
1. OR! eNTERING 

l.l ' 'Motivering en doelstelling 

Elke volk of gemeenskap het •n eie, unieke onder= 

wys- en opvoedingstelsel, alhoewel dit met ken= 

merke van ander onderwysstelsels deurweef kan 

wees. Die. Suid-Afrikaanse onderwysstelsel vir 

Blankes besit 'n tradisioneel Protestants-Chris= 

telike karakter, met verskeie "vreemde" invloede 
van buite. wat 'met verloop van ' tyd vasgegroei en · 

veranker geraak het in die eie stelsel. 

Met die volksplanting het die Hollanders die 

Christelik-nasionale lewensfilosofie na Suid
Afrika gebring. Die Protestantisme het nog altyd 

geglo· dat alle aspekte van die l~we - ook die 

onderwys- deur die Wet van God beheer moet word. 1 ) 

Onderwysvernuwing dwing elke onderwyser om hom 
·persoonxik beter ·toe te rus vir-die opvoedings= 

taak waarin mense (mondiges) met mense (onmondiges} 

in verhouding staan. Die onderwys kan van drieer= 

lei aard wees, nl, modern, toekomsgerig of histo= 

ries. · Laasgenoernde mag nie aan die verg.etelheid 

1) BEHR, A.L. and MACt1ILLAN, R.G.: Education 
in South A~rica, p. 3. 
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oorgelaat word nie, want in 'n stadium was die 

verlede die teorie en praktyk wat die hoeksteen 

gevorm het van die ontwikkeling, vooruitgang en 

bou van 'n lewenskragtige volk. Daarom mag die 

onderwyser van vandag hom nie distansieer van 

die onderwys van gister en eergister nie, want 

uit die verlede moet die goeie opgediep word vir 

die bou van die toekoms. 'n Land se prim~re 

onderwys vorm die basis waarvandaan sy onderwys 

uitgroei tot die gevorderdste vlak. Hierdie 

studie is 'n ondersoek om vas te stel hoe die 

primere onderwys van Transvaal deur verskynsels 

buite sy grense beinvloed is. In die snel-ont= 

wikkelende westerse wereld.waar uitvindings, 

tegnieke, metodes, ontdekkings en tendense so 

'n belangrike rol gespeel het, is dit te begrype 

dat die onderwys op die een of ander wyse ook 

daardeur geraak sou word. Die blootlegging van 

buite-beinvloeding in die Transvaalse primere 

onderwysstelsel kan 'n positiewe bydrae wees om 

diensdoende onderwysers beter vir die onderwys= 

taak toe te rus. Die persoon wat 'n breer per= 

spektief van onderwysaangeleenthede het, behoort 

in staat te wees om onderwys oor die algemeen 

doeltreffender aan te hied. So sal daar beter 

karaktervorming by die kind plaasvind en sal sy 

persoonlikheid gerig kan word om aan die ideaal 

van die tyd te beantwoord, naamlik om sy funksie 

as landsburger te vervul en om 'n ware Christen= 
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mens te wees. 

1.2 Metode 

Vir hierdie studie is die metode van historiese 

navorsing gebruik. Veral histories-opvoedkundige 

gegewens is nagespeur; deurdink en verwerk. 

Daar is veral gebruik gemaak van: 

K 00 oWette; bepal inge, or donnansies en notules. 

* Verslae, konferensies en besprek ings wat 

met die primere onderwys in verband staan. 

JE Best uder i ng van artikels en tydskrifte, 0 

brosjures, pamflette, tydskrifte en koerante •. 

Jaarverslae van die Transvaalse Onderwys= o 

d.eparternent, 1900-1960. 

~ Verskeie werke van plaaslike sowel as oor= 

ses e auteurs om •n beter perspektief van 

d i e betrokke studi eveld te bekom. 

JE 'n Orientering met filosofiee of denkrig= 

tings soos d i e Humanisme, Rasionalisme, 

. Naturalisme, Progmati sme en die Calvinisme, 

aangesien verskeie aspekte van hierdi e 
s t udi e d i rek of by implikasie hierdeur ge= 
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raak word. 

Die versamelde data is krities geevalueer, sin= 

vol georden en so objekt~ef as moontlik beskryf. 

1.3 Probleemstelling en veld van ondersoek 

In elke dinamiese, lewenskragtige onderwysstel= 

sel van die 20ste eeu, sal daar .aspekte van oor

en-weerbeinvloeding wees. Daar word maar gedurig 

van ander onderwysstelsels ontvang of geleen 

wanneei:: · •n bepaalde onderwysstelsel hom wil .

moderniseer of in sy behoeftes wil voorsien. · 

Omdat ~ie onderwys van die Afrikanervolk in sy 

primere onderwys gefundeer is, is dit noodsaaklik 

en wetenswaardig om die egtheid van sy onderwys 

te ondersoek en vas te stel watter sake uit die 

volkseie gegroei het en watter vreemdsoortig of 

"oneg" is. 

Na die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) is die vere 

· slane Afrikaner van sy tradisionele C.N.O. 

ontneem en was die Boerekinders verplig om 

volgens die Britse onderwysstelsel onderrig te 

ontvang. Omdat 1910 so 'n belangrike datum in 

die geskiedenis, onder andere ook op onderwysge= 

bied, van die Afrikanervolk is, het ek in bier; 

die studie ondersoek ingestel n a die mate van 

beinvloeding wat die primere onderwys gedurende 
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d i e periode 1910-1960 ondergaan het. Met die 

doel om die Afrikaner na die Anglo-Boereoorlog.: 

in die groat Bri tse Ryk in te slui t, het d'ie ver= 

oweraar by die onderwys begin. Hierdie onder= 

seek dui aan in watter ma te die Afrikaner deur 

mi ddel van die onderwys gedenasi~naliseer . is om 

d i e imperialistiese oogmerke - te -bereik.· :i:n hier= 

die s t ud i e is dan oak enkele aspekte in die 

prim~re skool s t e l sel aan 'n intens i ewe onde rsoek 

onderwerp om SO\>lel d i e kwantitatiewe as die kwa= 

l i tati ewe beinvloeding vas te stel, nie net van · 

Britse oorsprong nie, maar oak van ander wes t erse 

lande wat die Transvaalse primere skoolstel sel · 

beinvloed het. 

1.4· Ordening 

Hoofstuk 2 handel oor d i e sentrale beheer wat 

die Transvaalse Onder wysdepartement vorm, met 

d~e Direkteur van Onderwys aan die hoof .as per= 
manente u i tvoerende beampte, en d i e plaaslike 

beheer, waar skool rade en skoo1kornitees onder 

d i e .so~klig kom. 

In hoofstuk 3 word die administrasie vari die 

onderwys beskryf. Hier is die inspeksiestelsel 

ondersoek, die afskaffing· van ek~terne eksamens', 
die invoering van kumulati ewe verslagkaarte e n ... 
sentral isas i e of onderwyskonsehtrasie. ·Ten 
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opsigte van laasgenoemde is veral twee aangeleent= 

hede, naamlik vervoerskemas en koshuise, onder 

die soeklig geplaas. 

Hoofstuk 4 handel oar die curriculum van die 

Transvaalse prim~re skoolstelsel en in die be= 

sander die beinvloeding van buite die provinsie 

op die volgende vyf skoolvakke: Liggaamlike 

Opvoeding, Godsdiensonderwys, Kunsvlyt, Sosiale 

Studies, en Landboukundige onderwys. 

Oudio-visuele hulpmiddele, en die belangrike rol 

wat moderne hulpmiddele, veral vanaf die tweede 

kwart van die 20ste eeu, in die onderwys gespeel 

het, word in hoofstuk 5 beskryf. Sommige van 

die onde~~smiddele het ook in Transvaalse skole 

tevoorskyn gekom, soos die radio en oudio-visuele 

apparaat, en belnvloeding in die verband is aan= 

gedui. 

Voorts word buite-invloede op tug en dissipline 

in hoofstuk 6 behandel. 

In hoofstuk 7 word •n samevatting van die hele 

studie gegee. 

1.5 Anglo-Amerikaanse invloed 

Tussen die jare 1910- 1960 is gedurig nuwe aan= 
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passings en hervormings op onderwysgebied aange= 

bring. Deskundiges op di~ gebied het baie maklik 

~ul ·oe op vernuwings en hervormings in oorsese 

lande gerig en wanneer studente of navorsers self 

ook in hul opleiding met vreemde stelsels, soos 

die Pragmatisme, te doen gekry het, is sulke 

stelsels voorgehou wanneer vooruitgang en ver= 

nuwing gesoek word, 'n Faktor wat daartoe byge= 

.dra .~et. dat S~id-Afrika 'n unieke afsetgebied 
van 1 n onkeerbare stroom.Amerikaanse en Engelse . . 
boeke oor die Psigologie, Sosiale Wetenskappe en 

veral die Pedagogiek was, is die feit dat die 

.betrokke ·taal .as kummunikasiemediurn geen probleem 

opgelewer het nie. Albe i lande gebruik Engels 

en in Suid-Afrika is Enge l s een van die twee 

amptelike landstale. Nel beweer in die verband 

dat "~·· ons pedagogiek metal sy verwante af= 

delings Engels-Amerikaans georienteerd is". 2) 

Hierby sluit Coetzee hom aan as hy die Stelling 

maak dat die '' .•• ou 'Christel i k-nasional e op= 

voedkunde'uit die tyd.van die Z.A.R. eenvoudig 

moes plek maak vir die 'rnoderne opvoedkunde' ver= 

al uit die pr agmatiese Verenigde State van 

2) NEL, B.F.: Aspekte van die onderwysont= 
wtkk·eling in Suid-Afrika, p. 94. 
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~merika" . 3 ) 

1.6 Die begrip "invloed" 

Die t erm "invloed~. of "bei.nvloeding", of "onder 

i nv l oed van" 1 of "beinvloed deur" 1 wat in hier= 

die studie sinoniem is, dui op die sintuiglik 

waarneembare inwerking van een saak op 'n ander. 

Dit dui verder oak op die inwerking van iets op 

die mens. Dit kan oak die sedelike of geeste= 

like inwerking wees van 'n persoon of 'n ?roep 

persone op 'n ander . om iets te bewerk of te ver= 

kry. So byvoorbeeld het die smuts-onderwyswet 

van 1907 'n liberalisti ese gees geopenbaar wat 

immers deur die opsteller daarin geplant is 

met die doel om Britse imperialisme te bevorder. 

Invloed is van tweerlei .aard 1 naamlik voordelig. 

of nadelig. Geforseerde beinvloeding of on= 

kritiese irnplementering van vreernde gebruike of 

stelsels of gedeel tes daarvanl het gewoonlik 

nie ten goede meegewerk nie 1 terwyl "weldeur= 

dagte" sisterne wat van elders (buite Transvaal) 

oorgeneem is om in 'n behoef te te voorsi·en, met 

verloop van tyd burgerreg gekry het en bevorder= 

3) COETZEE, J.C.: Moderne opvoedkundige denk~ 
beelde . Onderwysblad, Augustus 1941, p. 7. 
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lik vir die onderwys was. 'n voorbeeld hiervan 

is die .kwess i e van landboukundige onderwys. In 

drie dekades het hierdie tipe onderwys so ont= 

wikkel dat nie net die Transvaalse onderwysower= 

heid nie, maar die hele gemeenskap van die pro= 

vinsie dankbaar was toe dit in die dertigerjare 

gekulmineer het in die skoolplaasstelsel. Aan 

die ander·kant het 'n vak- soos Sosiale Studies 

•n kortstondige bestaan in die Transvaalse pri~ 

mere onderwysstelsel belewe omdat dit 'n be= 

dreiging--vir die heilswaarde van Geskiedenis in= 

gehou het . . -

·1. 7 Afkortings 

In hierdie verhandeling word die volgende 

afkortings gebruik: 

C.N.O.: Christelik-Nasionale Onderwys. 

L .o.: Liggaamlike Opvoeding. 

N,A.R.L.O.: Nasionale Adviserende Raad vir 

Liggaamlike Opvoeding. 

N.E.F,; New Education Fellowship. 

T.O.: Transvaalse Onderwysersvereniging. 

T.T.A.: Transvaal Teachers Association. 

T.O.D.: Transvaalse Onderwysdepartement. 
v.o.o.z.A.: v~reeniging van Onderwijzers en 

Onderwiizeressen van Zuid-Afrika. 

Z.A.R.: zuid-Afrikaansche Republiek. 

9. 




