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A F D E L I N G A. 

HOOFSTUK I. 

INLJil)]jJGi4'· 

1. Algemene Do~lstelling. 

Die geskiedenis van Suid-Afrika in die 20ste eeu en 

in besonder die van Transvaal kan beskryf word as n bot-

sing tussen die twee groot blanke bevolkingsdele. Dit 

kan beskou word as n stryd tussen twee beskawings met 

"lerskillende kulture. Die kultuurstryd sal in die omvang 

van hierdie verhandeling alleen beperk bly tot die botsing 

tussen die draers van die Engelse beskawing en kultuur aan 

die een kant en die draers van die Afrikaanse beskawing en 

kul tuur aan die ander kant·. 

Hoewel die stryd op verskillende lewensterreine gevoer 

word, sal dit hier slegs tot die gebied van die opvoeding en 

onderwys beperk word. 

In die Transvaalse onderwys na 1900 is daar twee hoof

rigtings duidelik waarneembaar~ die Hollandse en die Brit

se strominge. Die republikeinse onderwysste1s·e1 in Trans

vaal was nie slegs n voortsetting van die ou Kaaps-Hollandse 

onderwys nie, maar dit het vorm gekry en by die eie bodem en 

volksaard aangepas. Vanaf 1860 het die Britse invloed op 

onderwysgebied begin toeneem. Konsessies is aan Britse im-

migrante toegestaan om skole te stig, en op aandrag van die 

Britse bevolkingsdeel in die Suid-Afrikaanse Republiek is 

aan Engels as skoolvak erkenning gegee in die Onderwyswet 
l) 

van 1866. Teen die einde van die 19de eeu het die Britse 

invloed geleidelik toegeneem. In die begin van die 20ste 

eeu het Groot Brittanje die twee Boere-Republieke oorrompel 

en sedertdien was die Britse invloed allesoorheersend. Die 

ou Kaaps-Hollandse onderwystradisie is o~nskynlik deur die 

oorlog vernietig, maar in die gees van die Boerevolk het 

dit bly voortleef. 

1. E.V.R. 11/09, 16 Maart 1866. 
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. 
Die resultaat was die ontstaan van private Christelik-nasio-

nale skole op die verwoeste Transvaalse velde. Die C.N.0.

skole met hulle korte lewensduur het gedien as ~ teenwig vir ' 

die Britse onderwysstelsel, wat die Afrikanerkind moes an

gliseer. 

2. :Ocn~l en .aard van.die Smuts Onderwyswe:t van 1907. 

Deur middel van die Smutswet word getrag om die twee 

rigtings,· die Britse en die Cbristelik-nasionale onderwys

stelsel saam te bind, om sodoende •n gemeenskaplike grond

slag te bewerkstellig om beide bevolkingsdele in Transvaal 

te bevredig. 

n:Le Smutswet is vandag nog die geldende wet in verband 

met onderwyssake. Met verloop van jare is kleiner verande

ringe hier en daar aangebring, maar in hoofsaak is dit nog 

geld end. 

Die inwerking van die Britse invloed op die onderwys in 

Transvaal is onmiskenbaar. Oor die nad~lige uitwerking op 

die bestaande nasionale onderwys van die Suid-.Afrikaanse Re

publi ek, naamlik van afbreking en vervanging van die ou be

staande, vasgegroeide onderwysstelsel deur ~ vreemde, is al 

baie geskryf. 11 0or die algemeen is die onderwys met sy onver-
4 geeflike taalbeleid as politieke middel aangewend, om die 

Afrikaner los te skeur van sy stamlande en sy volkslewe. Die 

Britte bet een van die mees verligte onderwysstelsels in die 

wereld hier kom vernietig en dit met ~ dwangonderwys vervang, 

wa.t ontworteling en Britse indoktrinasie as openlike doel• 
1) 

stalling gebad bet" • 

In hierdie dissertasie sal getrag word om die Britse 

stroming in die onderwyswet van 1907 in Transvaal te beskry

we. Uit die aard van die saak sal dit nodig wees om telkens 

na die Kaap-Hollandse stroming te verwys, wat gedien het as 

rigsnoer en grondslag in die Republikeinse onderwysstelsel. 

l. Pienaar: Die Britse Stamverw~ntskap en kulturele be
tnvloedin~: Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner, Deel 
I, 242. 
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Duidelikheidshalwe moet daarop gewys word, dat hoewel De Mist 

na 1806 van die toneel verdwyn het, die gees van sy skdolorde 

in die Kaapse onderwys van krag gebly het. Tesame hiermee 

het die Engelse skoolwese ook sy invloed op die Kaapse on

derwys in die 19de eeu laat geld. Omdat die betrokke stel

sels duidelik in die onderwys na 1900 in die Transvaalse on

derwys geprojekteer word en ook in die Smuts-onderwyswet van 

1907, word in bree trekke die K?.apse en Engelse skoolwese in 

hoofstukke 11 en 111 geskets •. 

Die doel en aard van die Onderwyswet van 1907, wa.t n 

weerspieeling is van die denkrigting van die auteur J.C. ~ 

Smuts, was om in die staatkundige verhoudinge tussen die 

Engelse en Afrikaanse elemente in die nuutverowerde Trans

vaalse gebied ~ersoenend op te tree. Smuts het beoog om die 

Transvaal as verowerde gebied by die Britse kolonies in te 

lyf en om een groot Britse Ryi op te bou. As vurige bewon

deraar van Rhodes het hy in terme van Rhodes se ideaal ge-

dink: •n ondeelbare Suid-Afrika, n Suid-Afrikaanse nasie, 
1) 

voortgespruit uit alle blarikes~ Hollands en Engels. 
' Die doel van die Onderwyswet oor die algemeen bevat meer ; 

wydvertakte politieke oogmerke en eindpunte as wat die gewo

ne man sal kan begryp. ..This measure has results that were 
2) 

greater politically than educationally." 

Stelselmatig sal in die verhandeling nagegaan word die 

doel, aard en verloop van die Wet. Hand aan hand hiermee 

sal die filosofiese denkwyse en -rigting van die outeur van 

die wet ontleed word, sowel as die staatkundige implikasies 

daaraan verbonde, wat ontstaan het in die oorgangstydperk 

van die volk in Transvaal aan die begin van die 20ste eeu. 

,, We are living in a time of maximum change and may be no 
previous era has witnessed a volume of change as great 
as that of today. 11 3t 

'l. (.ai. Armstrong: Grey Steele, 150; 
(b De Volkstem_, 3-4-07; 
(o Tvl. Le.ader, 27-3-07._ 

2.Millin-: - General Smuts, 230. · 
3.Malherbe: Educational Adaptations 

-
in a Society, 3. 
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n Doeltreffende onderwysstelsel is deur J.C. Smuts en 

die Britse owerheid in Suid-Afrika beoog, sodat die anglisa

sieoogmerk bevorder kon word. Die Britse pers in Transvaal 

het die eenheid gepropageer en groot lof is aan Smuts toege-

swaai: 11 Mr Smuts, with the eye of a true statemsan, sees 

clearly enough that the question of race will be settled with~ 

in a measurable distance of time in the schools~ This is the 
1) 

way of unity, the way of comradeship and peace~. 

Deur die Smutswet is die reeds ingevoerde Milner-onder

wysstelsel net verder, bekragtig en die anglisasieproses as 
' 2) 

keilJl1erk van die Britse koloniale beleid bevorder, 

3. Dl~. liberalilrtiese tendem~e. in die onderwys. 

(a) Die Weg van Liberalisme op Suid-A£rikaanse Bodem. 

Die liberale denkrigting van die onderwys het gesoek na 

n versoening tussen die Christendom en die humanistiese ku.1-

tuur. Dit wou nie met die Christendom breek nie, maar het ge

trag om n nuwe vertolking van die Christelike waarhede te gee, 

maar dan nog so dat die mens, die vrye mens, daarin tot sy 
3) 

reg kom. 
/ 

Met hierdie doel het dit ook na Suid-Afrika gekom, en 

wel gedurende die De Mist-tydperk in 1803. Sedertdien is 11-

beralistiese denkbeelde merkbaar in die opvoeding en onder

wys, in die drukpers, in staatkundige kringe, in die maat

skaplike lewe en veral in die godsdienstige lewe. Dit het 

uitgegroei tot •n wydvertakte beweging, wat geloop het ui t 

die krag van een gedagte, maar in baie gestaltes en op baie 

terreine sy invloed laat geld het. 

~edert daardie jare het ons in Suid-Afrika ~ liverale 

broederskap met sy verteenwoordigers in alle kringe van die 

samelewing - propagandi~te op verskillende lewensterreine, 

l~ The Transvaal Leader, 28-3-07; The Mail, 28-3-07. 
2. The Star, 27-3-07. 
3. Hanekom: "Liberalisme en sy Invloed in Suid-Afrika", uit 

Koers, Dl.IVI, No. 1, Aug. 1948, 5. 
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maar een in beginsel en doelstrewing. Langsaam maar seker 

bet dit opgekom en soek-soek sy weg gevind na alle terreine 

van die volkslewe, om vir byna n half eeu as n aktiewe, ge

organiseerde beweging sy invloed te behou. Lank daarna, tot 

aan die einde van die 19de eeu en selfs later, het dit sy na

werking laat voel. Baie navolgers van die beweging het in 

Suid-Afrika op die voorgrond getree. Invloedryke manne soos 
X) 

De Mist, dr. A.N.E. Changuion, P.J. Kotze, J.W.G. van Oordt 

en in die 20ste eeu genl. J.C. Smuts, almal talentvolle manne 

met wye invloed in die land, bet hulle stempel afgedruk. 

Die voorstanders van die liberalisme is in die geleent

heid gestel om die lewensterreine, wat braak gele bet, te be

set en oral hulle program en boodskap ter bevordering van n 

nuwe orde te propageer. Nie net Christendom en kUltuur moet 

versoen word nie, maar die teenstrydighede tussen die moderne 
. 2) 

wetenskap moet ook uit die weg geruim word. 

Uit alle oorde het vrysinnj.,ge geeste in die 19de eeu 

saamgekom om die liberale broederskap te vorm, wat sy nuwe 

, beskouinge as klinkende ideale vir die mensheid met veel in

genomenheid en selfvoldaanheid voorgehou het. Die slagspreuke: 

verligting, vooruitgang, vryheid, hervorming, beskaw.ing, ver

andering, verbetering en dies meer, was die ideale van die 
3) 

liberale beweging. 

(b) . Opvoedin5 en Onderwys as Kana.al ter bevordering van li
, beralistiese Ideale. 

Die opvoeding is veral gebruik as kanaal waardeur hier

die nuwe denkbeelde bevorder kon word. 

Volgens hierdie liberal.istiese stelsel moes all.e kinders 

as potensieel volwaardige, soewereine, gelyke en vrye indiwi

due dieselfde kanse en geleenthede van onderwys en opvoeding 

ontvang. Daarvoor kon die staat die beste sorg. Die staats-

t • 

l. H,anekom: 11 Liberalisme en sy Invloed in Suid-Afrika", uit 
Koers, Dl. XVI, No. 1, Aug.1948, 6. 

2. Ibid., 26. 
3. Ibid_. t 36. 
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onderwys moes gratis wees, sodat ook die armstes daarvan ge

bruik kon maak. Die staatskole behoort alle seksionalisme te 

bestry, want verskille tussen mense is bykomstig en hulle es

sensiele gelykheid is hoofsaak. Die vorming van die rede en 

die wil van die toekomstige staatsburgers moes die soewereine 

en individuele menslikheidswaa~des tot die hoo~smoontlike i1 

bloei bring. Hierin moet alle kinders gelyk behandel word. 

Die staatskole moet aa.4 almal gelyke kanse gee, om hulle vir 

een of ander selfgekose beroep of professie te bekwaam. Die 

kinders moet soveel as moontlik kennis versamel en selfstan-

dig leer dink. Bevoorregting van groepe, rykes, godsdienstige 
1) 

groepe en dies meer, mag nie geskied nie. 

Godsdiensonderwys op skool is nie nodig nie, maar vvaar 

burgers dit in staatskole vereis, sal die godsdiensonderwys, 

n onderwys bo alle geloofsverdeeldheid, n ondogmatiese onder-
2) 

wys wees en niemand mag verplig_word om dit byte woon nie. 

Geskiedenisond€rwys moet ook n onderwys bo groepsver

deeldheid wees. Hierdie onderwys moet die gemeenskaplikheid 

van die groepe beklemtoon en mag aan geen seksie aanstoot 
3) 

gee nie. 

Van die kant van die kerk, staat en ouers sal daar geen 

of hoogstens n minimum inmenging in skoolsake wees. Onderwy

sers sal aangestel word alleen volgens meriete of bekwaamheid. 

By sodanige aanstelling mag nie teen een of ander seksie ge

diskrimineer word op grond van nasionaliteit, oortuiging of 

kerklidmaatskap nie.4~ 
Wil bepaalde groepe hulle eie skool naas staatskole op

rig, moet die liberaliste dit wel duld op grond van hulle in

dividueel~soewereine vryhede, maar waar hier seksionele be- / 

lange bevorder word, moet sodanige groepe hulle skole self 

bekostig en mag slegs n mate van staatsteun geniet. Sodanige 

1. Stoker: Die Stryd om die Ordes, 31. 
2. Ibid., 31. 
3. Ibid. 
4. Ibid. 
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private skole moet egter oopstaan vir alle leerlinge en aan 

die vereiste onderwyspeil en leerplan voldoen, 1 ) 

Volgens hierdie standaarde sal in die verhandeling ge

trag word om die liberalistiese neiginge in die historiese 

ontwikkeling van die Kaaps-Hollandse onderwys en van die 

Smutswet aan te toon. 

(c) ewerk o die formuleri 

(i) Liberalisering van die Onde:r,wys deur Staat en Kerk. 

van 

Die positiwistiese wereldbeskouing waarin die liberalis

me n sterk bondgenoot gevind het, bet baie invloed op die mo

derne wetenskap uitgeoefen en so ook betekenis in die opvoe

ding verwerf. Die opvattinge van Auguste Comte, J.S. Mill 

en Herbert Spencer, manne wat in baie opsigte met die tradi

sionele Christendom gebreek het, het in die onderwyswereld n 

vrugbare bodem gevind. So het daar in die 19de eeu n opvoed

kundige rigting ontstaan, wat die gronnb3•;;insels van die 

Christendom tersyde gestel en n eie stelsel op n nuwe grond

slag opgebou het·. In Amerika is di t waargeneem, waar reeds 

vroe~r die universiteit van Harvard n liberale rigting inge

slaan het; ook in Engeland, waar die onderwys nog altyd as 

kerksaak beskou is., het die stryd oor staatsinmenging in die 

skool ontstaan. 2 ) 

Betekenisvol vir ons land is veral ~ie nuwe opvoedkundige 

rigting in Nederland, waar die ideaal van n Christelike skool 

reeds sedert die dae van die Dortse Sinode bestaan het. Uit 

die onderwyswetgewing in die jare 1801, 1803, 1806 en 1857 

spreek daar n nuwe gees, wat gaandeweg die hele onderwyswe

reld benewel en die weg gebaan het vir die 11 Wet op Hooger On

derwys" van 1878, waardeur die teologiese fakulteite in Ne-
' 

derland so omskep is dat alleen nog maar die godsdiensweten-

1. ·-Stoker: Die stryd om die Ordes, 32. 
2. Halevy: A History of the English People in 1815, 469. 
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skappe danr kon tuishoort. 1 ) 

(ii) Liberalisme in die Kaapse Onderwys. 

Aan die Kaap_ was die onderwys op Nederlandse lees ge

skoei: die gees van die Dortse Sinode deurstraal aanvanklik 

die opvoeding. 2 ) 

Ma.ar wat in Europa gebeur het, het ook na Suid-Afrika 

deurgewerk, en so kry ons in 1782 ~ nuwe reglement, waarin 

die godsdienstige verantwoordelikhede van onderwysers ,in 

uiters vae terme omskrywe word. Hierdie wet openbaar die 

gees van verligting,wat'ook"lan8s ander kanale die Kaap ge

durende die l8de eeu binnegedring het.3) 

on Kragtige stoat in die liberale rigting is verkry met 

die 11 School-ordre" van De Mist in 1803 - 1806, waarin die 

beeld van on neutrale volkskool betreklik duidelik geteken 

staan en waarin die onderwys in die Gereformeerde -geloofs

leer vervang word deur on godsdiens bokant alle geloofsver

deel'1h~id. 4) 

Die ideale van De Mist het by baie hier te lande weer

klank gevind, veral in kringe waar 'die ou Patriotte-gees van 

die Franse Rewolusie nog voorgewerk het. Veel moois was daar 

in sy werk, maar die skeiding van kerk en skool en die seku

larisering van die onderwys as on middel tot algemene volksver

ligting", soos deur hom voorgestaan, berus op beginsels, wat 

in Nederland heftig bestry is en in Engeland eers in 1863 

toegepas kon word. 5 ) 

Sy gesindheid blyk ook uit sy opmerkinge oor die nood

saaklikheid van goeie skole. 11 In de directie erover moeten 

kundige mannen zyn en wynige of geene geestelyken - deeze 

laatste smooren alle liberale denkbeelden, kunnen mischien 

1. 

2. 
3. 
4. ( 

5. 

Hanekom: "Liberalisme en sy Invloed in Suid-Afrika", uit 
Koers, Dl. XVI, No. 1, Okt.- 1948, 37. / 
Du Toit: Onderwys aan die Kaap onder die Kompanjie, 1•2. 
Ibid,, 36. 
(a) Douwes: Moderne Paedagogiek , Deel III, 2; 
(b) Wypkema: De Invloed van Ned. op onstaan en ontwikke

ling van de staatsinstellingen der Z.A.R. tot 
1881, 11. 

Bii..rchenough: History of Elementary E,duc. in Eng. & Wales, 
11 i:; t::> "tT 
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Christenen vormen, maar veelal eJlendige leed~n voor eene 

Maatsohappy, die veel activiteit behoeft."l) 

Hierdie gees het deurgewerk, veral in die uMaatschappy 

tot nut van't Algemeen", wat hier op Nederlandse voorbeeld 

gestig is en deur middel van die bekende skool, 11 Tot Nut", 

wye invloed op onderwysgebied uitgeoefen het. 2 ) 

In 1839 is die eerste Superintendent-Generaal van Onder

wys aangestel op aandrang van Sir John Herschel, wat die op

voeding as staatsaak beskou het. Reeds twee jaar vroe~r het 

kol. Bell, die Koloniale sekretaris-, duidelik gestipuleer: 

Hy moet wees 11 a sound, clearheaded man, either not belonging 

to the ministry or so untinctured with prejudice in favour of 

this or that form of Christian Protestant faith, as to consti

tute him an impartial Director General of Public Schools in 

this Colony 11 •
3) 

Deur hierdie beleid is alle dogmatiese onderrig uit die 

skoolprogram verban. 

Die bevindinge van die Watermeyer-kommissie in 1863 was 

dat ui~ die publieke skool alle leerstellige onderwys geweer 

is; .. Nothing beyond reading the Bible and Prayers". Hierdie 

kommissie het egter in sy aanbevelings nog •n stap verder ge-

gaan en aanbeveel dat ook Bybelonderrig by die gewone dagpro

gram van die skool uitgesluit behoort te word en alleen buite 

die skoolure onderrig moes word.4) 

Wet N.r. 13 van 1865, waardeur hierdie beleid vasgele is, 

het die Kaapse skool tot 'll godsdienslose skool verklaar.5) 

Ook uit die geskiedenis van onderwysinrigtings blyk die 

liberalistiese neiginge baie duidelik. Die vereniging 11 Tot 

nut van't Algemeen" is gestig deur ywerige beoefenaars van 

l.. 
2. 

3. 

Van der Merwe: Die Kaap onder die Bataafse Republiek,172. 
Wypkema: De Invloed van ·Ned. op ontstaan en ontwikkeling 
van de staatsinstellingen der Z.A.R. tot 1881,11. 
Gesiteer: Van Wyk; Die Invloed van die Engelse Skoolwese 
op die Kaapse Skoolwese, 62. 
Ibid., 100. 
Hanekom: "Liberalisme en sy Invloed in Suid-Afrika", uit 
Koers, Dl. XVI, No. 1, Okv. 1948, 38. 
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"den natuurlyken godsdienst'' en prof. N. J. Hofmeyer plaas 

hierdie beweging in 1854 onder die vlag van die liberalisme: 

"wat hen tezamen vereenigde was niet de belydenis, maar de 

verloochening der uitsluitend Christelyke waarhedenl"l) 

In die sestigerjare het dit egter duidelik geblyk waa~om 
' die stryd gegaan het: die agitasie vir Christelike onderwys 

is deur die liberale pers afgewys, as n poging om die libera

lisme te bestry. Voorstanders van Christelike onderwys is as 

teenstanders van die ware vooruitgang bestempel. 2 ) 

As gevolg van die ontwaking by die Afrikaners op kultu

rele gebied is in 1886 onder leiding van Onze Jan n wet deur 

die Kaapse parlement geloods, wat bepaal het dat die skooldag 

met n halfuur verleng moes word, sodat die godsdiensonderrig 

binne die skoolure kon val.J) 

(iii) Libe~~li~Ele i.~~=~r?-~.svaRlse onderwys "-~-~900 •. :.H. 

KamEskole. 

Tydens die Milner-regime was die onderwysadministrasie 

feitlik in alle opsigte gesentraliseer - n suiwer totalita

riese stelsel, om des te gemakliker sy skeppingsplanne te kon 

uitvoer. Plaaslike inisiatief en seggenskap van die ouers en 

kerk is geheel en al aan bande gele. 4) 

Liberalisme in kroonkoJnnie-:-bestuur. 

Onder kroonkolonie-bestuur het Sargant se onderwyswet-

gewing die ouers se seggensk~p en ona e:r-11.c>""'l-5_ "11,::_;sgees deur. Wet 

NT. 7 van 1903 streng paal en perk gestel. Daarin is onder 

andere bepaal dat by die keuring van die onderwysers die ouers 

nie die minste ~eggenskap gekry het nie.5) 

Die Milner-Sargant-onderwysskema het n kostelose, nie

sektariese en nie-verpligte stelsel van laer onderwys en ~ 

l. 

2. 
3. 
4. 

5. 

Hanekom:vLiberalisme en sy Invloed in Suid-Afrika", uit 
Koers, D~. XVI, No. 1, Okt. 1948, 39. 
Ibid. 
Du Toit: Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, 46. 
Addresses and Papers - British and South African Associa
tions for dhe Advancement of Sciences, 1905, 257-289. 
Report of Director of Education 1903, Bylae T, 133-135. 
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staatsondersteuning aan··kerkskole in die lewe geroe1;>. Dog in 

die Wet is neergele dat godsdiensonderwys vir twee uur per 

week gegee mag word. As ouers dogmatiese onderwys vir hulle 

kinders verlang, mag predikante dit gedurende skoolure vir 

een uur per week in Hollands gee.it -'11--Grocit a:(wyking van 

die Britse onderwystradisie is hier bewerkstellig. 

Dit was egter net n set om te voorkom dat die kerke C.N.O: 

skole sou oprig, omdat hulle dogmatiese onderwys begeer het./ · 

Geen navraag is na die godsdiensoortuiging van die onderwy

sers gedoen nie. 2 ) 

OnderwysbeJ-. .§.i.!i· .. v~n Lor~ Sel~orne. 

Die Selborne-onderwysmemorandum was van fundamentele be

lang vir die onderwys van Transvaal, omdat dit die grondslag 

gevorm het waarop die nuwe onderwysstelsel gebou is. 

Die liberale strominge het hierdie vaste vorm gekry in 
I 

die volgende bepalinge: 

(i) Geen navraag is na die godsdiensoortuiging 
van n leerkrag gedoen nie. 

(ii) Die direkteur is verantwoordelik vir die 
aanstelling en skorsing van die onderwyser, 
hoewel die ouer indirek seggenskap in die 
skoolbestuur verkry het deur middel van 
skoolkommissies en skoolrade.3J 

Liberalistiese tendense_in die Smutswet van 1907._ ·7. i 
--------~-~- .,. . ._..._.-~..._ ......... 

Die liberalistiese tendense wat duidelik waa.rneembaar 

is in die Kaapse en Transvaalse onderwys, openbaar hom ook 

in die Smutswet en wel in die volgende bepalings:-

(i) Die staatskole het die C.N.O. skole vervang4) 

(ii) In verband met godsdiensonderrig moes geen 
leer of dogma ~~ die openbare skole toege
laat word nie.· J 

Die nie-sektariese godsdiensonderwys was n welbekende begin- ' 

sel Va.n die Britse onderwys.G) In 1839 is dit in die Kaapse 

l. £ien Ord. Nr. 7 van 1903, Art. 5 (1). 
2. Ibid. 
3. T.E.D. Report 1905-06,'Bylae III, 157-163. 
4. Coetzee: Onderwys in Transvaal, 99. 
5. Ibid., 100. 
6. Ibid., 98-99. 

• . I 
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enderwys ingcvoer en weer eens in 1865. 11 These schools esta

blished the principle of undenominational publia education, 

which was retained ia the Cape System." l) 

(iii) Weic~ring om private skole te steun.2 ) 

(iv) Die Smutswet verwerp die Afrikaanse beginsel 
van C.N.O. en wel tGn o:psigte van die grond-
reg van die ouers, naamlik om die gees en 
rigting van die onderwys op skool te bepaal 
en om di$ onderwyser vir hulle kinders aa~ 
te wys.3J _ 

(v) Die. Smutswet maak geen voorsiening vir die 
beginsel om na die godsdiensoortu4ging van 
n onderwyser navraag te doen nic. 7 

/. 

4. ~nd~~~!oede op die wording van die Onderwyswet van ~9oy. 

(a) Anglisasie _as kenmerkende Invlo_e._~_2P die Smutswet. 

Die Britse anglisasiebeleid het n integrerende deel van 

die koloniale staatkunde van Engelana uitgemaak. Die K.aapko

lonie moes volkome by die veroweraar ingeskakel word. Om dit 

te bereik, •moes die nuwe kolonie ekonomies, maatskaplik.en 

kultureel vere:ngels word, want anders sou dit n halfslagtige 

proses wees en ondoel+,..~ffena vir koloni,sasie. Net soos in 

Transvaal na 1900, was daar groot werk vir die toekoms in die 

Kaapkolonie na 1806: 11 the work of developing, civilising and 

anglioising South Africa".5) 
'· 

Dit is wenslik om n saaklike uiteen88tting van die angli--sasiebeleid te gee, wat as grondslag vir die lang proses ge

dien het. Soos aangetoon, het die Britse invloed in die 

Transvaal indirek via die Kaapkolonie gekom. 

In die kapitulasic-··voorwaardes van die Kaap aan Engela.nd 

in 1806, het een van die artikels bepaal dat die burgers en 

inwoners van die.kolonie al hulle regte en voorregte sou be

hou.6) Dit het nie lank geduur voordat hierdie voorwaarde 

l. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

.. ~-~--------------
McKerron: A History of Education in South Africa, 27. 
Debates of the First Session of the Transvaal Legislative 
.A:ssembly, 1907, 363-364. . . 
Coetzee:Onderwys in Transvaal, 98-99. 
Wetten van Transvaal. 1907, Art. 34. van Wet No. 25 van 
1907. . 
The Star, 28 April 1902. 
Theal: Records of the Cape Colony, Vol. V, 1'899, 264. 
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v-ergeet of verontagsaam is nie. Hollands is gou uit die amp

telike kringe verdring en Engels het die enigste offisiele 

taal geword. Sir John Cradock het wel daarop aangedring dat 

staatsamptenare kennis van Hollands moes besit, tog het hy 

doelbewus die Engelse taal bevorder. l·) 

Hierdie beleid van Cradock is verder deur Somerset se 

proklamasie van 1822 deurgevoer, waardeur die Engekse taal as 

' die enigste offisi~le taal in die geregshowe geproklameer is, 

terwyl die 11 Charter of Justice" van 1827 voorsiening gemaak 

het vir die afskaffing van die stelsel van landdroste en heem

rade ,vanaf Januarie 1828. 2 ) 

In die toekoms sou hierdie politiek op deurtastende wyse 

toegepas word. Die Britse owerheid het gevoel dat die onder

wys die beste middel was om hulle doel te bereik. In 1825 

het Somerset dan ook sy stelsel van 11 Free English Schools" in 

die lewe geroep en daarby nog kostelose onderrig verskaf, om 

die Afrikanerkind te lok. "His aim was to anglicise the Co

lonists. The actual outcorr..0 of his efforts was for the most 

part diametrically opposed to the ends he had in view."3) 

Die erkenning van Engels as enigP7: ;::iilisiele taal is ' 

verder deur die Grondwet van 1852 bestendig, waarin Art. 89 

lui dat alle besprekings en debatte in die Wetgewende Raad 

in Engels moes geskied en dat alle verslae van di.e Raad in 

dieselfde taal opgestel moes word.4) 
I 

Hierdie beginsel is ook deur die Grondwet van 1872 aan-,. 

erkenning van Hollands naas Engels as offisiele parlementere 

taal.5) 

Hierdie anglisasiebeleid was nie slegs •n kenmerk van die 

Britse politiek van die Somerset-tydperk nie, maar ~ beleid 

.. , ------------
1. Theal: History of South Africa since 1795,Vol.l, 215. 
2. Theal: History of the Cape Colony, Vol. XIV.1899,452-453. 
3. Fells: The Story of Education in South Africa, 21-22. 
4. Van Wyk: Die Invloed van die Engelse Skoolwese, 3. 
5. Ibid, 

/ 
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wat dwarsde~r die 19d~ eeu in Kaapland en weer met hernude 

krag in die begin van die 20ste eeu in die verowerde Suid

Afrikaanse Republiek toegepas is. Die periode 1900-1907 kan 

met die woorde van Milner bestempel word: I am determilll!ld to 

break the dominion of the Africanerdom~,1 ,en 11 My policy would 

be to mak~ English indispensable in the future, and to prepare 

the rising generation for that state of af~airs by practical

ly compelling them to learn it.~• 2 ) fn voortsetting van die 
i 

Milner-beleid volg Veldmaarskalk Smuts met sy Onderwyswet vatj 

1907. In die taalvraagstuk is bepaal dat die voertaal van I 
l 

die onderwys in die laer klasse die moedertaal sou wees, tert-
' 

die voltooiinp ~ran s+~nci::;rd III in die geval van Afrikaahs

sprekende leerlinge, sou Engels as medium ingevoer word.3) 

11 Die ideaal van Smuts lei onvermydelik_en ontee.I].seglik tot --- - - - -- . . 4 ) 

die u~ydelg~ng __ y~n Afrikaans as ~aal." Smuts se holistiese 

idee ~bet~~~n _ _c!a:t ___ d~e_ Afrikanervolk in die geheel met die En-

gelse volk moes opgaan in die ~(, ~ . .,. .;~ ... :.i.~ __ ,.,_w_.;_,,-,,g vo.n een groot, 

magtige Britse ryk. 5) 

Nie net die skoolwese, die staatsdiens en die regspleging 

moes verengels word nie, maar ook die ster~ste bolwerk van ~ 

die Afrikaner, sy kerk, moes aangetas word. 

Die sinode van 1824 in die Kaap bet die kerkorde van De 

Mist as die Kerkorde van die Hollandse kerk aanvaar. Hier-

deur V(as die kerk heeltemal ondergeb.b ........ ~ ~c.... • .1.. ~ .. '-' ~tc.~-'~, 

regering het die predikante verskaf, aangestel en besoldig, 
6) sodat hulle feitlik staatsamptenare was. 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

Cd. 43-1900, 129. 
Headlam: Milner Papers, Vol. 11, 1899-1905, Brief: Mil
ner aan Hely Hutchinson, 43. 
Coetzee: Onderwys in Transvaal, 102. 
Celliers: Britse Holisme of Suid-Afrikaanse Nasionalisme, 
9. 
Smuts: Holism and Evolution, 317. 
Dreyer: Die V.oortrekkers en Hul Kerk, 5. 
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, Die here J.A. en P.J. Truter wat as Komm1ssarissepoli

tiek1) op.die eerste sinode benoem is, het in hulle verslag 

aan die Goewerneur gemeld dat die sinode besluit het om die 

Heidelbergse Kategismus vir gebruik in Sondagskole in Engels 

te vertaal. Somerset het hom geroepe geag om in die sterk

ste bewoording die noodsaaklikheid van die algehele invoering 

van Engels te benadruk, 
11
as the only language to be made use 

ef in the future, in all public and legal translations of 

every kind".
2

) 

Op ~ versoek van die kerkraad van Ka._a.pstad aan die Brit

se owerheid om koloniale in plaas van oorsese predikante in 

diens te neem, het Lord Glenelg geantwoord dat voorkeur aan 

predikante, wat ook in Engels kan preek gegee moes word. 3) 

Ook het die regering dit wenslik geag dat kandidate minstens 

~ deel van hulle opleiding aan Skotse universiteite mees ~nt

vang en nie·uitsluitend in~ inheemse land nie. 4 ) 

Op hierdie wyse is die Britse invloed, gerugsteun deur 

die invoering van Britse predikante, in die Hollandse kerl~v 
J 

bevorder. In die toekoms sou"Engelse preke in die Hollanttse 

kerk ~ alledaagse verskynsel wees. 

Die anglisasiebeleid, wat Somerset in die twintigerjare 

van die 19de eeu in werking gestel het., sou verreikende ge-

volge h~. Die Britse invloed het die hele Kaapkolonie se II 

gevolg dat die Transvaalse volk~· samelewing gerysmier, met die 

lewe ook nie ongeskonde gebly het nie. 

(c) Engelse be"grip van onderwys. 

Die Brit, met sy sterk neiging tot realisme, bestudeer 

die wetenskap vir praktiese doeleindes. Idecs is slegs nuttig 

1. Van Wyk: Invloed van die Engelse Skoolwese;···-5. 
2. Ibid., 5. 
3. Ibid. 
4. Walker: A History of South Africa, 149-150. 

I 
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I 

as dit tot sukses lei. 11 The enrichment of human life is the 

goal !f knowledge, experience of life is source and starting 

point. England is the motherland of· realism, of empiricism, 

of positivism. The English mind .has a supreme eye for facts, 

a strong sense of reality, an 'Uncommon gift of common sense, 

truth, knowledge, science are oonetantly ~ept in close touoh 

with human existence and its development."l) 

Die Britse onderwys openbaar n eie strekking vir die ont

wikkeling van persoonlike. smaak. Verstandeiike ontwikkeling 

word steeds hoog geag. 2 ) 

Die beginsels van J.S. Mill, naamlik individuele en so

siale vryheid, het gedien as een van die grondslae van die 

Britse onderwye. 3 ) 11 The only part of the conduct of any one, 

for which he is amenable to society, is that which concerns 

others. In the part which merely concerns himself, his in

dependence is, of right, absolute over himself, over his own 

body alld mind and the individual is sovereign. 11 4,> 
Hierdie individualisme in die Britse staats- en onderwys 

beleid het n neiging getoon tot n filosofie van n laissez 

faire-houding.5)Hieruit het voortgespruit die sterk afkeer 

van staatsinmenging in onderwysaangeloenthede. Vryhei4 vir 

die individue en vir sosiale groepe om hulle eie heil uit te 

werk, met n minimum staatsinmenging, word deur die Brit as sy 

grootste ideaal beskou en veral in sy opvoeding en onderwys. 

11
La.at die individu met sy individuele soewereiniteit vry." 6 )_ 

Nou samehangend met die Brit se afkeer van enige weten

skaplik-logiese sisteem is sy teesin in die verklaring van 

enige bepaalde beleid. Ten spyte van die beleid bestaan daar 

n ho~ mate van eenheid onder die Engelse volk. Die eenheids-

1. De Hovre: German and English Education, 59. 
2. Basson: Die Britse Invloed in die Transvaalse Qnderwys 

1836-1907. . 
.• 3. Sandiford: Comparative Education, 183-84. 

4. Mill: Utilitarianism, Liberty and Representative Govern-
ment - 72-3. . , 

5. Nunn: Educatior~.,.'7 Its Data and First Principles - 253. 
6. . Stoker: Stryd t:fC)t;'. die Ord es, 19. 
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gevoel het tot selfs in die skole deurgedring. Dit is hier

die eenheidsgevoel wat so sterk by die Bri tfrn volk ontwikkel 

het, dat dit vanseifsprekend aangeneem word d~t die politieke 

sienswyse ook deur die kolonies aanvaar sal word. Hoewel die 

Brit nie in sy einddoel geslaag het nie, het die beginsel tog 

baie daartoe bygedra om die Engelse kultuur- e.n_beskawings-

. waardes in die Suid-Afrikaanse bodem te laat wortel skiet. 1 ) 

Die anglisasieproses is verder in die hand gewerk deur 

die ryksbouende eienskappe van die Engelse volk, wat deur 

mid<lel van sy sogenaamde politiek van 11 peaceful penetration", 

aangehelp deur die aantrekkingskrag van die Engelae idee, die 

hele wese van die Kaapkolonie verengels en ook die Smutswet 

ll:~:itvloed het. 
11

No rigid -Code will promote the education of 

ia. .,_till African Boer, the regulations must be elastic, •••• 

by arbitrary nf'f':i ~; ~1 t'111 ~s :parents will be deterred and the 

~hildren will suffer. 112 > 

(d) Hollandse begrip van onderwys. 

( i) Histories: Ontwi)r_J:reJ~i:g.g y~p--~_!.e_ Nasional a Onde:rwysvorm. 

Die volksplanting aan die Kaap het plaasgevind in 'll tyd· 

toe die Hollandse kultuurlewe 'll hoogtepunt bereik het, aange

atu deur 'll kragtige dadedrang, 'll gloeiende geloofsywer, n dors 
3) I 

na vryheid. 

Alhoewel die eerste HolJanders aan d:te Kaap se sentiment 

aanvanklik op di A m()e0 erla.nd gevestig bly, raa·k hulle la.ng

samerhand vergroeid met hierdie aarde, terwyl die geestelike 

strominge in. Suid-Afrika nou verbonde bly me·t die van Wes

Europa, wat hier opgeneem en verafrikaans is. 4) 

Die kulturele basis van die Boerevolk sc opvoeding en 

onderwysstelsel aan die Kaap in die 17de eeu le in die 16de 

en 17de eeuse Nederlandse samelewing. 5) _______________ .,. ·-···~·······' -·· . 

1. Van Wyka Die Invloed van die Engelse skoolwese ••••• , 9. 
·2. Aangehaal deur Van Wyk: Die Invloed van die Engelse 

skoolwese •.•••• ,10. 
3. Van den Reever: Die Afrikaanse Gedagte, 15. 
4. Ibid. / 

5. Malherbe: ·Education in South Africa, 22-26. 
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l 

• I 

Die vernaamste kenmerke van die 16de en l7de eeuse Nef 
I 

derlandse samelewing was die volgende:-

(a) Die 
die 
van 
vir 

onderwys is beskou as n verlengstuk. ran 
kerk; die skool het heeltemal in diens 
die kerk gestaan en dit was ~ leer,kool 
die opvoeding tot die Calvinisme. 

(b) Kerk en staat het saamge~erk in verband met 
onderwysaangeleenthede.2J 

(c) Die kerk het die op~~rgesag van die staat in 
onderwyssake erken,3Jterwyl die staat die 
reg van die kerk erken het in verband met 
die godsdienstige strekking van die onderwys, 
asook die reg om bekwame en regsinnige onder
wysers aan te stel, sodat die godsdiens41ge 
vorming van die jeug \rsvorder kon word. J 

In die Nederlandse onderwys van die 16de en 17de eeu het 

daar dus ~ diepgewortelde Calvinistiese geloofsoortuiging tot 

uiting gekom. Die kerk het daarvoor gesorg dat hierdie gees

teshouding op die Nederla_ndse j eug oorgeplant word, dog die 

staat het altyd die hoogste gesag gebly. 5) 

Tot die jaar 1795 was die vernaamste kenmerk van die 

'Kaapse onderwys n sterk godsdienstige opleiding, met, die 

dogma van die kerk van die Moederland as leidraad in die gods-

diensonderwys.6) 

Hierdie sterk godsdienstige inslag van one oudste onder

w,Ysperiode kan beskou word as n deel van die 17de eeuse gees

telike erfenis, n erfstuk van die 17de eeuse Nederlandse sa

melewing. Die oudste en tewens die vernaamste deel van die 

begrip Christelik-nasionaal in verband met ons onderwys is 

reeds in hierdie tydvak van ons volksbestaan duidelik omlyn. 

Dit het voor die hand gel~ dat die nasionale bewyssyn in 

die Kaap onder die invloed van die bestaande nasionale gevoel

ens van die moederland sou ontwikkel.7) 
666 

1. ~~~ 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 

Du. Toit~ Onderwys aan die Kaap onder die Kompanjie,l; 
Malherbe:. Education in South Africa, 22. 
Malherbe: a.w., 23. 
Du Toit: a.w., 2. 
Ma.lherbe: a.w., 23-24. 
Wypkema: Die Invloed van Ned. op ohtstaan ••• Z.A.R.,10. 
PlQeger: Inleiding tot die studie van die Grondslae van 
die C.N.O. in S.A. (Ongepubliseerde verhandeling.) 
Wypkema: Die Invloed van Ned. op die ontstaan ••• Z.A.R., 
24. 
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Ket De Mist se kerkorde is die onderwys deur sy neutrale 

skool gesekulariseer. Die skool is in diens van die staat 

gestel. Kerk en skool is geskei, waarby die kerk weinig van 

sy v.roe~re aandeel in skoolsake behou het. 1 ) 

Die Koloniste het die gevaar ingesien dat die Calvinis

~iese grondslag van die skoolonderwys op die platteland sou 
. 2) 

verdwyn. 

Hoe goed De Mist dit ook met sy nuwe onderwysstelsel vir 

die platteland bedoel bet, sou die distrikte in die eerste 

plek van sy verbeterde onderwyskanse verstoke bly as gevolg 

van sy finansi~le stelsel.
3) Hierby kom nog dat die Kaap 

nie ryp was vir die nuwe onderwysmetode nie. 11 It is not 

ripe at one bound for those essential and incontestable re

forms in the system of instructions."4) 

Na die oorname van die Kaap in 1806 het die Engelse be

stuur ook aangesluit by die onderwysstelsel van De Mist. 

"?he interest felt in the subject by Sir Benjamin D'Urban 

offered another opportunity to aim at a nearer approach to 

the system which ought to have been in action."5) 

(ii) Republ~~~inae begrip van onderwys in Transvaal. 

Gedurende die diensjare van Si~ Benjamin D1Urban aan die 

Kaap het die Kaapkolonie in die vooraand van die Groot Trek 

gestaan. 

Dwarsdeur die Groot Trek is daarna gestrewe om die · -

ideaal: Christelik-nasionale onderwys en o:pvoeding, wat ge-
I 

trou aan die Oosgrens bewaar is, in die praktyk toe te pas, 

nieteenstaande die anglisasieproses. In die Suid-Afrikaanse 

Republiek was die geleentheid daar om langsamerhand hierdie 

ideaal in die vorm van wette te beliggaam. 

Verskillende Europese strominge was voorbestem om op 

l. Wypkema: Die Invloed van Ned. op die ontstaan ••• Z.A.R.,136. 
2. Ibid. , 137,. 
J. Ibid., 142. 
4. Ibid. 
5. Ibid., 143. 
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hierdie wette invloed uit te oefen. 

Die grootste invloed sou egter deur De Mist se kerk en 

Skoolo:rdonnansies, ten gevolge van bulle grondwetlike karak

ter, op die Suid-Afrikaanse volk uitgeoefen word, omdat bier

die wetgewing by uitstek die moontlikheid vir n vrye en self

standige ontwikkeling geskep het. Die godsdiens en die onder

wys het in Suid-l~frika al tyd as die grootste lewensbeboefte 

gegeld.l) 

Selfs president Burgers bet op bierdie algemene grond-
/ 

sla8 van De Mist voortgebou, toe hy die eerste uitgebreide 

skoolwet ontwerp het, met die gelyksoortige Nederlandse onder:.. 

wyswet van 1859 as leidraad. Daar die Holiandse vorm as voor

beeld vir die skoolwetgewing gedien het, was dit st.eeds moont .... 

lik om 'll eie Suid-Afrikaanse stempel op die wetlike inhoud af 

te druk, soos blyk uit die suiwer Christelike inslag. 2 ) 

(iii) Die ge_r_ef9~~-~~'.E.~.~ -~.~~~.,,~P. .. d.:i."e Ol}_§._erwys. 

Die Dordtse Kerkorde van 1618-19,~wat die grondslag van 

die Gereformcerde kerke vorm, bepaal in Art. 21, opr die on

derwys dat die kerkrade sal toesien dat die onderwysers die 

jeug moet onderrig 11 in der Godsaligheijt en de in den Cate

ehismus" ~3) Hierdie Art. is sindsdien nog nie berroep ~e.4) 
Hier kan die vroef3re kerklike sorg vjr die skole en die kerk

like toesig oor die Christelike skole waargeneem word. 

Art. l. van die Du Toit-onderwyswet van 1882 bet van die 

beginsel uitgegaan dat dit die taak van die ouers is om te 

sorg vir die onderwys van bulle kinders. Die staatsbemoeiing 

met die skoolwese is beperk tot die aanmoediging van die be

sondere inisiatief van die volk.;) 

In Art. 2 word erken dat godsdiensonderwys as sodanig Q1' 

die ke~k tuishoort en nic by die staat nio. Die regering eis 
____________________ .... '°-······-.. --,--------

Van den Heever en Pienaar: 
.Afrikaner, Deel 1, 117. 

Kultuurgeskiedenis van die 

Ibid. 
Vellter: 
Coetze,e: 
Coetzee: 

Die Verband tussen Kerk en Skool in S.A. J. 
Die Geref. Beginsel en die onderwys in Tvl.,5. 
Onderwys in Transvaal, 49. 
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slegs dat in alle van regeringswe~ ondersteunde skole burger

like onderwys behoorlik gegee word; 

{a) In n Christelike gees. 

(b) Dat bepaalde leerstellige onderwys aan 
skoqlbesture oorgelaat word. 

(c) Die Regering spreek die wenslikheid uit 
dat die verskillende gemeentes en kerk
rade self soveel moontlik die inisiatief 
moet neem in die stigtinf)van skole en 
verkiesing van komitees. 

Die grondbeginsel waarvan hierdie wet uitgegaan het, isf 

dat dit die taak van die ouere is om te sorg vir die onderwy~ 
van hulle kinders. Dit is die eerste maal dat hierdie begini 

sel as grondbeginsel in n onderwyswet in Suid-Afrika belig- : 

gaa.m is.~) I 
; ,-~ .; v~·rlqry-;ysw;:;t van 189~ 

·1 
Ma.nsvelt het hierdie begjnsei 

3) 
ongewysig oorgeneem. 

(iv) Sko ol , kerk, h.~J_ s,,. en s,_t.E!-?-J.. 

(a) Wat die oprigting van skole betref, was dit reeds die 

mening van die ou Republikeine dat dit nie die roeping van 

die kerk is om skole te stig nie,rnaar dat die skole van die 

owerheid moet uitgaan. Die kerk se taak was om by die ower

heid aan te dring om oral waar nodig, seJ.f skole te stig, en 

da t niemand •n skool mag oprig sonder die t0 (?stemmj_ n.cr van die 

owerheid nie.4) 

I 

Die beginse1 dat :.:...;;;: sk"r:-1 , •ran die ouers moet uitgaan, 

nie as individuele ouers nie maar as gemeenskap van ouers, is 

suiwer en juis deur die Republikeine gesien. Die kind is deur 

God aan die ·ouers gegee en sy versorging en opvoeding is hulle 

verpligting, n taak wat uit die skeppingsordinansies van God 

.voortvloei, n taak waarmee hulle van Godswe~ belas is. 5) 

(b). Volgens die Christelik -·nasirmf".'1 P nnr10r·vvysbeginsel van 

die Suid-Afrikaanse Republiek was di t huJJ. e mening dat, aange

sien ouers en staat skole oprig, ouers en owerheid vir die 

------------···· ~--~·····-···-·--··------~·....,..--------
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Coetzee: Onderwys in Transvaal, 49.  
Venter: Die Verband tussen Kerk en Skool in S.A., 44.  
Lugten~urg: Geskiedenis van die Onderwys in die S.A.R. 
Coetzee: Die Geref. Beginsel en die Onderwys in Tvl., 
Ibid., 9. 
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onderhoud van die skole moet instaan. Die owerheid sal steeds 

die grootste aandeel in die onderhoud van die skole he, want 

die staat beskik oor die meeste middele. Die ouers moet egter 

n aandee~, hoe klein ook, in die onderhoud van die skool be

hou. Daarom bly die eis dat die ouers vir die skoolopvoeding 

van hulle kinders •n skoolgeld sal betaal, hoe klein di t ook 
1) 

mag wees. 

(c) Wat die beheer van die skool betref, bepaal die onder

wyswette van 1882 €n 1892 dan ook dat die kerk hier nie n di

rekte seggenskap het nie. Die beheer berus by die oprigters 

en onderhouers, nl. by die ouers en die staat. Die ouers wat 

deur skoolkomiteea verteenwoordig word, oefen beheer uit oor 

die benoeming van die ohderwysers vir die skole en die uit

wendige organisasie van die skoolaangeloenthede. Die staat 

sorg vir die peil van onderwys. 2 ) 

(d) Wat die gees en rigting van di.e sh"ol br"t:!'."c>f, ma.Q'. P,,,,...,,...,,,. 

die gemeenskap van ouers deur middel van sy komitee beslis. 

Die staat moet aan alle burgers gelyke regte gee, onverskil

lig Wat hulle godsdiensoortuigings ook mag wees, behalwe as 

dit staatskadelik of staatsvernietigend is. Hier het die 
I 

kerk n belangrike roeping: dit moet toesien dat daar skole 

is met n beslis Christelike gees ~n rigting.3) 

Na aanleiding van bogenoemd~ Christelike leerstellinge, 

etiek en beginsels, sal die geskiedenis, filosofie en omstan

dighede, wat vergestalting aan dj_e Smu-Ls•Het gegee het, so'{>· 

as die wet self krities o~tle3d en beskryf word. 

5. Indeling van die Studie, 

Die algemene indeling van die studie word in vier afde

lings behandel. 

,, 
1. 
2. 
3. 

Afdeling A beslaan die Inleiding. 

~deling B beslaan hoofstukke 11 en 111. 

Coetzee: Die Geref. Beginsel en die Onderwys in Tvl.,9. 
Ibid., 10-11. \, 
Ibid., 12. , 



- 23 -

lh hoofstuk 11 word n uiteensetting van die Afl'ikaanee -

kultuurgedagte as agtergrond aan die Kaap teen 1836 gegee, om 

uiteindelik te dien as agtergrond vir die beskawing en kul

tuurwaardes van die Boerevolk in Transvaal en om die Holland

se invloed daarop aan te toon. Hoof stuk lll gee ~ ontleding 

van die Engelse kulturele invloed op Kaapland in die 19de eeu 

en van Generaal Smuts wat in daardie opkomende atmosf·eer. op

groei. By wyse van~ teenstelling met die Britse onderwys

beleid wat in die kroonkolonie Transvaal na 1900 ingevoer is, 

word die Ohristclik-nasionale onderwysstelsel van die Suid

Af'rikaanse Republiek hier ook saaklik geskets. 

Afdeling C bevat hoofstukke IV, V an VI. 

Hoofstuk IV behandel die filosofiese en staatkundige den

ke van Smuts, as agtergrond van sy Onderwyswet. Hoofstuk V 

gee ~ie grondslae van die Smutswet en die grondbeginsels waar

op die Wet geb~seer !s. De.arop volg die uiteensetting van 

die. Wet tesame met die C. N. o ..... beg:i...t:ise.L teonoor die staat

skoolidee. Hoofstuk VI gee ~ uiteensetting van die verloop 

van die Wet en die vordering op onderwysgcbied. 

Afdeling D bevat hoofstuk VII en daarin word ~ oorsigte

like, kritiese samevatting van die hale Onderwyswet gegee en 

hoe deur 11 the way of least resistance" die Engelse onderwys

instellings e!" ;a~es ui+eindelik die onderR7sdenltrigting en 

-gewoontes van.die Suid-Afrikaanse Republikeene vervang het. 

Die beligga.ming van die staatkundige en filosofiese beskouinge 

van die outeur van die Wet word hier ook stark omlyn. 

Laastelik word die Smutswet aan n streng toets onderwerp 

om te sien in hoeverre dit aan die eise van die Christelik-
\ 

nasionale onderwysbeskouing beantwoord. 




