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HOOFSTUK .III • 

. ·. ONDERWYS IN TRANSVAAL 1850 - 1906. 

1. Christelik-Nasionale sstelsel 
mutswet van 19 

(a) Inleiding. 

Die praktyk het geleer dat, as eerste voorwaarde vir 

vooruitgang in enige onderneming, n dutdelike omlyning van 

die beoogde doel noodsaaklik is. In die onderwys en opvoeding 

sal dit da.n beteken dat daar n klare beeld gevorm moet word 

van wat daar met die opvoedingsproses bereik wil word. Hier

die bepaling van die einddoel is op sy beurt weer afhanklik 

van die lewens- en wereldbeskouing van die indiwidu of van 

die nasie vir wie die onderw;rsb2l P.id beT'l 1=1.n word. Hierdie 

waarheid word telkens bewys uit die geskiedenis van die na

sies van die wereld vanaf die vroegste tye. Die opvcedin'.'7 en 

die onderwys is slegs middele om die lewens- en wereldbeskou-

ing van die opkomende geslag tot rypheid te lei, 

Na die kerkhervorming van die 16de en 17de eeue in die 

lande waar die Protestantisme gese~vier het, het n nuwe le

wens- en wereldbeskouing ontstaan en gevolglik is in daardie 

lande die doel van die onderwys en die opvoeding verplaas van 

n mensgerigte na n Godgerigte strewe. Hierdie verplasing 

was natuurlik nie algemeen nie, maar veral kenmerkend van die 

suiwer Protestantse lande waar ook weer onderlinge verskille 

aangetref word. .In Dui tsland en 0.i e nrim'.i.r::J el like omgewing 

is byvoorbeeld die Lutherse besl~ouing gehandhaaf, terwyl die 

Oalvinistiese uitkyk veral in Nederland veld gewen het, van

Watlr ·dit in 1652 na Suid-Afrika oorgekom het.l) 

(b) 

~ 

Die Christelik-Nasionale Onderwysstelsel uit Nederland 
in die Kaap ooriepian·i:; .--·,-~,. · · · 

Die Dalvinistiese rigting in die onderwys in Nederland, 

1. Koers: Deel XV, No. 5, April 1948, 176. 
< 
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soos in Suid-Afrika oorgeplant, wou dat die Bybel in die sko

le n ereplek sou inneem. Die godsdiensonderwys moes in oor

eenstemming met die geloofsbelydenis van die kerk gegee word 

en die gees van die skool en van die onderwys in alle vakke 

moes Christelik wees. Die kind moes geleer word dat hy met 

liggaam en gees aan God behoort. Hy moes,ook besef dat die 

hele ma~tskaplike lewe so na die wil van God ingerig behoort 

te wees dat elke lid van die maatskappy in eie kring sy werk 

as n goddelike roeping moet verrig tot welsyn van sy vader

land. Gods Woord moes die rigsnoer in die handel en wandel 

wees en moes deur elkeen gelees en ondersoek word. 1
) 

Hierdie Gereformeerde onderwysrigting, soos weerspieel 

in die gebed van Van Riebeeck op 8 April 1652 op die strand 

van Tafelbaai: 11 Uwe ware Gereformeerde Christelyke Leere, met 

der tyd mogte voorgeplant en verspreid worden", het die gees, 

die rigting en die beskouing wat hierheen gedra is, bepaal. 

Weliswaar is hier alleen sprake van 11 Gereformeerde Christe-

lyke Leer", maar die geskiedenis in Nederland en hier bewys 

dat Christelik-nasionale onderwys juis die kosbare kleinood 

van die Leer is. 2 ) 

Van belang hier is die feit dat C.N.O. innig saamgeweef 

is met die geskiedenis van die Boervolk. Deur die skole van 

die Oos-Indiese Kompanjie js djp ,.,."':''"lnni:=ili::if'I'. D'Ale waarop die 

nageslag kon bou. Die skool was al tyd n een---onnen·:yser-skr:in1 , 

en dit was •n nadeel. Maar aan die ander kant was die skool 

ook n ,.een-boek-school" en die boek was die 13ybol. Dit was 

vir die Boervolk geen nadeel nie, want die 11 een-boek-scholen" 

het van die voorouers n "een-boek-volk" gemask, n gods di enstigE 

volk en B;ybelvas soos geen ander volk nie.3) 

In die tyd van die N.O.I.K. was die skool •n Gereforrp.eer

de staatskool soos dit ook in Nederland was. Die ordonnansie 

1. 

2. 
3. 

J. Woltjer: Wat is het Doel van Christelyk Nationaal On
derizys, 105. 
F. Postma in Koers in die Krisie, bl. l, 312. 
Fouche: Onze Eerste Scholen, 17. 
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van Goewerneur de Chavonnes in 17141 ) was n samevatting van 

die beginsels wat reeds 6nder Van Riebeeck en Simon van der 

Stel in swang was en dit het die onderwyswet van die Kolonie 

tot aan die einde van die 18de eeu gebly. 2 ) 

Godsdiensonderwys was dan ook hoofsaak in die skole. Die 

skool se groot taak was om die jongmense te bekwaam om bely

denis van hulle geloof af te le. Die onderwys het ook tot 

sedelike vorming gelei.
3

) Die skool, op hierdie lees geskoei, 

was egter te veel •n verlengstuk van die kerk. 4) 

Die De Mist-skoolstelsel het die band tussen kerk en 

skool veel lesser gemaak. Die openbare skole het nie tot enigE 

besondere kerk behoort nie.
11
Het zyn kweekplaatsen om goede 

burgers voor t e staat te vormen,·" As sodanig het die skole 
5) 

onder die onmiddellike toesig van die goewerment gestaan. 

Hier is die kerkskool nie deur die staatskool vervang 

nie - onder die N.O.I.K. weer was die skool ook staatskool en 

nie kerkskool nie. Die staat het aan die kerk die reg verleen 

om die onderwysers te ondersoek na hulle regsinnigheid en voor 

te skryf wat op die gebied van godsdiens op skole geleer sou 

word. Hierdie reg het De Mist aan die kerk ontneem en daar

mee is kerk en skool geskei. Die meer gevorderde en elemen• 

t~re skole wat deur die goeweVnient opgerig is, het nie langer 

n verband met die kerk gehad nie sodat die ouers van alle 

kerkverbande met vrymoedigheid hulle kinders daarheen kon 

stuur. 6 ) 

De Mist het dus die skool geheel en al aan die staat ge

bind an die staat moes bepaal wat op die skole geleer sou 

wordJ die kerk as sodanig sou nie meer seggenskap oor die 

skool he nie. 

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

Du Toit: Onderwys in Kaapland 1 21. 
Koers in die Krisis,Deel I, 31J. 
Koers in die Krisi s, Dl. I, 313. 
Venter: Kerk en Skool, 8. 
Ibid., 12. 
Ibid., 14. 
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De Mist het die onderwys in die Gereformeerde religie op 

die skool vervang deur godsdiens bo geloofsverdeeldheid, ter

wyl in die N.O.I.K. - tydperk dogmatiese onderwys gegee is. 

Volgens sy ordonnansie het hy nie alle dogma.tiese onderwys uit 

die skole uitgesluit nie, want godsdiensonderwys moes gegee 

word soveel moontlik ooreenkomstig die beginsels van die kerk

genootskap.1) 

De Mist het verder gegaan en die kerklik-godsdienstige 

onderwys grotendeels deur sekulere onderrig vervang. 2 ) 

Deur hierdie maatreel is n definitiewe skeiding tussen 

kerk en skool bewerkstellig. Later is kerkverteenwoordiging 

oolt van die ekoolkommissies weggeneem. Dit was iets heelte

mal anders as die Gereformeerde religie, hoewel die skyn nog 

bewaar gebly het. Dit was n geval van kle~rlose godsdiens 

bo geloofsverdeeldheid. 3) 

As gevolg van hierdie maatreels was die volk heftig teen 

De Mist se onderwysstelsel gekant. Die tradieie uit die 

N.O.I.K. - periode was nog te" sterk: 
11
Better no education at 

all from books than instuction not based on religion was the 

ory from one end of the colony to the other11 •
4 ) 

In hierdie tydvak is immers die pogings tot die anglise

ring van skool, kerk en staat deur Somerset aangewend. Die 

verdwyning van die volksinstellinge soos die heemrade en land

droste was een van die aanleidende oorsake van ontevredenheid 

wat tot die Groot Trek gelei het.5) 

Teen 1836 was die trekgeselskappe op •n natuurlike wyse 

·van ui tbreiding tot op die Oosgrens voor11: t.c;cskuiwe. Die daad

krag en inwendige nasionale bewuswording was lankal tot ryp

heid ontwikkel~ Dit was nou net die bande van die Britse be

wind wat verbreek moes word om dan op eie voete te staan en 

1. Venter: Ker~ en Skool, 15. 
2. Ibid., 16. 
3. Art. Prof. F. Postma, Koers in die Krisis, Deel I, 314. 
4. Theal: History of South Africa, Vol. III, 99. 
5. Scholtz: Die Oorsake van die Tweede Vryheidsoorlog, 23. 
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hulle eie staat te stig. 1 ) 

In di~ Republieke was die trekkers tydelik gevrywaar van 

Britse invloed. Daar kon hulle hulle eie staatsbeleid en on-

derwysstelsel ontwikkel. Wat daar gebeur het, was nie n di

rekte stryd teen die skoolstelsel in die Suide nie, maar dit 

het in n baie noue verband daarmee gestaan. 

(c) Christelik-Nasionale On-

(i) Onderwys in die Eeginjare: 

Die hoogste eis wat die Trekkers vir die opvoeding gestel 

het, was dat die kinders voldoende geleerdheid moes ontvang 

sodat hulle die Bybel met gemak kon lees. Die eintlike kern 

van die opvoeding was godsdienstige opvoeding, die voorberei

ding vir die aflegging van die belydenis van di~ geloof. 2
) 

Baie faktore het die Trekkers in Transvaal teengewerk, 

met die gevolg dat die onderwys .en opvoeding baie te wense oor

gelaat he°i) Ee:cs met die koms van die eerste onderwysers is 

daar n merkwaardige invloed op die Republikeinse onderwys uit

geoefen. 

Hulle invloed sou eers merkbaar word na die onafhanklik

heidsverklaring van Transvaal in 1852. In die veertigerjare 

is die veroweringsimperialisme van Groot Brittanje tydelik 

uitgeloof, want die Britse regering was teen gebiedsuitbrei-
3) 

ding. 

Hierdie wending in die Britse beleid is as n tydelike 

maatre~l beskou, want reeds in 1877 is die Britse anglisasie

beleid weer op ferme wyse hervat. Die Brit se strewe was om 

Suid-Afrika inn Britse kolonie te omskep en die Angelsaksiese 

beskouing hier te laat seevier. Net so seker as wat die Oran

j e in die Atlantiese oseaan of die Nyl in die Middellandse See 
-------- -------·---· __ ,, . .,. --· ... · 

1. Pretorius en Kruger: . Voortrekker Argiefstukke, 1828-1948, 
59 - 60, en R. 27/39. 

2. v.v.o.o.z,A. - Gedenkboek, 44. 
3. De Kiewiet: British Colonial Policy & the S. Afr. R~pu

blics, 41-43. 
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vloei, so surely will the energy and perseverance of the 
" Anglo-Saxon, his powers, nay, even his very language, pene

trate, subdue, and civilize the interior of this vast Conti-
1) 

nent. 

Die onafhanklikheid van Transvaal kon meehelp dat ~ eie 

onderwysbeleid volgens Voortrekkertradisies ongehinderd neer· 

gel~ word. 

(ii) Die Eerste Skoolreglemept 1852-1855., 

Na die onafhanklikheidsverklaring van Transvaal in 1852 

is aan die volksraad n voorstel tot die re~ling van die on

derwys voorgel~. Dit was die eerste wetlike reglement wat 

aeur die liggaam goedgekeur "is. Hierdie wetgewing het die 

srondslag vir die onderwys in die toekoms gel~. Volgens die 

volksraadbesluit van 18 Maart 1852 is die onderwys staatson

derwys genoem. Die volksraad moes die onderwysers aanstel, 

~erwyl 4ie kerkrade vir hull• beeoldiging moes sora, maar di• 

akool het onder die toesig van die volksraad gestaan. Alle 

onderwys het ~ godsdienstige strekking gehad. 2 ) 

Die Hollandse skooltradisie van die Kaapkolonie in die 

18de eeu, soos deur goewerneur De Chavonnes vasgel&, was die 

basis waarop gebou is. Die basis het vir meer as honderd-en

vyftig jaar die leidende gedagtegang bly aangee, met betrek

ttna tot lie o:pToeding en ond91'W7a, vir ta belaasftlr• geelMlte 

Yan Su14-Afrika se blanke bevolking en vir ~.oorweaende ce4ee: 

te ftn ti• l>evo~ing v~ 41• Su1d-Atnkann•• Repul»l1ek.l) 

Die onderwysreglement bet groot geeag aan die kerk oor

ge4ra wat op sy )eurt weer die oorgang van staata- na kerk~e

heer beteken het.4) ~ Kommissie van onderwys is deur die nu•• 

grondwet. benoem om die onderwysbeleid uit te dra, 5) Die aan

etelling van akoolkommissies het heeltemal by die goeweraent 
;-. _....,...., ... ___ _... _____ ·----~-·----· --------------- ~ 

. 1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

Engelbrecht: Geskiedenis van die Ned. Herv. Kerk van Af
rike., 67. 
Coetzee: Onderwys in Transvaal, 20. 
Lugtenburg: Onderwys in die s. Afr. Republiek, 11. 
E.V.R. 106B, No. 515: Ds. van der Hoff aan volksraad, 
23-ll-'53. . 
De Locale Wetten der Z.A.R., 115. 
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berus. Die ouers is hier genegeer want die staat het die 

leiding van die onderwys in die nuwe republiek geneem, dog die 

burgers het hiermee geheel en al genoe~ geneem. Hierdie in

stelling van skoolkommissies het dwari;Jdeur die republikeinse 
l) 

periode en ook na die Tweede Vryheidsoorlog stand gehou. 

As geyolg van die burgeroorlog van 1863 het daar ont-
2) 

wrigting en stagnasie in die onderwys ingetree. 

Die onderwysbeleid moes nog sy weg vind en by die wor

dingsjare van die republiek aanpas. 

(iii) Insypeling van Engels ~edurende_J!_ie B.eginjare van die 
Onderwys in die Republ1ek. 

Die reglement van 1859 oor die onderwys het nie lank 

tevredenheid gegee nie. In 1866 het die volksraad die nuwe 

onderwyswet op voorstel van die 11 Kommissie vir die Onderwys" 

aangeneem.3) Hierdie wet was die volledigste wat tot dusver 

in verband met die onderwys opgestel is. Hiarin was al die 

magte en pligte van plaaslike kommi.B1=1ies sowel as die van on--· 

derwysers behoorlik gPfuJ:.'illnleer. Al die verordeninge in die 

wet vervat, het daarop gewys dat dit suiwer staatsonderwys 

was. Die kerk en die ouers het nie veol seg7enskap gehad 

nie. Die leergange was slegs ~ vPrlenging van die De Cha

vonnes-onderwyswet. 4) 

Engels is d·eur die wet amptelik in die leerplan ingevoer. 

Tesame met die indien; np: van die wetsontwer1J het die
0

Algemene 

Kommissie" ook •n skrywe a::i.,.,. ·1 ; r .,.JJ l{sraad gerig waarin die 

wenslikheid van diP onrterrig van die Engc•1-se taal beklemtoon 

is. Die volksraa.a is daarop gewys da-G terwille van die goeie 

betrekkinge met die Britse Regering en sy onderdane dit raad-

saam was om die ondGrwys van rH P 4'i:-11zel_sG taal in die wet in 

te voeg. Die volksraad het aan die versoek gehoor gegee en 

in die wet is bepaal dat behalwe Hollands ook Eng-)ls in die 

1. Dreyer: Boustowwe van die Gesk. van die Ned. Ger. Kerke 
in S.A .• , 31-46. 

2. Kruger: Die Weg na die See, 70-87. 
3. E.V.R., 6B, Arts. 529-547, 23 en 24-3-1866. 

.4. Lugtenburg: Onderwys in die Suid-Afr. Ro:p. , 266-276. 
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goewermentskole doseer sou word. 1 ) • 

Reeds geruime tyd voor die aanname van hierdie wet van 

1866 het baie Britte, veral die handelaars, al in Transvaal 
2) 

ingesypel, waar hulle hulle taal bly handhaaf het. 

Nie net die Engelse in Transvaal nie maar ook Afrikaans

sprekendes het op meer Engels in die skole aangedring. Vir 

etlike ja~e is gevind dat die onderrig in die Engelse taal n 

ereplek in die openbare skool ingeneem het, Waar dit enigsins 

moontlik was, het skoolkommissies daartoe oorgegaan om naas 

die Hollandse onderwyser ook n Engelse op die dorpskole te 

benoem. 3 ) Baie Afrikaanssprekende ouers het hierdie skole vir 

hulle kinders bo die staatskole verkies. Behalwe Engels as 

taal op skool het in die vernaamste dorpe Engelse privaatskool· 

tjies ontstaan, waar onderwys deur middel van Engels gegee 

is. 4) 

Die Kaapse onderwyswet van 1865 het seer sekerlik nie 

invloed op die wet van 1866 van TransvaaJ ujtgeoefen nie. Die 

wet van 1865 in die Kaap het Hollands as -~a.al ui t die skole 

geweer5), terwyl die Transvaalse volksraad Engels laat onder

wye het. 6) 

Die Transvaal het gevoel dat terwyl hulle in die kinder

skoene van n steeds ontwikkelende staat gestaan het en die 

magtige Britse handel hulle grootste konkurrent was, hulle 

magteloos in die ongelyke stryd was. Om hierdie rede was 

die republikeine genoodsaak om, indien hulle n self standige 

handel wou opbou, met die Brit handel te drywe en gevolglik 

ook sy taal te besig ... ~bie. qoncentration of interest in the 

inevitably transfrontier territories give rise to a feeling 

that the British Government should exercise a greater measur~ 

of oontrol ~ver the territories which so vitally concerned 

1. E.V.R. 11/109, 16-3'66. 
2. Fred Jeppe: Transvaal Book Almanac and Directory, 51. 
3. O.D.I.a: O'Reilly aan H. van der Linde, 9-8-1867. 
4. Lugtenburg: Onderwys in die Suid-Afrikaanse Republiek,87. 
5. Van Wyk: Die Invloed van die Engelse Skoolwese ••••• ,102. 
6. E.V.R. 11/109, 16-3-1866. 
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Natal's well-being. 111 ) 

In die loop van die jare het die Britse invloed in Trans

vaal sterk toegeneem en sy onmiskenbare indruk agtergelaat. 

Al die voorvermelde verwikkelinge het ~ uitwerking op 

die onderwys gehad. Die Uitvoerende Raad was weens sy veel

vuldige werksaamhede nie in staat om aari die saak van die 

onderwys sy volle reg te laat geskied nie. As gevolg van 

slegte landsomstandighede op finansiele en staatkundige ge

bi ed, bet die goeie beheer en toesig van die onderwys in die 

republiek langsamerhand verswak en feitlik verdwyn.
2

) 

Gedurende die Burgerstydperk is die ou tradisionele on

derwysst elsel deur ·n meer· liberalistiese stelsel vervang, 
3) 

wat nie by die.volksraad gepas het nie. 

( d) . Liberale Onderwys~~~gewing van. Bll:rp;~!§_:;I,872-1877. 
( 

In hierdie periode het sake nie net op onderwysgebied nie 

maar ook op politieke gebied agteruitgegaan. Staatkundig was 

dit nie na die sin van Groot Brittanje dat Transvaal onaf

hanklik geword het nie. Kort-kart is die vryheid van die re

publiek deur die Britse owerheid bedreig. In 1862 bet Sir 

Philip Wodehouse predisent M.W. Pretorius daarop opmerksaam 

• gemaak dat as hy nie vrede aan die wesgrens kon bewaar nie, 
4) 

die konvensie verbreek sou word. 
11
and that it will be a 

blessing for all if they can be restored in a general sense 

to their former position".5) 

In 1868 is die gedagte van agressie nog meer gevoed toe 

Lord Buckingham, die kolorii.aJe s~lrri;tHri.s, in belang van die 

Bri tse koloniale besi ttings en veral met u~ J.,."'kking tot Suid

Afrika en die verhouding tot die republieke geskryf bet dat 

die onafhanklike state onder Britse gesag geplaas moes word. 6) 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

De Kiewiet: British Colonial Policy & the s. African Re
publics, 258. 
Engelbrecht: Thomas Francois Burgers, 100. 
Ibid., 136 - 137. 
De Kiewiet: The Imperial Factor, 162. 
Ibid., 269. ~ 
Egerton: A Short History of the British Colonial Policy, 
351. 
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Hierdie gedagte sou nie lank agterwe~ bly voordat dit in 

die daad omgeskep sou word nie. President k.W. Pretorius 

het in Maart 1871 sy amp neergele en in Julie 1872 het die 

nuwe president T.F. Burgers die ampseed afgele. 1
) Hy sou die 

politieke skyf wees in wio se dienstyd agressie gepleeg sou 
2 

word. Pres. Burgers, as vrysin~ige denker oor godsdienssake, 

wou die onderwys behoorlik hervorm en dit op n gesonde grond

slag plaas. Op 14 Feb. 1874 het hy sy konseponderwyswet in 

die Staatskoerant bekend gemaak. Die wet moet beskou word as 

die eerste volledige wetsbepaling van die onderwys in die 

Suid-Afrikaanse Republiek. 3 ) 

Volgens die onderwysverslag van dr. J. Vacy Lyle is die 

Hollandse onderwyswet van 1857 as grondslag vir sy wet ge~ 

bru.ik. 4) Onder hierdie wet is voorsiening g(;'maak vir n onder

wysdepartement onder toesig van n superintendent-generaal van 

onderwys. Plaaslike skoolkommissics sou weer die skole be-

he er. 
5) 

Die skole het nou staatsondersteunde inrigtings geword, 

want toelae is volgens skoolinskrywings bepaal. 

Hierdie artikel van die wet is waarskynlik aan die Hol

landse wetgewing van 1801 ontleen waar subsidies aan die on

derwys toegeken is. 6) E.G. Fells meen dat die subsidiestels~l 
aan die Kaapse onderwys ontleen is: 11 ••••• the regulations of 

1843 laid the foundations of the State-ai4ed schools, based 

upon the quarentee system •...• and were to be used as the 

pattern on which the Transvaal and the Orange Free State suc

cessfully, and Natal unsuccessfully, modelled their school-

systems". 
7) 

6 ________ ___._.,_,_..._..,..,.__..... .. _ .,..,,,.._ .. _,..~ 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

Coetzee: Onderwys in Transvaal, 35. 
Scholtz: Oorsake van die Tweede Vryheidsoorlog, 79-80. 
Coetzee: a.w., 36. 
Staats Courant 21-1-79: Verslag over den Toestand van het 
Onderwys in de Transvaal", deur J. Vacy Lyle 16-11-78. 
Coetzee: a.w., 38. 
Engelbrecht: Thomas Francois Burgers, 134. 
Fells: A History of Education in South Africa, 32 • 

• 
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Geen godsdiensonderwys moes gedurcnde die skoolure gegee 

word nie; maar die skoollokale sou buite skoolure tot die be

skikking van godsdiensleraars of onderwysers wees met goed

vinde van die skoolkommissie. Die Bybel sou in elke skoal ge

lees en die Bybelgeskiedenis onderwys word. 1 ) 

Volgens Art. 51 moes die onderwysers by godsdiensonder

rig hulle onthou van enig iets te leer, te doen of te laa~ 

leer wat strydig was met godsdienstige begrippe van andersden

kendes. Ook buite skoolure moes hulle hulle nie daarmee in-

laat nie, tensy op uitdruklike versoek van die ouers of voog-
2) 

de van die kinders. 

Hierdie neutraliteitsbeginsel van Burgers wat uitstraal 

in die Burgerswet het ~ baie nadelige uitwerking op die onder

wys gehad. Die sekularisering van die onderwys en die toela

ting van Engels as medium van onderwys naas Hollands het ~ 

heftige teenstand uitgelok en die stelsel laat verongeluk.3) 

(e) Die Anglisasieperiode van Transvaal 1877-1880. 

(1) Versterking van die Britse Invloed. 

President Burgers het getrag om die Suid-Afrikaanse on

derwysstelsel te verstewig en dit Nederlands geori~nteerd op 

te bou. 4) Die indiensneming van liberaalgesinde onderwysman

ne het die volk nie vertrou nie. Petisies het by die volks

raad ingere~n wat die onderwysbeleid ondermyn het. Aa~ die 

ander kant het dit die Engelse skole en ook die Engelse in

vloed bevoordeel. As gevolg van die liberale toegewings in 

verband met Engels in die onderwys het die taal baie gewild 
5) 

in die skole gow~rd. 

Die Afrikaanse ouers het van die reg gebruik gemaak om 

hulle ·kinders deur medium Engels te laat onderrig. 6 ) 

J.. 
2. 
3. 
4 •. 
5. 

6. 

Coetzeet Onderwys in Transvaal, 38. 
Ibid. 
Engelbrecht: Thomas Francois Burgers, 141-142. 
V.R. Notule 12-5-76 - S.C. No. 637, 14-6-76. 
(a) Malher»e: Education in South Africa, 237; 
(b) Lugtenburg: Onderwys in die Suid-Afrikaanee 

91. 
Verslag Supt. v. Ond. 1886, Bylae A, 10. 

Republiek, 
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In die staatskole is Engels as voertaal ~eer dikwels as 

Hollands gobruik, terwyl in die Engelse privaat skole Engels 

uitsluitlik die medium van onderrig was. 1 ) 

Hierdie toestand in onderwyssake, naamlik die insypeling 

van die Britse invloed, was n aansporing vir die Britse impe

rialisme in Suid-Afrika. Vanaf 1870 het die imperialisme van 

Groot Brittanje weer met krag opgevlam. Beheb met die drang 

tot anneksasie het die Brit sy politiek van verowering ver

der deurgevoer. Die Britse kabinet was van voorneme om Trans

vaal onder sy mag te kry en ook om die 11 hinterland" te be-
2) 

skaaf. 

(ii) Die Onderwys in_.§.i,.~. Anneks_a,..~ie:-,P_~ripAe 1877-1880. 

Die daad is by die woord gevoeg. Op 12 April 1877 het 

Theophilus Shepstone die Transvaalse grens oorgesteek om die 

Suid-Afrikaanse Republiek onder Britse beskerming te/plaas.3) 

Die daaropvolgende Engelse periode het die ou tradisio~ 

nele onderwys van die Republick beeindig en die Brits-geori~n

teerde onderwys ingelui. 

Dr. J. Vacy Lyle, die nuutaang..:;.._,'.~"lnr sn.perintendent van 

opvoeding bet in sy ono erw;~;svcrs1ag4) op die tekortkominge van 

die Burgerswet gewys. Daar is onder andere deur Burgers geen 

rekening met die godsdienstige eise van die bevolking gehou 

nie. Lyle is veral getref deur die wydverspreide begeerte na 

goeie Engelse onderwys en die teenkandng teen die vrysinnige 

Hollandse onderwysers van Burgers. 5 ) 

Daarna het hy dan gekom tot die wysi gin.f!e wc.i.t :~~- nodig 

geag het en wat natuurlik baie Engels gekleurd was. Hy het 

veral gewys op die godsdienstige grondbeginsals van die onder

wys in Transvaal. In art. 68 het hy verklaar: .. For this pur-

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

Verslag Supt. v. Ond. 1886, Bylae A, 10. 
De Kiewiet: The Imperial Factor in South Africa, 106. 
Uys: In the Era of Shepstone, 389. 
(a) Report on the Condition of Education in The Transvaal 

1878; 
(b) Transvaal Government Gazette No. 95, 7-1-'79. 
Coetzee: Onderwys in Transvaal, 43. 
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pose the wording of the 'Conscience Clauses' of the English 

Law will afford a guide, framed as they are, to secure to all 

who desire it religious instruction for their children, and 

secular Education only for those who desire secular Educa.;:.· 
1) 

tion". 

Die gangbare onderwysinrigtings sou ondersteunde skole 

wees. 11 Payments-by-Results" was sy voorwaarde vir subsidies. 
2 

Voordat daar egter uitvoering aan die voorstelle gegee 

kon word, is Lyle in 1879 oorlede. In sy plek is ds. H.S.Bos

man van die N.G. Kerk van Pretoria as waarnemende superinten

dent benoc.-11.3) 

(iii) H.S. Bosman ~e Onderwyswet ~o~~ v~n 1880. . :. Bs .. Bosman liet in--noofsaak die beleid van Lyle gevolg. 

Sy aanbevelings is saamgevat in sy Wet No. 10 van 1880, waar

in kbrtliks bepaal is dat die skole staatshulp moet ontvang. 

maar die toekenning moes volgens die Natalse stelsel van 

11 Payments-by-Results 11 geskied. Die doel hiermee was dat di1,; 

stelsel tot ~ groot seen vir die gemeenskap sou wees. Dit 

sou goeie onderwysers aarunoedig tot beter werk en swakkes 

la.at uitsak. 4) 

By Bosman,_ opgevoed in die suide en besiel met ~ Britse 

gees, was dit vansclfsprekend dat hy die Britse onderwysstel

sel as voorbeeld sou neem. 5) 

Hy het hom teen skoolkommissies en ouerbeheer uitgespreek 1 

omdat hy gemeen het dat hulle van weinig nut was. Die bepa-

ling 
I 

van die voertaal is aan die ouers oorgelaat, hoewel hy 

tweetalige jong manne vir die onderwysprofessie uit die suide 

aanbeveel het. 6 ) 

In sy verslag het hy voorgestel dat die plaaslike predi-
---------~--·-··,," ···---··"' .. ·····-· -------· ·----
l. 
2. 
3. 

6. 

Report of the Condition of Education in the Transvaal,1870. 
Coetzee: Onderwys in Transvaal, 43. 
(a) Transvaalsche Gouwernements Courant~No.124,10-7-79; 
(b) Gouvernements kenniggewing No. 73/1~79. 
Report of the Supt. of Education 1880. 
Report of the Supt. of Education: Transvaal Government 
Gazette, No. 178, Vol. IV, 20-4-'80. 
Ibid. 
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kante die werk van die skoolkommissies in verband met aanbe-

velings van onderwysers moes doen, en ook inspeksies moes 

re~l. 11 In this way that natural connection between chUrch anc 

sohool, whioh used to be so intimate in all Presbyterian com

munities, would be restored."l) Hierdie inspeksiegewoonte 

was n alledaagse gebruik in die Kaapkolonie. 

In die tydjie van Bosman se superintendentskap het die 

Britsgesindes alles in hulle verino~ gedoen om Engelse onder

wys uit te brei, Baie skole het na Engelsmedium oorgeskakel. 

Waar daar nie ~ goewermentskool opgerig was nie, is daar gou 

~ privao.t skool gestig met Engels as enigste medium van onder· 

rig. 2 ) 

Met so n Engelsdeursuurde atmosfeer in die skool en kerk 

moes S.J. du Toit in 1880 die superintendentskap van die her

rese Republiek aanvaar. 

Op Paardekraal is op 13 Desember 1880 die Republiek op

nuut geproklameer. Daa.rmee het die laaste en roemrykste pe

riode in die geskiedenis van die onderwys onder die Suid-Af

rikaanse Re~ubliek aangebreek. 3 ) 

(f) 

(1) S.J. du Toit die Grondlegger van die Christelike Staat
skooi. 

Inleiding, 

Na die teruggawe van Transvaal het die Driemanskap die 

bewind van die Republiek aanvaar. Een van die veorveggers Va.Il 

die Christelike sk~ol is in 1882 deur die Suid-Afrikaanee Re

publiek in die persoon van ds. S.J. du Toit tot superinten

dent van onderwys benoem. 4 ) 

l. 
2. 
3 • 

4. 

Die geniale en vurige stryder van Paarl wat geed op 

Ma.lherbe: Education in S. Africa, 254. 
Lurtenburg: Onderwys in die Suid-Afrikaanse Republiek,118 

la Bredell en Grobler.: Gedenkskrifte van Paul Kruger, 80; 
. b Vulliamx:. The Outlanders, 121. 

a R.3381/tsl; 
b Coetzee: Onderwys in Transvaal, 48. 
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hoogte was met die skoolstryd in Nederland, het hom die be

noeming laat welgeval en na Pretoria gegaan. Daar het hy n 

vrugbare bodem gevind vir die toepassing van sy beginsel op 

die gebied van onderwys. Daar was geen kerk of staat wa~ hull€ 

met die opvoeding van hulle kinders kon help nie. Die ouers 

was op hulle self aangewys en op hierdie heel besondere wyse 

is hierdie beginsel van ouerreg en ouerplig by hulle inge-
1) 

skerp. 

Reeds voor die koms van ds. Du Toit na Transvaal was 

Christelik-nasionale onderwys die begeerde en gewenste vorm 

van opvoeding. 2 ) 

Met sy koms bet hy sy standpunt in verband met kerkskole, 

waarvoor hy so hard in die Kaapkolonie gestry het, grootliks 

laat vaar ten gunsto van die gesonde beginsel dat dit die 

saak van die ouers is om te sorg vir die onderwys van hulle 

kinders.3) 

Die Christelik-nasionale Grondslag ~r_9J> .. ~.Toi t sy Onder
wysbeleid gebou het. 

Reeds vroeg in sy lewe het die saak van die onderwys hom 

aangegryp en n grondige f ondament is deur hom in die Christe

like leer gele. Tydens sy studies in die Gimnasium op Stel

lenbosch het by hom ook tot taalkundige studies aangetrokke 

.gevoel. 4) 

Nog voor sy bevestiging as predikant was by leidend aan

dadig aan die stigting van Die Genootskap van Regte Afrika;.;. 
II 

ners". Di t was veel meer as n taalbeweging. .Di t het ook in

geslui t die verafrikaansing van die onderwys, maar veral die 

kerstening van die openbare skool - n bewcging tot die Chris-
5) 

telike en nasionale opwekking van die Afrikaner. 

Vanaf 1876 tot 1882 het hy .. Die Patriot", lyforgaan van 

--------------- ---~--···-~----··--------

l. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Postma: 11 Christelik-nasionale Onderwys in S.A.", Koers 
in die Krisis, Dl. l, 316. 
Ibid., 316. 
Greyling: Christelik-Nasionale Onderwys, 45-46. 
Du Toit: Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, 9. 
Coetzee: S.J. du Toit en die Onderwys, 9. 
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die 11 Genootskap van Regte Afrikaners", geredigeer, waarin 'll 

heldere klank in verband met die openbare onderwys gehoor is 

en waarin hy hom sterk teen die gangbare staatskool uitge

spreek het.l) 

In 1876 het sy eerste opspraakwekkende en waardevolle op

voedkundige geskrif in Suid-Afrika verskyn, nl ... De Christely

ke School in haar verhouding tot Kerk en Staat 11 •
2 ) Met hier

die werk het ds. Du Toit hom aan die ortodokse kant geskaar. 

Hiermee het hy die stryd teen die liberalisme in die skool 

aangeknoop; hiermee sou hy die stigter en vader van die la

tere Christelik-nasionale onderwys in Suid-Afrika word. 

Die samelewing en veral die skool en kerk bet deur die 

liberalistiese insypelings sedert die begin van die 18de eeu 

so verkankerd geraak, dat kerk sowel as skool nou onder die 

jurisdiksie van die staat geval het. In hierdie tydperk het 

ds. Du Toit soos n nuwe ster skielik en helder geskyn en sy 

rigting was vas, doelgerig en bepaald.3) 

Teen die 11 Gouvernementsschedulen" in die Kaapkolonie 

waardeur die godsdiensonderwys gedurende die vier ure van 

die skooldag verbied is, het hy die volgende besware aange

bring: die grondslag waarop one skole gebou is, is due nie 

die Christendom nie, maar die humaniteit. Kragtens die sche-
" 

dule 11 is ons skole nie-christelik en nie slegs nie-sektaries 

nie, maar dit is bedrog. Nie-sektariese skole in die boesem 

van 'll Christelike maatskappy is antichristelik. Die ,.sche

dule" "het wetenskap en godsdiens, verstand en hart, wat vol

g.ens Gods Woord nie te skei is nie, geskei. Die .. schedule" 

het nie slegs die Christelike leer nie, maar ook die Christe-. 
4) . 

like tug verban. 

Die aanleidende oorsaak tot die skrywe van die werk het 

opgesluit gele in die Kaapse samelewing van die middel-ne~n-

l. Coetzee: S.J. du Toit en die Onderwys, 9. 
2 •. Sien l:bid• 
3. Ibid. 
4. Du Toit: De Christelyke School ••••••.• , 23-29. 
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tiende eeu, waarin die groot botsing tussen imperialisme en 

na~ionalisme en tussen liberalistiese modernisme en Calvinis-

me gevind kon word. In hierdie stryd is die skool steeds 

betrek. 

Die doel met 11 De Christelyke School" was om te bewys dat 

God die onderwys van die jeug opgedra het, nie aan die staat 

nie, maar aan die kerk en wel aan die leraars van die kerk. 

Die kerk moet sy eie skole he. Die staat moet die skool be

skerm en ondersteun.l) 

Ter aanvulling van sy teologiese begrippe hat hy in 1879 

op sy oorsese reis met prof. dr. A. Kuyper in Nederland ken

nis gemaak en hom ook op hoogte met sy staatkunde gebring. 

Hierdie verryking het ds. Du Toit beweeg om die superinten

dentskap te aanvaar. In dieselfde jaar het hy met die stig

ting van n Afrikaanse politieke organisasie, die Afrikaner~ 

bond begin, waarin alle Afrj_kaners hulle tuis kon voel en •·· 
,. 

waar hulle kon saamwerk tot heil van •n veranigde Suid-Afrika.c:: 

Die jaar 1880 was n kritieke jaar vJ.r die Suid-Afrikaanse 

Republeik. Die Transvalers was in n worstelwtryd om hulle 

vryheid teen die magtige Britse Ryk gewikkel. Ds. Du Toit 

het hom heelhartig aan die kant van die vryheidshelde geskaar 

en die Transvaalse reg met oortuiging en beslistheid in 11 Die 

Patriot" verdedig.3) 

Terwyl die Eerste Vryheidsoorlog glorieryk vir die Trans

valers ge~indig en Transvaal weer n republiek geword het, het 

de. Du Toit sy gedagtes oor 
11

Die· Toekoms van Transvaal" in 

Die Patriot uiteengesit. Met 'tl.. breedvoerige behandeling 

van die 11 0nderwys in Transvaal" hat hy geeindig.4) 

In Transvaal wou ds. Du Toit sy onderwysbeleid formuleer 

en in die praktyk volgens die volkssard en sy lewensbeskou

ing toepas. Volgens homh.ang die toekoms van die Republiek, 

-----------------··· 
1. Coetzee: S.J. du Tait en die Onderwys, 9. 
2. Du Toit: S.J. du Toit in Weg en Werk, 143. 
3. Coetzee: a.w., 10. 
4. Ibid., 11. 
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kerkli~, maatskaplik en etaatkundig onder goddelike bestuur, 

vir ~ groot deel van die opvoeding en die onderwye af. Dit 

is die taak van die ouers om hulle kinders n ware Christelike 

opvoedihg te gee. As hulle· .uit gebrek aan tyd of bekwaamheid~ 

daartoe nie in· staat is nie, sal die skool die werk behartig. 

Ma.ar dit onthef hulle nie van hulle verantwoordelikheid nie: 

aan hulle het God die kinders toevertrou, van hulle sal Hy 

rekenskap eis. 1 ) 

Om in Transvaal se behoeftes van n deeglike, Christelike 

onderwys te voorsien, was n doeltreffende skoolwet nodig. 

Die Transvaalse volk was Christelik-Gereformeerd en daarom 

moes die ekool ook Christelik en Gereformcerd wees. Die · 

skoolwet moes voorsiening maak vir die vervu.lling van die 

doopbelofte. Al was die Transvaalse volk as geheel Gerefor

meerd, was dit nie nodig vir ~ Gereformeerde ekool om anders

denkendes uit te eluit nie: die wet moes sodanig wees dat 

hulle hulle regmatige ondersteuning kon ontvang. Daarom 

moes die Christelike onderwys nie in die hande van die staat 

wees nie, maar in die van die volk. Die taal van die volk 

moes ook die taal van die skool wees. 2 ) 

As voorwaarde vir sy aanname van die betrekking as su

perintendent het. hy kortliks die volgende beginsels v:Lr die 

onderwys gestel:a> 

a. Die staat se mag oor die onderwys moes tot 
finansi~le steun beperk word en die staat 
moes toesien dat dit behoorlik bestee word. 

b. Godsdiensonderwys moes op die voorgrond ge
plaas word en die kerk en die ouers moes die 
leiding in onderwyssake neem. 

c. Die onderwys moes in n Christelike gees ge
skied, terwyl die kerkbesture vir die leer
stellige onderwys sou sorg. 

d. Die onderwysers is nie staatsamptenare en die 
skole nie etaatseiendom nie. 

e. Die onderwys moes in die Hollandse taal gegee 
word. 

l. Ooetzee: S.J. du Toit en die Onderwys, 11. 
2. Ibid., ll-12, 
J. V.R. Notule, arts. 62-65, 5-10- 1 81. 
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Hierdie beginsels is aan die Volksraad voorgel~ en is op 

5 Oktober 1881 goedgekeur. 1 ) 

Vestiginv van die Chris-(ii) 
telik- asionale ~nderwys. 

Gedurende die Volksraadsitting van 1882 is die nuwe kon-

sep-onderwyswet behandel en is op 4 Mei van dieselfde jaar as 
2) . 

Wet nr. l van 1882 bekragtig. 

Die onaerwyswet het voorsiening gemaak vir laer, middel

bare en ho~r onderwys. Dit het van die beginsel uitgegaan 

dat die ouers vir die onderwys van hulle kinders moes sorg 

en daarvoor moes hulle gedeeltelik betaal. Die staat moes 

sy bemoeiinge met die onderwys beperk tot die aanmoediging 

van 11 partikulier inisiatief" deur die skole met geldelike 

bydrae te steun. Die owerheid moes ook tocsien dat sy toe

komstige burgers die vereiste Christelike opvoeding sou ont

vang en moes hulle beywer vir die oprigting van ~ inrigting 

vir ho~r onderwys, vernaamlik vir die opleiding van onderwy

sers. Gemeentes en kerkrade moes sever moontlik die inisia-

tief in die stigting van skole en die verkiesing van skool

kommissies neem.3) 

Die gees en rigting van die hele skool sou Christelik 

wees, want daar is bepaal dat 11 het burgerlyk onderwys behoor

lyk gegeven worde in Christelyken geest". Die godsdienson

derwys sou bestaan in die opening en slui ting. ,van die skool 

met skriflesing en gebed en die behandeling van die Bybelse 

geskiedenis binne die skoolure. Die bepaalde leerstellige 

onderwys sou aan die verskillende kerke oorgelaat word wa$ 

die skoollokale daarvoor kon gebruik. Die voertaal sou Ne

derlands wees. In die m.iddelbare skole moes onder andere 

Hollands, Engels en Duits (indien verlang) geleer word. Op 

nasionale gebied het die skool op n natuurlike wyee die koers 

van die Republiek gevolg.4) 

1. V.R. Notule, arts. 62-65, 5-10- 1 81. 
2. Locale Wetten, 1069-1075. 
3. Geeyling: Christelike en Nasionale Onderwys, Dl.II,46. 
4. Ibid. 
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Hierdie stelsel het in beginsel tot 1899 voortgeduur toe 

die Republiek in die onafhanklikheidstryd met Engeland onder

gegaan het. 1 ) Maar die formulering van die wet het nie ge

!soleerd teenoor invloede van buite gestaan nie. Ander on

derwysetelsels het ook as leidraad gedien. 

(111) Invloede wat ingewerk het op die Du Toit-Wet. 

Die volgende stelsels het heelwat invloed op die formu

lering van die Du Toit-Wet uitgeoefen. 

(i) 

(11) 

(iii) 

(iv) 

Die subsidiestelsel was volgens die onde;rwyswet 
van 1865 in die Kaapse skole in gebruik,~J-en 
is deur ds. Du Toit in Transvaal oorgeplant. 
Hoe meer leerlinge die skool sou besoek, hoe 
meer sou die staatstoelae na verhouding toe
neem, (vergelyk die Bosmanwet van 1880). 

Die wykskoolstelsel was ook in volle gebruik in 
Ka.apland_ en di t het goed in die w;yQ.verspreide 
platteland van Transvaal ingepas.j) 

Volgens die £-vir-£-stelsel wat in Kaapland 
sedert 1841 in goeie werking was, het ds. du 
Toit deur die wet van 1882 spesiale toelae 
aan enige skool bo die gewone skoolgelde be
taal. Die toelae van die goewerment was ge
lykstaande aan die addisionele ingevorderde 
gelde deur die skole.4J 

Laastelik is ook in die Du-Toit-Wet vir n 
inspeksiestelsel voorsiening gemaak om die 
leerlinge van een standard na ~ ander te be
vorder. Die stelsel het in Ka.apland goed te
pas gekom toe die skoolstand~rds ingestel is 
om die werk te vergemaklik.5J 

Nieteenstaande die invloede wat op die Du Toit-Wet in-

gewerk het, het behalwe die Christelik-nasionale grondslag 

van die wetgewing, die republikeine die onderwysbeleid heel

hartig ondersteun. Hierdie optrede en houding van die Trans

valers het die taak van dr.1N. Mansvelt baie vergemaklik om 

op die onderwysbeleid van ds. Du Toit voort te bou, en dit 

te herformuleer. 6 ) 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

Grayling: Christelike en Nasionale Onderwys, Dl. II,47. 
Du Toit: Onderwys in Kaapland, 96. 
Du Toit: S.J. du Toit in Weg en Werk, 51. 
_Staatsoourant 3-5-8; Voorlopige onderwysverslag van die 
Suid-Afrikaanse Rep., 1882, Bylae A. 
Van Wyk: Die Invloed van die Engelse Skoolwese,,,,, 136. 
Coetzee: Onderwys in Transvaal, 58-59. 
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(iv) Onderwysbeleid van N • .Ma.nsvelt 1891 - 1899. 

Inleiding. 

In 1891 is ds. Du Toit deur N. Mansvelt van Stellenbosoh 

opgevolg. 1 ) 

Met toegewydheid het hy sy taak aanvaar en voortgebou 

op die algemene beginsels van ds. Du Toit. Op Stelselmatige · 

wyse wou hy die tekortkominge .in sy voorganger se onderwys

wet uitskakel deur·beter te kontroleer, te finansieer en te 

administreer, 2 ) 

Wet nr, 8 van 1892. 
' 

Reeds vroeg in 1892 het Mansvelt ~ nuwe konsepwet bekend 

gemaak, Die benoemde kommissie, om sy wetsontwerp te ont

leed en aanbevelings te doen, het sonder noemenswaa.rdige ver-
• 

anderings die wetsontwerp aanbeveel. Die konsep is deur die 

Volksraad op 2 Junie 1892 as Wet Nr. 8 van 1892 aanvaar. 3) 

Hoewel baie uitvoeriger, is hierdie wet in hoofsaak op 

die Du Toit-wet gebase0r. Die algemene inleidenda bepalinge 

het oor die algemeen ooreengestem met die Du Toit-wet omdat 

dit die grondslag was waarop die Republikeine hulle Chris

telik-nasionale onderwysbeskouing gefundeer het, wat nog in 

die gees voortgeleef het.4) 

Die alg0mene bepalinge het die volgende omvat:5) Die re

gering van die Suid-Afrikaanse Republiek het van die begin

sel uitgegaan dat dit die taak van die ouers is om vir die 

opvoeding en onderwys van hulle kinders te sorg. Die ouers 

is alleen tot die volgende funksies beperk: die aanmoedi

ging en ondersteuning van uparticulier inisiatief" by die 

burgers om geldelike bydrae ter ondersteuning v~ die skole 

te gee; 11 tot het schoolopzicht", vir sover die burgers hulle 

----------~--------··· ···-·----------

4. 
5. 

MoKerron: A History of Education in South Africa, 43. 
Coetzee: Onderwys in Transvaal, 58. 
(a) E.V.R.-Notule, 5-5-92; 
(b) De Volkstem, 7-5-92. 
Koers in die Krisis: Art. prof. F. Postma, 319. 
Locale Wetten der Zuid-Afr. Rep., 422-436. 
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geroepe ag om daarvoor te waak, dat die jeug die vereiste 

0 Protestantsch-Christelyke" opvoeding ontvang; tot die s•ig

ting van n inrigting vir ho~r onderwys, veral vir die oplei

ding van amptenare en onderwysers, ooreenkomstig die volgen

de bepalinge :-

Art. 2 van die .Mansvelt-wet het bepaa.l dat die leerstel

lige godsdiensonderwys as sodanig by die kekk tuis hoort en 

nie by die staat nie. Daarom eis die regering slegs dat in 

alle van rcgeringswe~ ondersteunde skole die onderwys in die 

verskillende leervakke gegee moes wo~d ins 

a. ..In Protestantsch-Ohristelyken geest"; 
b. ..waarby begrepen worden het openen en 

sluiten der school met gebed, het lezen 
van Gods Woord en de behandeling der By
belgeschiedenis binnen de schooluren"; 

c. 11terwyl het bepaald confessioneel onder
wys aan de respective kerkbesturen wordt 
overgelaten"; 

d. 11waarin de verschillende schoolbesturen 
naar omstandigheden alleen zullen be
hulpzaam zyn door hat ten dienste etel
len van sohoollokalen ale anderzins". . 

' . 
Groot verbeterings is deur die Mansvelt-onderwywwet aa~~ 

gebring: ~taatstoelaes is verhoog, sentralisasie is inge

voer deur die beperking op kleiner skole; h.Qlr onderl1QU' is 

uitgebrei; hervorming van die inspeksieeteJse1 het beter 

t.oesig in die hand gewerkJ die gebruik van Hollands is s:tren-

ger in die praktyk toegepas; die ~mjnistrasie vaD a1e 9n

g,ersy:e i& 0 p T gQ&O~&~ ba&is geplaa~.l) 
Die ?lanevelt-wet en die Taalklousule. 

Een van die verbeterings wat Mansvelt aangebring het en 

wat sedertdien n twisappel geword het in al. die jare daarna, 

was die aktuele vraagetuk van taalonderrig en die medium van 

onderwys. 

Mansvelt, as beyweraar vir die Hollandse taal, bet doel

bewus daarna gestrecf om Hollands sy ereplek in die onder

wys in Transvaal toe t e ken, ,ten spyt e van die f ei t da t di t 

in die Kaapkolonie uit die skole geweer is. Art. 24 van die 

1, Coetzee: Onderwys in Transvaal, 66-68. 
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onderwyswet,van 1892 het bepaa.l: .. alle onderwys moet gegeven 

worden in de Hollandsche taal. Alleen by het onderwys in 

vreemde talen is het den onderwyzer geoorloofd, zich van .de 

ta.al te bedienen, welke hy onderwyst".l) 

In die negentigerjare het die Britse invloed en uitlander

agitasie sterk begin toeneem vir meer voorregte op staatkun

dige en onderwysgebied. 2 ) 

Onder Du Toit reeds bet verslapping ingetree om die taal-

klousule toe te pas. In baie gevalle is die wet omseil ge-

word. In hierdie verband het inspekteur C.G. de Jonge oor 

Engelse en Hollandse onderwys die volgende gerapporteer: 11 0ok 

op de buitenscholen neemt het onderwys in deze taal gaande

weg toe, met bevredigende resulta.ten. Op de dorpen bestaat 

de neiging om deze ta.al te veel op den voorgrond te pla.atsen 

in stryd met do wet en ten koste van het onderwys in de Hol

.l.andsche taal".3) 

Die toepassing van Art. 24 van die onderwyswet is ernstig 

gemeen. Nieteenstaande die beperking was daar nog skole wat 

te Troeg met die onderwys van Engels begin bet en daardeur 

het daar vertraging in die moedertaal voorgekom.4) 

Vir die onderrig van Engels het die Superintendent gereUl 

dat tot standard II die onderwys in die moederta.al moes ge

skied. · Slegs in standerd III kon, as dit deur die ouers be

geer is, in begin gemaak word met die aanle0r van in a.nder 

lewende ta.al en vir hoogstens drie ure per week.5) 
.,. 

Met hierdie li berale toegewing van M2.nsvel t was die Eng. 

elssprekendes nie ingcnome nie. Gel7~tydig met die ta.a.lor

donnansie in die Transvaal het die Britse imperialisme sy 

laa.ste fase met die Republieke ingetree. Die Britse geda.gte 

wou a.lle kultuur en sta.atkunde aan sy wense in Suid-Afrika 

-----------=·-··--·---~ 
~.~ ... __ --., ____________ _ 

l. 

2. 
3. 
4. 
5. 

(a.) E.V.R.: Notule, 5-5-1892; 
(b) De Volkstem, 7-5-92. 
Williams: Cecil Rhodes, 50-52. 
Verslag: Superintendent Z.A.R. 1890, Bylae H. 
Verslag: Superintendent v. Onderwys, 1891, 9. 
De Schoolgids: Superintendent v. Onderwys, 1892, 27, 
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onderhorig maak. Die groot kampvegter en propagandie van die 

Britse imperialisme se strewe was: .. the extension of British 

rule throughout the world ••• the colonization by British sub

jects of all lands where the means of livelihood are obtain

able by energy, labour and e.nterprise •••.• the foundation of 

so great a Power as to hereafter render wars impossible and 

promote the best interests of huma.nity".l) 

Om die beleid na die noorde uit te brei, was die ohder

wys een van die skywe wat die uitlanders gebruik het om die 

Republieke in diskrediet by die openbare mening van Groot 

Brittanje te bring. 2 ) 

Die imperialisme wou deur middel van 11 peacefUl penetra

tion" na die noorde deurdring om die magsposisie in die han-

de te kry. Mag is nodig om opperheerskappy bokant botsende 

belange te verkry. In die opsig hat Rhod8s ywerig na rykdom 

gestrewe, want hy het besef dat rykdom mag kon bring.3) 

' i· 
I 
I 

I 
I 

Deur sy invloadrykheid bet Rhodes daarin geslaag om die I 

\
'. 

hulp van die Afrikanerbond onder leidihg van J.H. HoflJleyr te 

verkry. In die bond het Rhodes n kragtige ondersteuner in I 
die persoon van Jan Christian Smuts gevind wat sy ideale helpl 

verwesenlik het. Rhodes het besef dat daar aanvanklik nie 

met geweld opgetree moes word nie. Op vreedsa.me wyse moes 

die imperiale planne na die noorde uitgedra word. I Die groot-1 
I 

ate eise vir hierdie planne was orga.nisasie en gekonsolideer

de kragte.4) 

Die uitlanders en die Ma.nsv.~lt-wet. 

Rhodes het besef dat as die Britse invloedsfeer via die 

Kaap na,die noorde uitgebrei moes word, die onderwys n krag

tige middel daartoe kon wees. Die aanvalle moes op die taal-

-------------~.--... --............. ~·-·--·----------

1. 
2, 
3. 

4. 

Basil Willia.ms: Cecil Rhodes, 51. 
Hugo: Die Stemreg-vraagsuk in die Suid-Afr. Rep.,57-88. 
Michel: The Life of the Rt• Hon. Cecil John Rhodes, Vol. 
I, 180, 
(a) Millin: General Smuts, 60;· 
(b) Kiernan: General Smuts, 14. 
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klousuJ..e van Mansvelt toegespits word. Die uitlanders was 

die w e'9ktuie in sy hand. In 1892 is hulle ook in die 11Trans

vaal National Union" in Johannesburg gekonsolideer. 1 ) 

Op meedo~nlose wyse het die vereniging die regering van 

die Suid-Afrikaanse Republiek aangeval. Aangesien die myne 

vir die voorspoed van die land verantwoordelik was, moes die 

uitlanders ook burgerregte besit. 2 ) 

Hierdie aanvalle het-onder die dekmantel van gelyke bereg

tiging geskied, maar die imperialistiese oogmerke was hoof

saak, naamlik om die kaart van Suid-Afrika rooi te kleur.3) 

Om die aanvallers tegemoet te kom, het die volksraad ~ 

liberale toegewing gemaak in verband met die onderwys van die 

Engelssprekendes in die Republiek. Dit het getoon dat die 

Regering nie onverskillig teenoor die onderwys van Engels

sprekendes gestaan het nie. Art. 344 wat deur die volkeraad 

geloods is, het bepaal dat skole waarin die medium nie Hol

lands was nie, tog subsidie mog ontvang vir kinders van nie

Hollandssprekende ouers, op voorwaarde dat hulle onderwys in 

die Hollandse taal sou ontvang van n onderwyser wat deur die 

Superintendent goedgekeur is.4) 

Hierdie artikel het 'l1 hewige verse·t van die kant van die 

uitlanders uitgelok: The .characteristic trickery and cun-
" 

?Ting which mark so many of the Eoer-Hollander enactments are 

again apparent here. The proposal is made to appear reason

able, but it is clearly impossible for a child to attain with· 

in the time named such proficiency in a foreign language as 

to be able to reco~ve all instruction in it. The effect and 

the design are to place English-speaking children at a grave 

disadvnntage compared with »u.tch-speaking children".5) 

Die uitlanders het botweg geweier om die uBeslui"tskole" 

1. Vulliam.y; The Outlanders, 164 en 257. 
2, Hugo: Die Stemreg-vraagstuk in die S.A. Rap., 61. 
3. Millin: Rhodes, 61. 
4. E.V,R.-Notule, art. 363, 2-6-'92. 
5. Fi ts:pa t!':i.c:: : T!ls Transvac..l from ·::i thin, J 41. 
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te oadersteun, ~ant hulle het inburgering, soos hulle gemeen 

het, heftig bestry. Die uitlanders wou die Britse kultuur en 

beskawingslewe opbou: .. we are the first raQe in the world, 

and that the more of the world we inhabit the better it is 

for the human race 11 .l) 

In 1894 is hulle agitasie verskerp deur die volksraad te 

vra om verhoging v~n toelaes vir hulle skole op die goudvel

de. Die volksraad het •n addisionele toevoeging in die vorm 
i 2) 

van subsidies gestem. 

Mansvelt het teen die agitasie, dat die Engelssprekende 

kinders in die Republiek ingeburger sou word, beswaar aange

teken. Volgens hom .is die Engelssprekende kinders hie in 

die Hollandsmediumskole gedwing nie. In die staatskole kon 

die skoolkommissies self oor die taalmedium besluit, maar die 

leerlinge moes in die skole voldoende vordering in die.rege

ringstaal toon om op subsidies ~anepraak te maak. Die ken

nis van beide tale vir die Transvaalse leerlinge het geblyk 

~ dekmantel te wees waardeur die landskinders gedwing word · 

om beide tale te leer, terwyl die kinders van die uitlanders 

gespaar gebly is om Hollands te leer. Die agitasie is alleen 

van "de politieke raddraaiers en stokebranden, die overtuigd 

zyn dat het bolwerk onzer onafhanklikheid gelegen is in het 

behoud en de handhaving der Hollandsche taal".3) 
• 

In vergelyking met die Somerset-Chamberlain-Milner-angli-

sasiebeleid en as teenagitasie het die volgende boekdele ge

spreek:"No 1 other country would have shown as much considera

tion to the language of the foreigner. For example, in the 

United States of America Americanisation of the foreigner is 
\ 

one of the great watch-wo.rds of the educational system, and 

for this purpose the authorities insist that the medium of 

instruction be English while the language of the foreigner 

1. Vulliamy: The Outlanders 141. 
2. E.V.R. - Notule, art. 1600, 6-9-'94. 
3. Verslag Superintendent Z.A.R., 1894, 9-11. 
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is given little or no consideration whatsoever•~l) 
Uitsluiting van uParticuliere Inisiatief" in die Randse 
s1foie. . 

Nou aansluitend by die Milner-ideaal was die uitlander

motief teen 1895, om vir die eie onderwys van hulle kinders 

te evrg. Teen art. 344 van 1892 was hulle antagonisties en 

ontevrede, en hulle wou daar goen gebruik van maak nie, om

dat Mthe policy of the Govornmen~ tends to foster the spi

ri 1; of the Anarchist rather than of the loyal burgher". 2 )" 

Die uitlanders het nie van die skole gebruik gemaak nie. 

Gevolglik was hulle kinders sonder onderwys en intussen het 

die uitlanders in n onophoudelike stroom op die goudvelde 

toegesak. 

In April 1895 het prokureur H.S. Qaldecot inn openbarie 

vergadering in Johannesburg die aandag gevestig op die onbe

vredigende to.estand van die onderwys op die goudvelde en die 

skuld op die Regering gelaai. Hy het die inwoners van Johan

nesburg aangemoedig om vrye skole te stig waarin Engels die 

voertaal van die onderwys sou wees. Hy het ook ~ .. council 

of Eduoation" aanbeveel. Om die doel te bereik, het hy ook 

aan die hand gedoen om n kwart miljoen pond in te samel.3) 

Op 15 Junie 1895 het so n saamgestelde onderwysraad sy 
. 

eerste sitting gehou en n eie direkteur van onderwys is be-

noem, 4) 

Deur die geweldige instroming van vreemdelinge op die 

Rand hat.die ondenystoestande teen 1896 begin hande uitruk. 

Nuwe skole, leerkragte en skoolbenodigdhede moes voorsien 

word. In hierdie jaar het die Volksraad deur wet nr. 15 agt 
5) ~ 

skole onder staatskontrole oorgeneem. In 1899 was daar der-

tien sulke skole. Vier van hierdie skole was Engelsmedium 

1. 
2. 
3. 
4, 
5. 

Malherbe: 
The Star: 
Ooetzee: 
Ibid. 

Education in South Africa, 288-289. 
30 - 4 - 95. 

Onderwys in Transvaal, 68 - 69. 

E.V.R. Notule: Art. 1060, 30 - 7 - 96. 

/ 
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en die res dubbelmedium. Alle leerlinge het hulle aanvangs

onderwys in die moedertaal ontvang. In alle skole moes ge-
• . . 1) 

leidelik mecr Hollands geleer word. 

Met hierdie skole is die 11 partiouliere inisiatief" uit

gesluit, want die stigting van die skole het van die staat 

uitgegaan. 

Met die skole wat deur die Council of Education opgerig 

is, was dit net so gesteld. ~n 1897 hat die Raad see sulke 

skole opgerig met ~ inskrywing van 813 leerlinge deur fond

s e wat self ge!n is. 2 ) Die Raad het dwarsdeur die Tweede 

Vryheidsoorlog bly ageer, en ook gcdurende die jare na die 

oorlog tot 1907 aktief gebly. 

1::•§~~s~td~!n1i:9Q7:5~lo~e 2=200.l:i~~,,.a~ •. ~-.--~, 

(a) qnderwys gedurende die Oorlogsjare 1900.1902. 

(1) Inl,eiding. 

Vanaf 1836 tot 1899 het een beginsel die Britse beleid 

gekenmerk ten opsigte van die Afrikaners wat nie onder l)itd.t-

se gesag gestaan het nie. Hierdie beginsel was .. British pa.

ramountoy". Alm.al het van die beginsel uitgegaan dat die 

Britse belange die deurslaggewende faktor in die Suid-Afri

ka.anse politiek moes wees.3) Die strewe om Suid-Afrika eko

nomies aan Brittanje onderhorig te maak, en die strewe om 

die Britse gedagte te laat se~vier, dit is wat blykbaar aan 

die einde van die neij.ntiende eeu alles onder 11British Para

mountCl'" verstaan is. Omdat .. British paramountcy", volgens 

die opvatting van so baie Britte moes se~vier, het die uit-
. 4) 

barsting ten slotte met die twee Republieke gekom. 

Die grootste taak om 11British paramountcy" in Suid-Afrika 

te vestig, is deur die Britse kabinet aan Sir Alfred Milner, 

1. v.v.o.o.z.A. - Gedenkboek, 74-76. 
2. Coetzee: ·Qnderwys in Transvaal, 68. 
3. Scholtz: Oorsake van die Twe-:ide Vryheidsoorlog, 12. 
4. Ibid., 14. 
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11a firmly congealed Imperialist with an unyielding and auto

cratic manner1:, 
1 ) as ho~ kommissaris in 1897 opgedra. 2 ) 

Milner was die groot stukrag van hierdie allesoorheer

sende Britse ideaal in Transvaal. Doelbewus het hy op oorlog 

met die Republieke afgestuur, want dit was die enigste mid

del om sy ideaal van opperheers~appy in Suid-Afrika te-:ver

wesenlik. Lank voordat Chamberlain die slagoff er van die 

oorlogspsigose geword het• het Milner reeds besluit om met 

Transvaal twis uft te lok.3) 

Tot 1905 het Milner die belangrike sleutelposisie beklee, 

hoogsvoldaan in die opsig dat sy motto 11 to break the domi

nion of the Africanderdom", na veel lyde en smart geslaag ~ 

het. 4) 

(ii) Milner se Anglisasie-beleid. 

Milner het behalwe sy Ho~ Kommissarisekap· ook goewerneur 

van die pas verowerde Kroonkolonie geword. Hy het hom ern-

stig in sy hoofkwartier in Johannesburg aan rekon~truksie

werk gewy.5) 

1 

Aangehelp deur sy beroemde 11Balliol kindergarten" - 'll 

groep gegradueerdes wat hy spesiaal in Brittanje uitgekies 

het, het Milner aan die einde van die oorlog die administra.

sie van die voormalige republieke oorgeneem. Onder die pro

konsul se begaaf de assistende was John Buchan en Patrtok Dun

oan (later goewerneur-generaal van Kanada eh Suid-Afrika on

derskeidelik). 6) 

Dit was die strewe van die nuwe bewind om 'll 11 gefedereer

de Brits-Suid-Afrika in n gefedereerde Britse Ryk" tot stand 

te bring met •n ryksparlement in Bri ttanje wat sy lotsb'estem

minge vanaf n afstand sou bestuur.7) 

1. Vulliamy: The Outl~nders, 257. 
2. Cd. 2482 - 1905, 182. 
3. Crafford: Generaal Smuts, 37. 
4. Cd. 2482 - 1905, 182. 
5. Milner Papers, II, 381. 
6. Ibid. 
7. Ibid. 
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Om n gefedereerde Brits-Suid-Afrika te skep, moes die 

Britse element gevoelig versterk word en daardeur sou die 

Britse belange ook verstewig word. In die eerste paar jaar 

na die oorlog het byna drieduisend Britee vrouens na Suid

Afrika gel:mmigreer, 1 ) 11 They are a potent instrument in Angli

oising or keeping alive the English sentiment of a colony 

a1U1 ssrengthening those ideal ties that bind the Mother Coun

try and her daughter into on~ Imperial whole."2) 

Hierdie immig.rante moes die kultuurdraers Yan Engeland 

wees. In 'l1 opgestelde program van Milner s~ hy: .. Next to the 

composition of the population, the thing which matters most 

is its education ••••• In the new colonies the oase will be 

easier to deal wi~h, provided we make English the language 

of all higher education. Dutch should only be used to teach 

English, and English to teach everything else. Lang1.1age is 

important, but the tone and spirit of the teaching conveyed 

in it is even more important".!) 
' 

Met hierdie doelgerigte beleidsverklaring he·t Milner sy 

taalvraagstuk aangepak. Geen tref'fender ooreenkoms met di·e 

verengelsingsbel~id van die Kaap na 1806 en die van TransvaaJ 

vir byna 'l1 eeu daarna, kon toegepas word nie. Net soos So

merset die onderwysbeheer en administrasie in die s~aat ge

konsentreer het, so het Milner dit op sy ukindergarten"-ad

ministrasie toegepaa.· Die onderwysbehe·er het hy lleur ui tge

soekte manne uit Engeland laat uitVoer. Milner het van die 

veronderstelling uitgegaan dat niemand in Suid-Afrika geekik 

is om belangrike betrekkings in sy regering te beklee nie. 4) 

'Die hele onderwysmasjinerie het Milner onder sy jurisdik 
• 

sie gehad. Onder hom.as H~ Kommissaris het hy die Luite-

nant-Goewerneur-in-Rade beno~ aan wie hy die onderwys toe-

1. 
2. 
3. 
4, 

The Star ... 3 - 6 - '03, 
·The Star -28 - 4 - '02. 
Milner Papers, II, 243. 
MacDonald: Wat ek in Suid-Afrika gesien het, 108. 
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vertrpu het. Onder die liggaam was ~ direkteur van onder

wys. E.B. Sargant1 ) het eerste die pos beklee, bygestaan 

deur Fabian War;2 > as onder-direkteur. 
I 

Deur hierdie gekonsentreerde ·beleid kon die republikein-;1 

se state makliker en gouer suiwer Britse kolonies word. Al-
. I 

! 

le seggenskap in onderwyssake waaraan die Transvalers so ge1 
I woond was·, is vernietig, Die gevolg was dat alle plaaslike , 

inisiatief, ~ kenmerk van die C.N.0.-beleid, verswak het. 

Hierdie burokratiese stelsel van administrasie is vir poli

tieke doeleindes vanaf 1900 voortgesit toe die ver3"amste 

sentra in die Republiek in Britse hande geval het. 

(iii) Die Kam~skoolstelsel: Vervanging van die Christe
iik-nas1onaie Orider.!!l!.• 

Histories. 

Nadat die Britse magte die vernaamste stede en dorpe in. 

die twee Republieke beset het, is die stryd vir nog twee 
bo v erwagting. 

jaar deur die republikeineAvoortgesit. Om die stryd gedwonge 

te be~in-dig, moe s tot ~ mili t~re daad oorgegaan word wat die 
4) 

strydende Boeremagte sou genoodsaak om te kapituleer. 

Onder die dekmantel van humaniteit, maar met die doel om 

alle bronne van lewensmiddele van die bittereinde~s weg te 

neem en 
11
to stamp out Africanderdom", is die gesin aangetas 

en die vrouens en kinders in konsentrasiekam.pe geplaas., .. It 

became evident that it was the duty of the British, as a ci

vilised people to form camps of refuge for the women and 
I 

children, where, out of reach, as we hoped, of all harm, ~hey 

could await the return of peace. 115 )Afgebrande wonings, verla

tenheid en afwesigheid van blankes in groot dele van Trans

vaal het getuig van die werk van troepe om die huisgesinne na 

goedgekeurde sentra te vervoer.6) 
------------·--,--·-·-,-·-~ .... _, ___________ _ 
l. Malherbe: Education in South Africa, 298. 
2. Ibid., 300. I 

3. Ibid., 316. 
4. Beak: The Aftermath of the War, 22. 
5. Doyle: The War in South Africa - Its Cause and Conduct,9l 
6. Napier Devitt: Tae Concentration Camps in South Afrioa,16, 
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Nou was- die geleentheid daar om met die anglisasie van 

(.. die jeug van die saamgehokte 11 vlugtelinge" te begin. Di·e re-

. publikeinse onderwysstelsel kon nou deur 'll suiwer Britse 

skooistelsel vervang word om die ideale van die Britse ower

heid te verwesenlik. 1 ) 

Die Doel van die Kampskole. 

Uit 'll filantropiese en hwnaniteitsoogpunt moes die skole 

'll ligpunt vorm 11with a view to make them understand more 

c1ea.rly _the causes of the war, the motives of Her Maje.sty's 

Government and their future position as British subjects". 2) 

11 That single-minded loyalty which characterises our other 

colonies." moes by die volk ingeprent word. Om dit te bevor

der en aan te moedig, moes die enigste mikpunt die onderwys 

·wees.3~ 

Groot getalle onderwysers moes·dan ingevoer word om die 

opvoedingstelsel op 'll ho~r peil te plaas. Vanuit 'll politie

_ke ste,ndpunt was dit 'll groat sprong vooruit dat die.Boere-

. vx-ou, die ergste opponent van die Britse beetuur, nie alleen 

sou besef dat die Britte haar wou ondersteun nie, maar ook 

d.8.t by haar liefde en vertrpue teenoor die Britse owerheid 

_-aangekweek sou word. 4) 

Die uiteindelike doel met die onderwys was om die kinders 

die Engelse taal te leer en om die gebrui}: Yan Engels onder 

a1e· opkomende geslag van Boere in die verowerde gebied te be

- v~rdersuI feel that the opportunity during the next year of 

-getting them all to speak English is goiiden."5) 

Engels was dan ook die medium van onderrj.g in die. kamp

skole, terwyl Hollands net by godsdiensonderrig gebruik is.6) ---------- .... .._..,,,.,_,_ ...... ...--...__.. __ ..,,... . ..._ ______ ......... _,., _________ _ 
1. Cd. 547/1901, 70. 
2. Sec. Transvaal Administration, Nos. 801/1901 en 3172/1901,. 
3. The Star 22-1-'02. ~ 
4. Amery: The Times History of the ·War i~ s. Afr.,VolVI,35. 
5. Secretary Tvl. Administration, ]io. 3172. . 
6. Cd. 819., 171; :aepori! Director .of··Eduoation 1900-1909t 1. 



Om hierdie beleid ten uitvoer te bring, het die owerheid 

besluit om alle onderwys in die verowerde gebmede en in die 

,,; . , kampe te sentraliseer onder n aparte onderwysdepartement met 

n direkteur van onderwys aan die spits. 1 ) In hierdie geval, 

het die taak OR E.B. Sargant as eerste direkteur van onder

wys geval om die beleid tot die fynste besonderhede uit te 

werk. 2 ) 

Sargant se eers~e Ste:qwel op die Onderwys. , 

Sargant het geweet watter invloed die skool in verowerde 

gebiede in die Britse Ryk kon uitoefen om eenheid te verkry. 

Sy doel was dan om die skole in die verowerde Republieke on

der die Britse beleid vir eenvormigheid saam te snoer. 3) 

Om sy organisasie en administrasie glad te laa~ loop, 

het Sargant aanvanklik by wyse van n omsendbrief inligting 

van die kampowerhede ingewin insake inskrywings, akkomm.~da"Bie 

en ameublement.4) 

Vir beheer is die kampe in .-·i8pektorate opgedeel en vir 

groter doeltreffendheid is die inspeksiekringe kleiner in om

vang gemaak met distrikshoofonderwysers as hulp vir die in

spekteurs bygevoeg.5) 

Hierdie inspekteurs en inspekteurshoofde het die Engelse 

onderwystradisie in Transvaal ingedra, want hulle was uit-

sluitlik onderwysers uit die Engelse stam. Hulle moes sorg 
6) 

dat die onderwys volgens Britse model toegepas word. 

Die magte, pligte en die prosedure van inspeksie van die 

inspekteurs' het groot ooreenkoms met die van vandag getoon, 

Oorplasings is in die hande van die personeel geplaas. Hier

die gebruik was in Engeland sedert 1895 van toepassing toe 

oorplasings deur die inspekteurs opgehef is. 7 ) 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

Secretary Tvl. Administration, No. 801/1901. 
Colonial Seer. to Tvl. Adm. 1027-Miscellaneous Education 
Matters. 
(a) Report of Dir. of Educ. 1900-1904, l; 
(b) Bot.a Honderd Jaar Onderwys in Transvaal, 55. 
Cd. 819, 171, Report Director of Education 1900-1904. 
T.E.D. Report 1903, 12. 
Report of Director of Education 1900-1904, 17. 
Ib;d. 
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Die belangrikste vak waaroor die inspekteurs noukeurig 

toesig moes hou, was die onderwys van die Engelse taal. Sar

gant het ook opdrag gegee dat Engels die uitsluitlike medium 

van onderwys moes wees. 1 ) 

Nie net blote inspeksie van die leervakke is ingestel nie, 

maa.r veral is gelet. of die prosedure in die onderwys volgens 

Britse gees geskied. Die organisasie in die opsig was doel

treffend en deeglik in die sin dat dit die Engelse in"V,J..oed 

in die onderwys allesoorheersend gemaak het. 2 ) 

Saam met die inspekteurs het die onderwyspersoneel die 

E~gelse stempel hier af gedruk. In die begin het die gebrek 

aan onderwysers die owerheid baie hoofbrekens besorg en die 

uitvoering van die onderwysbeleid vertraag.3) 

Daar was verekeie gekwalifiseerde onderwysers in die kam

pe, maar hulle was meestal Hollanders, wat nog in diens van 

die Republieke wns. Die Engelse owerheid wou nie van hulle 

dienste gebruik maak; .. nie omdat hulle geweier het om die eed\. j 

van getrouheid aan die Britse koning af te le. Daarby sou ~ 
hulle die Christelik-nasionale onderwys bevorder, Intussen 

is tog nog van hulle dienste gebruik gemaak, dog sodra Brit

se onderwysers bekombaar was, is hulle as hoofde benoem. Die 

Britse owerheid wou hulle nie in verantwoordelike betrekkings 

aanstel nie, omdat hulle nie te vertrou was nie. 4 > Engelse'· 

hoofde is sover moontlik gebruik: 

.. considering the enormous influence upon the future 
of South Africa which the education of the rising 
generation will exercise, politically as well as 
intellectually, I think that it would be advisable 
that the headmasters in all the schools in the bur
gher camps should be loyal Britishers, and if possi
ble, at)least half of his assistants should be the 
same. 11 5 

Om in die dringende behoefte te voorsien, het Sargant in 

1. T.E.D. Report 1904, Bylae E, 6?. 
2. Cd. 936, 1902, 13. 
3. Cd. 819, 902, 170-172. 
4. Cd. 819, 1901, 298. 
5. Ibid. 
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1901 aan Milner geskryf dat die owerheid n beroep op Engeland 

( moes doen om Britse dogters na Suid-Afrika te stuur. Hulle 

moes die groot ~aakwat hulle vaders nie in staat was om te 

voltooi nie, volbring. Die krysgpolitiek het die grootste 

gedeelte van die kinderbevolking in die kampe vergader en die 

geleentheid was nou daar om almal Engels-geori~nteerd te maak. 

Met nadruk het hy aangedring dat: 11 what we want out here at 

present are women, thoroughly good teachers and of patriotic 

mind ••• in order that they might teach the children of the 

burghers our language and our ideals".l) 

Stadigaan is die tekort aan Engelse onderwysers aangevul, 

eers uit Groot Brittanje en later uit alle dele van die Brit

se Ryk. Met die vrede van Vereeniging in Mei 1902 was hier 

reeds 356 Brits~ ingevoerde onderwysers uit n totaal van 992 
2) 

in diens van die departement van onderwJS. 

··Die aankoms. van die onderwysers het n heilsame invloed op 

die leerlinge uitgeoefen. Dit het getoon dat dit n plesier 

w~s om die skole te inspekteer, .. and to note the intense eager

ness to learn, displayed by the children 11 •
3 ) 

As uitgangspunt het Sargant aan sy nuwe onderwyserskorps 

die leergange wat in die Kaapkolonie gevolg is, opgedra. Die 

kulturele vakke is oak soos die in die Kaapkolonie gevolg.Die 

belangrikheid van Engels vir die Boerekinders is altyd l?e

klemtoon: uThere can be no doubt that for purposes of modern 

life - for commerce, for law, for official purposes - English 

must be the paramount, and, indeed the crnly language through

out South Africa 11 .4) 

Slegs die mees element~re vakke is onderrig te:rwyl die 1 

i 
geskiedenis van Suid-Afrika voorlopig agterwe~ gelaat moes \ 

. ' 
\. .,. 
1. 

2. 
3. 
4. 

' 
Report of Department of Education, 1900 - 1904, Bylae III, 
10 - 11. 
Ibid•, 19. 
Cd~ 936, 1902, 13. 
The Transvaal Education Report, Jan.-Hune, 1901, 14. 
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l) ) 
word, want dit sou politieke gevoelens opwek. 2 

I 

Later is meer vakke ingevoer, maar die Engelse taal was 

verreweg die vernaamste vak en daaraan:i:ts .die meeste aandag 

gewy. Met inspeksi,es' is veral op die Engelse taalonderrig 

gelet as die leerlinge bevordering wou verkry.3) 

Hoewel daar by verskeie mense agterdog en teenstand teen 

die anglisasieproses ontwikkel het, het die Sargant-onderwys 

beleid wel deeglik sy invloed laat geld. F.C. Symington s~ 

tereg omtrent hierdie beleid: 
11
Een van die groat doelstellin s 

van die kampskole, naamlik om by die Boerekind ~ gevoel van 

lojaliteit en simpatie vir Engels en die Engelse lfultuur 

te laat posvat, is ongetwyfeld tot ~ groot mate bereik. Die 

tyd wat in die Engelse geori~nteerde skole deurgebring is, v r· 

al ender invloed van die Engelse onderwyseresse, kon nie an

ders as op baie leerlinge ~ blywende invloed ten gunste van 

die Engelse kultuurgoedere en taal nalaat nie 11 •
4 ) 

Die kampskoolstelsel het n hegte grondslag van die Brits 

onderwysstelsel in Transvaal gele. Die oorlogsomstandighede 

bet vir die Britse bewind die gulde geleentheid geskep om sy 

/ ' groot anglisasievoornemens na goeddunke uit ta.voer. Dit 

was nie n stelsel wat bedoel was om by die behqeftes van die 

volk aan te pas~nie, maar n stelsel. waarby die volk noodge- ,' 

dwonge verplig was om homself aan te pas. Op hierdie grond

slag sou daar in die toekoms gebou word. Die jare 1902 tot 

1905 is dan ook gekenmerk as die periode van Milnerisme met 

n gesentraliseerde en rekonstruktiewe onderwysbeleid. 

~b) Die Periode van Rekonstruksie van die Onderwys deur 
Miiner vo!geri's-E"nie-rsra··lVIO'UeI, 1902-1:9m-: 

(i) Histories. 

Met die vrede van Vereeniging op 31 Mie 1902, is die 

l, Symington: Die konsentrasiekampskole in Tvl. en o.v.s. 
60, en die Report of Dir. of Educ. 1900-04. Bylae XIV, 
51-55. 

2. Cd. 1901, Ihstructions for the Headmasters, ens.70-71. 
3. Symington: a.w., 62. 
4. Ibid., 66. 
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wrange eindtoneel van die onafhanklikheid van die twee Boere

republieke afgespeel. As verowerde state is hulle in die -ry 

van kolonies van Groot ·Brittanje ingeskakel. 1 ) 

Groot verandering het vir die twee republieke ingetree, 

Lord Milner is tot goewerneur van die twee gewese republieke 

benoem met ~ onbeperkte mag en bygestaan -deur Sir Arthur Law

ley as luitenant-goewerneur van Transvaal. As verowerde re

publi )eine moes hulle nou toesien hoe J4j.lner sy groot impe

riale doelwit nastreef. Met die woorde. van Lord Kitchener 

na die ondertekening van die vredesverdrag op Pretoria: .. we

are good friends now", moes die verowerde Boerevolk gedwee 

hulle lot ondergaan. 2 ) 

Reeds was ingrypende verand~rings deur Sargant met sy } 

k~pskoolstelsel aangebing. Met een pennestraap3) is·die 

gevestigde Christelik-n.asionale onderwysstelsel van die Suid

Afrikaanse Republiek vervang. Op die kampskoolstelsel is die 

nuwe Britse onderwys~eleid verder gebou.4) 

(ii) Die Administrasie en bnderwYsbeheer. 

Sargant het as direkteur van onderwys_na die verstryking· 

van die kampperiode tot Julie 1903 aangebly. Om die onder

wys meer te sentraliseer en doeltreffender te b.:.tth";t-lli.s Sar-
5) 

gant as opvoedkundige raadgewer van Milner aangestel. Hier-

deur sou hy alle mag oor die onderwys ~.::klee:.·. In sy mag was 

gekonsentreer die·formulering van die onderwysbeleid, die uit

voering daarvan, die juistheid van prosedures met die aanstel-
. 6) 

ling en di~ ontslag van amptenare. 

0m·die hoogsgesentraliseerde onderwysmasjinerie doel

treffend te maak, moes Fabain Ware, die nuutaangestelde di-

1. 
2; 

3. 

4, 
5. 
6. 

Walker: A History of South Africa, 505 •. 
(a) Broytenbaoh:t ~ GedenR:-aiby:t:u Twoode--;yry!lei<lsoorlog, 325; 
(b) Milner Papers II, 380-381. 
Prol_{lamasie Nr .• 9 van 1892 het Onderwyswet van 1892 her
roep: Transvaal Col. Proclamations 1900-1902, Nr.9 van 
8/271902. 
Malherbe: Education in South Africa, 315. 
Report of Dir. of Education 1900-1904, 25. 
Ibid., Bylae 32, 153-155. 
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rekteur, alle voorstelle in verband met wetgewing oor onder

wys, aanstellings en finansies aan hom voorl~, voordat be• 

. sluite deur die Uitvoerende Raad gemaak kon word~l) 
~ 

Vir die verwesenliking van hierdie onderwysdoelstelling 

het Sargant die furiksies en magte van die direkteur, die se

kretaris van onderwys, die hoof van die noimaalkollege, hoof

de van skole en inspekteurs deur regulasies omlyn. Terwille 

van doeltreffende beheer is die Transvaalkolonie in provip

sies en laasgenoemdes weer in distrikte onderverdeel. In el

ke uitgesoekte dorp van hierdie provinsies is n provinsiale 

skool gestig, wat as opvoedkundige inrigting van daardie ge

bied sou dien. Die hoofde van sulke skole moes ook as inspek

teurs van die dorpskole van hulle bepaalde distrikte ageer. 

Die hoofde van die distriksdorpskole moes op hulle beurt weer 

~s inspekteurs van die wyk- en plaasskole optree. 2 ) 

· .... "(iii) Onderwyswet5ewing. 

Die doel van die Sargant-Milner-onderwysstelsel met die 

skole was om die Britse gedagte in die verowerde gebiede in 

te voer. Van die begin af is aandag geskank aan die ontwer

ping van n onderwYswet om die onderwys deur wetgewinsg vas te 

~ le. Met die formulering van die wet was Sargant altyd in 

voeling met sy poli tieke ho.of, Milner. Die eerste merkbare 

verandering in die wetgewing was die prosedure van stigting 

van nuwe skole. Waar die ouers tydens die republikeinse pe

riode die inisiatief in die stigting van skole geneem~t, I 

het die Britse bestuur die funksie uit die hande van die ouejs 

geneem.3) . 1 
, Hierdie onderwyswetgewing wat tot dusver in die praktyk 

toegepas is, was net n gede-el te van die onderwysbel.eid soos 

dit in die ordonnansie. vervat is. Die ander gedeelte moes 
•• 
no.g· ui tgetoets word. Die ,eerste gedeel te het die ontwikke-

l.'. Report of Dir. of Education 1900-1904, Bylae 32, 153-155. 
2. Malherbe: Education in South Africa, 309. 
3. Report of Director of Education, 1900-1904, 21-22. 
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ling van n kostelose nie-sektariese en nie-verpligte stels$l 

van laer onderwys vir blanke kinders behels; staatsonder

steuning a~n kerkskole wat behalwe die gewone onderwys ook 

industri~le onderrig ann die naturellebevolking gee; die 

stigting van ho~r- en norma~lskole onder stantsbeheer; die 

stigting van tegniese skole op so ~ grondslag dat hulle la

ter deel van~ doserende universiteit kon word; verpligte 

registrasie van privaat skole sodat die staat in verband met 

sanit,re toestande, die skoolbesoek en kwalifikasies van leer

kragte beheer kon uitoefen, .en laastelik die samewerking vat 

die verskillende kerke met die staat in verband met godsdiens

onderwys in die skole. 1 ) Die gedeelte van die beleid wat sou 

handel oor toelae aan elke blanke leer~ing deur die staat en 

beurse aan buitengewone bekwaamheid, was nog nie volledig ge-
2) 

formuleer nie. 

Die nuwe onderwyswet van Sargant is d·aur die Transvaalse 
3) 

Wetgewende Raad as ordonnansie Nr. 7 van 1903 goedgekeur. 

Die volgende reglemente was die vernaamste in die ·wet: 

1. Die, stigting van ~ departement van onderwys w~t 
beheer sou uitoefen oor laer, ho~r, normaal en 
tegniese onderwys, asook skole vir mynwese, land
bou, nywerheid, ligbaamlike en geestelike onvol
waardiges, Die departement sou ook voorsiening 
maak vir beurse aan verdiens~elike leerlinge en 
toelaes gee vir die oprigting en instandhouding 
van weeshuise, koshuise en biblioteke, · 

2. Of die onderwys in laerskole vry sou wees, mits 
, die skoolbesoek nie onder 30 leerlinge daal nie, 

sou deur die Luitenant-Goewerneur besluit word. 

.. 1. 
2. 
3. 

3. Bybelse geskiedenis sou in die laerskole gegee 
word, maar die tyd aan hierdie vak bestee, mag ~li 
nie meer as twee uur per week wees nie. Die on
derrig kon deur medium Hollands geskied. As ou
ers leerstellige onderwys vir hulle kinders ver
lang, mag predikante dit gedurende skoolure vir 
een uur per week in Hollands gee. 

4. Enige leerling mag op versoek van sy ouers of voog 

Report of the.Director of Education 1900-1904,21-22. 
Ibid, 
(a) Coetzee: Onderwya in Transvaal, 76-77;· 
(b) The Transvaal Education Government Gazette, Vol.II, 

27th December, 1903, 426. 
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onderrig in Hollands as vak vir'drie uur per 
week ontvang •. Hierdie onderrig het nie By-

( belse geskiedenis ingesluit nie. Dit kon 
beskou word as •n byvoeging daartoe, mi ts die 
totale tyd aan Hollands.bestee ~ie vyf uur te 
bowe gaan nie. 

5. Elke privaatskool met meer as tien leerlinge 
moes by die departement.'.; van onderwys g_eregi
streer. word en kwartaalopgawes van onderwysers . 
en leerlinge.moes verstrek word, 

6. Die Luitenant-Goewerneur-in-Rade kon plaaslike 
adviserende komitees aanstel en hulle funksies 
en pligte s-ou deur 'l?egulasies vasgestel word. 

Hierdie ordonnansie, die eerste Britse onderwyswetgewing 

vir die nuwe kolonie, het tot 1905 van krag gebly toe dit 

deur die Selborne-onderwyswet vervang is. Die ordonnansie 

van 1903 het ook die sentrale beheer van die onderwys goed 

omlyn. 

(iv) Die Sentrale Onderwysdepartement. 

• 

As gevuIU€;::,V&n:1ddl.e·:om.v.migrykheid van die onderwys het Sar

gant die onderwysdepartement aansienlik uitgebrei. Om die 

Britse onderwysbeleid en organisasie verwesenlik te sien, het 

• ~y,genoegsaam personeel aangestel. Teen die einde van 1903 

.. 

.. 
' ~et die onderwysdepartement beskik oor n direkteur van onder• 

wys, n sekretaris van onderwys met die hoofkantoor in Preto

ria, n takkantoor in Johannesburg waar die superintendent 

van die Johannesburgse en Randse skole gestasioneer is, der-

. tien inspekteurs in die dis"b>ikte en nege-en-twintig distriks

hoofonderwysers .1) 

Omdat •n kwaai finansiele krisis in 1903 gedreig het, het 

die -0nderwysvooruitgang nie na w~nse geskied nie. Verslap

ping, vertraging en frustrasie het ingetree. Om ui t hierdie \\ 

benarde posisie te kom, het Sargant aan Milner voorgestel ~at 
I 

plaaslike skoolkomitees weer in die lewe geroep word. Dit 

. ' 

sou veel -.meer ekonomies vir die onderwys wees en die ouers sou 

meer belangstelling in die opvoeding van die jeug openbaar, 

Plaaslike liggame moes die laeronderwys kontrole.er terwyl die 

1. Malherbe: Education in South Africa, 313. 
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sekond~re onderwys direk onder die beheer van die departe- · 
\\ 

ment sou staan. Hier het Sargant n suiwer Britse standpunt 1 

verkondig, naamlik dat die regering so min moontlik met plaas

like onderwysaangeleenthede sou inmeng, Milner met sy im

periali sti ese vergesigte het hierdie voorstelle van die hand 

gewys, hoewel Sargant gesorg het dat die beheer nie uit sy 

hande geraak het nie. Die burokratiese stelsel is hier san

der afwykings dwarsdeur die Milner-~egime toegepas, for thp 
II 

bureaucratic system·Jof administration was continued for po-

litical reasons 11 •
1 ) 

(v) Onderwysontwikkeling tyden~ die Milner-regime. 

Die burokratiese stelsel van Milner-Sargant het stelsel

matig n vrugbare aarde gevind om sy wortels diep in Suid-Af

rikaanse grond in te slaan. In weerwil van baie struikel

blokke was daar nog!;ans·n gestadige vooruitgang op onderwys-
2) 

gebied te bespeur. 

Elementere Onderwys. 
6 

Die jaar 1903 is gekenmerk as die tydperk waarin die 

plaasskoolstelsel gevestig is. Merendeels is dieselfde leer 

plan as die van die kampskole gevolg. In die 11Provisional 

Code of Regulations for Elementary Schools with Schedules" 

deur die direkteur uitgegee, is die leervakke soos volg be

paal: ,.Engels, .Hollands, rekenkunde, tekene, naaldwerk, na-

~· tuurkenni~'f geskiedenis, aardrykskunde, sang en liggaamsop

voeding. 3) Engels het sowel die medium van onderwys as die 

belangrikste vak op skool gebly, 11for English being the me

dium of instruction for the children of white parents now 

that this state has.become a part of the British Empire".4) 

Die onderwys van Hollands het baiB te wense oorgelaat. 

Die onderwysers wat hierdie vak moes onderrig, het weinig 

belang daarin gestel en daarby het hulle n beperkte kennis 

---------·----·"--·-"---------------
1. Malherbe: Education in S.A., 315, 
2. T.G. 25-l908: Statistics of the Transvaal Colony 1902-07, 

a< 



- 118 -

daarvan besit. Ooreenkomstig artikel 6 van die verdrag van 
1) 

Vereeniging is Hollands as vak ~edoseer. Baie ouers het 

geen waarde aan die kennis vnn Hollands geheg nie en baie 

was ook nie begerig dat hulle kinders Hollands moes leer 

nie. 2 ) 

Bybelonderrig kon deur medium Hollands aan Afrikaansspre

kende kinders doseer word, indien hulle ouers dit verlang 

het. 3 ) 

In verband met die onderrig van geskiedenis het Sargant 

die deel wat oor Suid-Afrikaanse geskiedenis handel, uit die 

leergang geskrap en Engelse geskiedenis en sy verband met 

buitelandse geskiedenis is ingevoeg.4) 

Die geskiedenis en aardrykskunde moes so aangewend word 

dat die Britse gedagte bevorder kon word. 

Sekondere OnderwYs: 

Nie alleen vir die laer onderwys nie maar ook vir die se

kond~re onderwys is daar •n stelsel in die lewe geroep. Ter

wyl Sargant die laer onderwys in n mate deur plaaslike bestu

re wou laat beheer, moes di.e sek0.,..,r"J~c-,_ > ('2rwys regstreeks 

deur die departe:iYLEmt beheer word. Die soort onderwys wou 

Sargant streng kontrolPer en dit volgens Britse model inrig. 

Volgens Sargant het daar n pegeerte by die denkende en opge

voede klasse van die bevolking ontstaan vir die vestiging 

van n eg Engelse tipe openbare skool en kollege oor die hele 

Kolnniale Ryk,5) 

In die gttoQt provj_nsiale dcr!Je i!"! 8Pkn:n~ere skole met 

verpligte skoolfondse opgerig. Die beheer van die skole was 

sterk gesentraliseerd. Die twee ho~rskole van Pretoria en 

Johannesburg het regstreeks ender die beheer van die hoofkan

toor gestaan, terwyl die van ander dorpe deur die distriks-

1. T.E.D. Report 1903, 107. 
2. T.E.D. Report 1904, Bylae E, 42. 
3. T.E.D. Report 1905-06, 79. 
4. De Volkstem: 7/5/04. 
5. The Star: 26/5/03. 
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. 1) 
inspekteur beheer is. 

In 1903 is daar dan behalwe die regulasies vir die laer

skole en die normaalkollege ook .. Regulations in regard to Se

condary Schools" uitgereik, waarin belangrike beginsels om

skryf is. 2 ) 

Hierdie regulasies het alleen ~ algemene standaard vir 

sekondere onderwys gestel. Geen paging is aangewend om ~ 

vaste kursus vas te le nie, soos in die geval van die laer

skole. Alleen die drie hoogste klasse is omlyn. ~ Algemene 

standaard van opleiding is gestel sender om at>J.ge vorm van 

eenvormigheid te bepaal wat een van die hooftrekke van die 

Britse sekondere onderwysstelsel is. 3) 

Volgens die inspekteursrapporte is wel minimum leergange 

aangegee, naamlik Engels, twee ander tale, wiskunde, aardryke· 

kunde, tek'enkuns, dril en naaldwerk. Bybelse geskiedenis is 

in die Pretoriase hoerskool gegee indien die ouers daarom ge

vra het. Niks is in verband met Hollands gerep nie. In ver

band met geskiedenis het die verslag gemeld dat die kursus so~ 

danig aangebied moes word dat die student min of meer ~ alge-
• 

hele begrip van die voorwaardes vir sy eie staatkundige en 

maatskaplike struktuur kon kry.4) In die verslag is gewaarsku 

dat enige bes0nderhede vermy moes word. Die doel van die on-
' derrig van geskiedenis moes so wees dat die ho~rskoolleer- i 

linge beskou moes word as die toekomstige baanbrekers en apos

tels van die Engelse beskawing en kultuur. Die hele onder

rig .moes op die Engelse lees geskoei wees.5) Trouen~, die 

Britse invloed was op hierdie tydstip nag oorheersend. Mil-

ner het steeds probeer om deurgaans op hoogte. van die onder

wysontwikkeling in Brittante te bly. In Augustus 1904 het 
-------·"'f""» ____ ., __ ... --.-..:.~~--.,...,-,.... .. ,.~· ... ·.-------------
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

T.E.D. Report 1903, 5-44. 
Ibid., 121. 
Seer. Tvl, Administration, io883 van 10/12/03. 
T.E~D. Report 1903, 40-44. 
Lt. Gov. 129, 114 General Matter - Milner aan Alfred 
'Lyttleton, 22/8/04. 
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hy die onderwysdepartement van Groot B~ittanje versoek om 

die Transvaalse onderwysdepartement te voorsien van .. copies 

of their Annual Departmental Reports and Codes of Regulations 

dealing with Education of all Grades".l) 

Dog Milner en Sargant se P.oging om deur m,!B.ddel van on- · r 
!· 

derwyswette en regu.lasies ~ homogene volk te skep, het nie 

veel vrugte af gewerp nie. In plaas daarvan dat die onder

wys hulle oogmerke bevorder het, het dit in werklikheid in 

die teenoorgestelde rigting gewerk. Die Afrikaanssprekende 

deel van die bevolking was nou m~er vasberade as ooit te vo

re om sy volkstradisie, taal en godsdiens te handhaaf. Die 

anglisasiebeleid van die ower~eid het egter ~ kragtige reak-: 

sie onder die Afrikaanssprekendes uitgelok en wat daarop ge-: 

mik was om die Boerejeug van denasionalisering te vrywaar. 

Hierdie verset wat as die Christelik-nasionale onderwysbewe-' 

ging bekend was, het as teenwig teen die Britse onderwysbe-
1 

leid gedien. 

(c) i;i t~~re~!~~,~~~~~iTr~~v~~~.~~6'~~ ... ~~-~nwig teen die 

(i) Inleiding. 

Hoewel Groot Brittanje seevierend uit die stryd teen.die 

Republieke te voorskyn getree het, was dit tewens die einde 

van die wapenstryd, maar die begin van die nuwe kultuurstryd, 

Die Tweede Vryheidsoorlog het die Afrikaanse volksgevoel om 

meer as een rede geskok. Die Afrikaanse volk het dit as n 

doelgerigte veragting en vertrapping van die volksiel inge

si en. Daaruit is die nasionalisme, wat besig was om uit te· 
2) 

sterf, tot~ splinternuwe lewenskrag herbore. 

Die nasionale bewuswording was dan ook die groot krag ag

ter die beweging van Christelik-nasionale onderwys wat na die 

1. 

2. 

·~·------- --· 
·Lt. Gov. 129: 114 General Matter - Milner aan Alfred 
Lyttleton, 22/8/04. · 
Langen!ioven: Versamelde Werke, XII, 305. ,. .. 

• 
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oorlog opgelewe het.
1

) 

Hierdie na-oorlogse jare was egter vir die Boerevolk n 

kritieke tydperk. Vir verowerdes was daar min hoop vir die 

toekoms. Wanhoop.het die volk beetgepak en homself van som

rntge leiers meester gemaak. In 1904 het generaal Smuts sy 

gevoelen~;- soos volg gelug: "The spirit of South Africa is 

crushed by the disappointment, the ruin, the losses of the 

past, ••• I see no ray of light in the :f'uture". 2 ) 

(ii) Die Posisie van Hollands in die Onde s na die 
van ereeniging: 

Die Boerevolk het rede gehad om veronrus te voel·oor die 

onsimpatieke optrede van die "Milner-owerheid. Artikel 6 van 

die traktaat van Vereeniging het bepaal dat .,- 11 de Ho1landsche 

taal zal onderwezen worden in publieke scholen in de Trans

vaal en de Oranje-Rivier-Kolonie, waar de ouders kinderen 

zulke verlange, en zal toegelaten worden in de gerechtshoven, 

wanneer dit nodig is voor de betere en meer doeltreffende ad

ministrasie van justitie~.3) 

In die praktyk het hiervan egter weinig tereg gekom. Wat 

n eeu gelede met die tweede Britse inbesitname van die Kaap 

gebeur het·, het nou weer plaasgevind. Die veronagsaming van 

die Hollandse taal in die qnderwYs het groot protes uitgelok, 

met die gevolg dat die Afrikaanssprekende bevolking hulle eie 

C.N.O.-skole gestig het. 

(iii) Ontstaan van d~ Ch~is~-11?-.~~~le Onderwysbe
weging: 

In Julie 1903 het generaal Louis Botha in in brief in- .. The 

Times" die beleid van Chamberlain en Milner heftig aangeval • 
• 

Hierin het Botha die onderwysbeleid, die afskeping v~n Hol

lands in die onderwYs, die verdraaiing van feite,in die ge-

1. ,,, 

2. 
3. 

Koers: Feesnommer: Die Selfstandigwording: P.U.K. vir 
C.H.O. Art. prof. Coetzee: Die Onderwys en Opvoeding van 
d~e ~frikaner in die 20ste Eeut 201. 
Millin: General Smuts, 193 en 201. 
Kestell en Van Velden: ·De Vredesonderhandeling tusschen 
Boer en Brit,·118. 
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skiedenisonderrig deur persone wat vreemd teenoor die be

skouing en taal van die Boerevolk staan,. gehekel, 1) Terself

dertyd is die houding van Milner mooi weerspieel in n tele

gram wat hy aan Chamberlain oor die standpunt van Hollands 

gestuur het: 
11
English must be the official language, and the 

principal medium of instruction 11 •
2 ) 

So n houding van die owerheid was nie bevorderlik vir die 

onderwys van Hollands nie. 

Die ouers het gevoel dat hulle magteloos staan, want h~lr 

le enigste houvas op die onderwys, naamlik die skoolkommis8 ' 

sies, is deur prok1a,masie nr. 99van 1902 afgeskaf. Die ont-

stammings- en verengelsingsproses kon toe makliker geskied. 

As teenwig teen hierdie drastiese angliseringsbeleid het 

die Boereleiers die kerk aangewend om die nasiebewuste Afri

kaner koers te laat hou. Die Boereleiers het gevoel dat daar 

nie net by proteste gebly kon word nie. Hierop is oorgegaan 

om die C~N.0.-beweging in die lewe te roep wat voortaan po

sitief sou optree. Skole sou opgerfg word waarin die hoof

kenmerke van die vooroo:t:'logse skoolwese. behou sou word• 'Soos 

clmt','lLJili die Du Tioit~Nansvelt...;onderwyswette beliggaa i is. In 

die skole moet die volkseie aangekweek en die Christelike 
3) 

volkska~akter uitgedra word. 

n Algemene kommissie tot behartiging van Kristelike 
" Nationaal Schoolonderwys" is in die lewe geroep. In die be

gin van 1903 is die 11 Algemene Kommissie" tot die 11 Hoofdkom

missie voor Cbistelik Nationaal Onderwys" herdoop.4) 

Die grondslag van die onderwys was Hollands en in die 

beginjare is nie veel tyd aan Engels bestee nie. Engelse 

onderwys is geleidelik uitgebrei, sodat daar in die ho~r 

1. 

2. 
3. 

4. 

(a) The Times, 15/7/03:Brief van Genl.Botha aan Vriend 
in London; 

(b) Rvl. Legislative Council Hansard I,1903,~63. 
The.Milner Papers, II, 335. 
Het Christelyk Schoolblad, l/3/05: 11 0ns Ideaal op •t Ge
bied van Onderwys". 
V.V.O.O.Z.A.-Gedenkboe k, 143-150. 
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standerds eweveel tyd aan die tweede taal bestee is. Die 

C.N.0.-kommissie bet onderhandelings met die direkteur van 

onderwys oor die onderwysvraagstuk aangeknoop. 1 ) 

Na on onderhoud het generaals Botha en Smuts on reeks voor 

stelle ontwerp en dit aan die C.N.0.-kozru;"issie voorgele waar 

in onder andere skoolkommissies aanbeveel en Hollands tot 

standerd IV onderrig moes word. Oor die onderhandelinge het 

Fabiaa Ware, die Luit.-Genwerneur, daarop gewys dat Smuts, 

in teenstelling met die C.N.0.-kommissie, met Hollands as 

medium·slegs tot standerd II tevrede was. 2 ) 

Eers op 19 ~ebruarie 1904, na herhaaldelike versoeke vir 

samewerking op onderwysgebied aan die koloniale sekretaris 

deur die C.N.0.-kommissie gerig, het Faol~n Ware geantwoord. 

Die direkteur bet voet by stuk gehou en die onderhandelinge 

het nttlsluk. Ondertussen bet die nHoofdkommissie" met die 

stigting van skole voortgegaan, sodat ~aar teen Junie 1904 

reeds meer as 200 skole met on eie onderwysstelsel aan die 
gang was. 3) 0 1 kk. h nge u ig et daar by die C.N.0.-voorstanders 

verskil van mening oar die beginsels bestaan. 

(iv) 

Iii; •• -~·-"'- ··--· ................. - -

-·-~ .. . -·- .... _ .... ·- ..._ .... ' 

Op on kongres van die v.v.o.o.z.A. op 26-28 Ju~ie 1905 

· het di t duidelik geblyk dat daar on verskil ten ~opsigte van 

die doel van die C.N.0.-skole bestaan het~ 

Die V.V.O.O.Z.A. en die Gereformeerde K8rk bet van die 

beginsel uitgegaan dat die C.N.0.-skole as vaste inrigtings 

vir die toekoms opgerig moes word. Selfs nadat die C.N.0.

skole na die staatstelsel oorgegaan het, het die Gereformeer

de Kerk met die stryd om die C.N.0.-skool voortgegaan.t) A~ 

1. Smit: Ons Kerk in die Goudstad, 487-503. 
2. Lt.-Governor of Transvaal. 129-114/8: Enclosure No. l. 
3. Basson: Die Britse Invloed in die Transvaalse Onderwys, 

368. 
4. Coetzee: Die Geref. Beginsel en die Onderwys, 32-38. 
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die ander kant het die hoofkomitee van "Het Volk"-party en 

veral die kerkleiers van die Nederduit~ Hervormde of Gerefor

meerde Kerk gemeen dat hierdie skole slegs tydelike inrig

tings moes wees tot tyd en wyl die regering ber~id sou wees 

om die C.N.0.-beginsels te aanvaar en dan tot die staatstel

sel oor te gaah. 1) 

Die hoofkomitee van die N.G. of Herv. Kerk het derhalwe 

met die Britse owerheid ooreengestem dat daar net een stel

sel vir albei bevolkingsdele moes wees. Die eerste groep 

voorstanders het gemeen dat ·Hollands in die C.N.0.-skole die 

hooftaal moes wees soos Engels dit in die staatskole was. 

Die tweede groep, ender leiding van ds. H.S. Bosman, was 

voorstanders van absolute taalgelykheid tussen Hollands en 

Engels. Hierdie verskil in beginselsaak het ook aanleiding 

gegee tot die botsing in die geledere van 11 Het Volk"-party ; (.; 

met die ter tafellegging van die Smuts-onderwyswet van 1907. 

Nieteenstaande hierdie meningsverskil het C.N.0.-skole krag

dadig tot 1906 gegroei. 

· ( v) On twikk eling_ Y,(3._11_ .~i e_'k!~~-9 ~-.SJ:F_Q..t~ ,, 
Vanaf 1903 is daar goeie vordering met die stigtin~ van 

die C.N.0.-:-skole gemaak. Dit het geskied ten spyte van die 

feit dat geen finansiele steun van regeringswee ontvang is 

nie. Die vordering van hierdie skole was ongetwyfeld n do

ring in die vlees van die·regering, want die direkteur van 

onderwys het die Koloniale Sekretaris daarop gewys om di~ 

klas skole goed dop te hou·.~) 

Daar het in TranEv.sal hinne afsienbare tyd etlike skole 

verrys. In Desember 1902 was daar, nieteenstaande die op

draande stryd, 17 sulke skole met 300 leerlinge. In 1905 

het die skole t.ot 228 vermeerder en die leerlinge het tot 

9335 aangewas met 419 onderwysers. 3 ) 

-----------· ··-·--------- ·----------
1. De Volkstem - 28/6/05 en 1/7/05. 
2. Col. Sec. to Tvl. Administration, 1926/03, Fabian Ware 

aan Col Sec~, 17/2/03. . 
3. Basson: Die Britse Invloed in die Transvaalse Onderwys~· 

376. 
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(vi) Opdraande Stryd van die C.N.O. 

Die kerk- en volksleiers het egter hulle verantwoordelik

heid teenoor die jeug van hulle volk besef, naamlik om die 

jeug in n Christelike gees te laat opvoed en om hulle van 

algehele anglisasie te red. Om die skole as teenwig teen 

die verengelsing te gebruik, het die leiers hulle gewig by 

die C.N.0.-beweging ingegooi. 

Die hoofbesware teen die staatskole was die veronregting 

van die Hollandse taal; 1 ) die aard van die godsdiensonder-

. 2 > d' •t 1 't' d' k 3> rig en ie ui s ui ing van ie ouerseggens ap. · 

Volgens art. 6 van die Milner-onderwysordonnansie kon 

enige leerling op versoek van sy ouers of voog vir 3 uur per 

week onderrig in Hollands ontvang. Hierdie onderrig sou nie 

meer as vyf uur per week wees nie, inslui tende die onderri.g 

in .Bybelse geskiedenis.4) 

Kragtens artikel 5(1) van ordonnansie 7 van 1903 kon al-

leen twee uur per week aan Bybelse geskiedenis gewy word en 

wel deur medium Hollands. Artikel 5(11) het bepaal dat aanf.).:. 

vullende godsd:f.:ansonderwys deur leraars van bepaalde kerkge

nootskappe een uur per week binne skoolure aan leerlinge, wat 

aan hulle kerk behoort, geg~e kon word, en wel ook in Hol

lands. Milner en Sargant het hierdie toegewing gedoen sodat 
• 

die stigting van die C.N.0.-skole, wat hulle gemeen het deur 

die Hollandse kerke op~~g· sou word, uitgeskakel kan word • 

• Hollandse kerke het nie godsdiensondBll'Vfys in die skole gegee 
1

nie. 5)' 

Die aansoek van die Episkopaalse Kerk in Pretoria om dog

matiese onderrig in die Girls' High te gee, is ~n die hand 

gawys, want dit s.ou n godsdiensstryd veroorsaak en inmenging 

in die onderwysbeleid betaken. Volgens hierdie kerk moes · 

--------------····-·"··--------------
1. The Times 15/7/03: Brief Genl. L. Botha aan vriend in Enge· 

land, 13/7/03. -
2. Russell: An answer to the Report of the Director of Edu-

cation for the Transvaal and O.R.c., 43-48. 
3. T.E.,D. Report 1903, .Bylae T., 133-135. 
4. Report Dir. of Educ. 1900-1904, Bylae I, 5. 
5. ~ilner Papers, II, 278-279; 
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go4•4iensonderwys alleen beperk word tot die doseer van By-
. 1) 

belse geskiedenis deur aangestelde onderwysers. 

Die stryd is deur 1die nie-Episkopaalse kerke gewin en 

hierdie self de opvatting is later in die Smutswet beliggaam, 

Volgens artikel 8 van ordonnansie 7 van 1903 is wel 

~koolkommissies be~oem, 2 ) maar in verband met die keuring 

van onderwyskragte het hulle nie die minste s eggenskap ge

had nie. Hierdie fe;i.t was belangrik vir die kerke om met 

die C.N.0,-stryd voort te gaan. Die reg van die ouers of 

hulle verteenwoordigers, haamlik ,om die onderwysers te. be~c .:•_, 

noem,-is dwarsdeur Suid~Afrika beskou as n onbetwisbare plaas

like voor!'gg, 11 This feature is practically unique to South 

Africa, and must be reckoned with by any form of educational 

administration which may be introduced in this country. 113 ) 
4) 

Die Selborne-onderwyswet van 1905 het ook nie met die 

bogenoemde feit rekening gehou nie. Net soos sy voorgangers 

h~t Selborne van die standpunt uitgegaan dat n kennis van 

die Engelse taal vir die Afrikaanssprekende kind die hoog-
' ste doel van die onderwys moet wees. Aangevuur deur die im-

perialistiese dryfVeer wou Selborne net soos Sargant die Af

rikanerkind heel vroeg verengels en so die beleid van Mil

ner ui tvoer: "Dutoh should only be usi:-.~ ~0 teach English, 

and English to te~ch everything else".5) 

(vii) C.N.O. Kongreebesluite 1905 en 1906. 

Na die Selborne-memorandum het die C.N.O.-kongres in 

Desember 1905 besluit om met die C.N.O.-skole voort te gaan, 

omdat daar nie voldoende regte aan die ouers toegeken is nie 

en omdat Hollands nog as vreemde taal b.ehandel is. 6 ) 

1. Debates Legislarive Council of the Tvl. II, 
254, par, 507. 

2. 
3. 
4. 

'· a. 

T.E.D. Report 1903, Bylae T. 133-135. 
Malherbe: Education in South Africa, 129. 
Sal in Hoofstuk V behandel word. 
The Milner Papers II1 243. 
Die Volkstem, 20/12/05. 

1,1903-1904, 
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Ten spyte van die kritieke finansi~le toestand van die 

C.N.0.-skole het Selborne nie daarin geslaag om deur middel 

van sy memorandum die skole te beweeg om na die staatstelsel 

oor te gaan nie. 

Op ~ tweede kongres in Maart 1906 het die hoofkommissie 

na rype oorweging besluit om die C.N.O.-beweging voort te 

sit. ~ Behoorlike administratiewe masjinerie en organisasie 

is uitgewerk, ~ Leerplan is opgestel en die voertaal sou 

Hollands wees tot standerd III. Na die derde standerd moes 

beide tale op gelyke voet gebesig•.'·.word en Engels sou verplig

tend wees. Die ouers sou ~ skoolkommissie van vyf lede vir 

elke skool benoem, 1 ) 

Die kongres hat oo'k ~ brief aan die Iiui-1:;.-Goewerneur gc ·· 

- rig vir ondersteuning in die vorm van subsidie. Die kongres 

het ook hulle sterkste afkeuring te kenne gegee oor die be-

palinge van die onderwyswet van 1903 wat die reg aan die de

partement verleen het om in die sake van private skole in te 

gryp. Die kongres het gemeen dit sou in stryd met die regte 
. 2) 

van die ouers wees, 

• Ten gevolge van die weiering van die L¥it.-Bo:ewerneur 

.. 

,,that any school subsid,ised by the Government must adopt .the 

Government Code and be subject to Government inspectio~,3) 
\ . 

het die,hoofkommissie sy spyt uitgespreek dat die C.N.0.

skole nie gesubsidieer kon word pie, Die lede van dte C.N.0 . 

beweging sou dus maar die onreg ly deur belastings vir staats~ 

onderwys te betaal en benewens ook nog vir die onderwys van 

hulle eie kinders te vergoed.4) 

Weens gebrek aan fondse het die C.N.0.-ekole in die laas

te helfte van 1906 vinnig begin kwyn. 

Die grootste gevaar het geblyk te wees die feit dat die 

hoofleiers van 11 Het Volk",.soos generaals Botha en Smuts, se 

Die Volkstem,2 /:• ~/O: en 24/3/06. 
Lt.Gov. of,~vl.132/114/98-H. Visscher aan Lt.Gov. 22/3/06. 
Ibid., 132:114/8 - Lt.Gov. aan H. Visscher, 28/4/06. 
Ibid.,132tll4/8-H. Visscher aan Lt, Gcv.,2/6/06. 
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1) 
belangstellint;. en gevoel vir die C.N.O.-begin verflou het. 

G.eneraal Botha het op die kongres van 11 Het Volk" in De

sember 1906 verklaar dat daar twee onderwysstelsel~ in die 

land is en dat hy net een wou he om op die wyse beide rasse 

bJ'mekaar te bring. 2 ) Dit was ten volle ooretn"etemmend met die 

politiek vnn Sargant en Milner, naamlik 11 to fuse the discor

dant elements of the community into one people~.3) 
As gevolg van die armoede onder die Boerebevolking het 

die C.N.O. steeds verder gekwyn, Finansieel was die bewe

ging nie meer in staat om die skole te onderhou nie. In die 

Smuttnret van 1907 is die Engelse onderwysbeleid vasgel~ en 

die C.N.O. is daarin opgeneem, Smuts het gemeen om die Brit 

se en die C.N.0.-beleid in die wet saam te vat. In die let-

ter van die wet het d~t nie geskied nie maar sy wetgewing is 

op die bestaande Britse stelsel gefundeer. 

3, Kritiese Samevatting. 

(a) Onderwys in di~ Suid-Afrikaanse Republiek. 

( i) Inleiding. 

Die eerste dertig jaar van die ontwikkeling van die Trans

vaalse onderwys was ~ baanbRekerstydperk. Weens die pioniers

t.oestande kon geen suksesvol georganiseerde onderwysstelsel 
. ' ~· . opgebou word nie, maar die Voortrekkers het nogtans, in weer-

wil van alle hindernisse, elke geleentheid te baat geneem om 

'hulle kroos die nodige opvoeding te skenk, 

In hierdie tydperk het hulle hulle o~ na die stamland 

Holland gerig. Die onderwys in hierdie periode is dan ook 

op Hollandse en Kaaps~Hollandse lees geskoei, waarvan die 

Hollandse invloed oorheersend was. 

In die sestigerjare het daar egter ~ nuwe invloed in die 

Transvaalse onderwys begin insypel, naamlik die Engelse in-

~ 

1. Het Christelyk Schoolblad, 1/4/06. 
2. De Volkstem, 8/12/06, 
3. Milner Papers II: Milner aan Chamberlain, 29(9/02, 278. 
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vloed. Die Britse bewindhebbers sou voortaan meer doelbewus 
I 

daarna streef om die 'l'ransvaal onder hulle heerskappy te kry 

en so hulle invloedsfeer uit te brei. Van die invloed sou 

die Tranavaalse onderwys nie ongeskonde bly nie. 

(ii) Die Invoering van Engels i!!,. die Transvaalse Onder
wys in 1866. 

Tot 1860 het die skoolreglemente in Transvaal onvoldoende 

geblyk te wees om in al die volksbehoeftes tc voorsien. Die 

.. Algemene Skoolli::ommissie" het derhalwe in 1866 'll nuwe onder-
1) 

WJSwetsontwerp opgestel. 

Hierdie wet is uiters belangrik omdat ten opsigte van die 

Britse invloed die Engelse taal hier amptelik in die onder

wys ingevoer is. In •n skrywe aan die volksraad gerig, tesame 

met die voorbe~telde wetsontwerp, is die Raad daarop opmerk

saaJj gemaak dat die goeie betrekkinge met die Britse regering 

en sy onderdane di t raadsaam gemaak het om die onderwys vaJ..1. 

die Engelse taal in die Wet in te. voeg. 2 ) -Hierdie wet kan beskou word as die dun punt van diw wig 

in verband met die bevorderin.:" vat" llin:l Bri tAe invloed in die 

Transvaalse.onderwys. 

Kaaps-Br:..t;se invloed is daar dan ook nog nie in hierdie 

wetgewing te bespeur nie. Die Kaapse regering het wel in 

1865 die onderv.yswtt ".:!P.,..,e;cnP 0 '!'1'l. "Tli:IA.r ui teraard was die Suid-

Afrikaanse Republiek nie gene~ om die Kaapkolonie na te volg 
/ 

nie. In teenstelling met die Kaapse onderwyswet van 1865 

wat Hollands as taal uit die Kaapse skole geweer het, was die 

volksraad van die Republiek bereid om Engels in die skole te 

laat onderwYs. 3 ) 

Daarby mo et in gedagtt~ p:ehcm ~~·01'.'ri dtt+ ~:i e Transvaalse 

leiers van destyde nog geen duidelike beeld van 'll bewuste 

volksidee gehad het nie. 'll Eie ontwikkelde volkstaal was nog 

nie by die leiers aanwesig nie. Deur die onbewuste druk van 

-------···~.-~-------------------------

1. E.V.R., 6B, Art. 529-547, 23 en 24 Maart~l866. 
2. E.V.R. -11/.109, 16/3/66. 
3 . ?bldll . - ·' 

. .'l 
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die Britse handel het hulle ongetwyfeld gevoel dat ~ kennis 

van Engels vir die opgroeiende geslag ~ onontbeerlike vereis

te was. Trouens, die geskiedenis het duidelik getoon dat die 

Transvaalse bevolking nie teen die Britse taal was nie, maar 
1) 

teen sy.staatkundige beleid van anneksasie en anglisasie. 

Hoewel die Britse. invloed in hierdie wet van 1866 in die 

taalbepalings gesien word, het dit in die toekoms nie net 

tot die onderwys van die Engelse taal beperk gebly nie, dog 
• 

dit het verbreed. 

Die invoering van Engels in die Transvaalse skole het in 

die praktyk daartoe gel·ei dat byna al die skole van toe af 

parallelskole geword het. 2 ) 

fot die sewentigerjare sou die onderwys nog meer aan die ~ 

Engelse invloed blootgestel wees. 

(iii) Britse invlo~d in die qnderwY-~ na 1866 • 

. Met die amptelike erkenning van Engels in die Transvaal

se onderwys is in verskeie dorpe onmiddellik begin om Engel

se onderwysers te verkry. Op Potchefstroom het dubbel-sowel 
3) .. 

as parallemediumskole ontstaan, ._ · 

Hiermee was die Engelssprekendes nog nie tevrede nie. OraJ 

in die grater dorpe het privaat Engelse skole ontstaan met 

, uitsluitlik Engels as medium van onderrig. 4) 

Die resultaat van die 1866 onderwyswet was dat Engels sy 

kontinuiteit in die Transvaalse onderwys bly behou het, ter

wyl Hollands na 1900 tot 1907 ~ minderwaardige plek in die 

onderwys beklee. het. 

(iv) Die Burgerond erwls~~.:L!!!. 4 .Y.~~.187 4: 

Met die ampsaanvaarding van president Burgers in 1872 

was die onderwystoestande alles behalwe rooskleurig. Sy on-

l. 

2. 

Thos. Burgers: Schetsen uit de Transvaal - heruitgegee 
deur S.P. Engelbrecht, 18. 
Basson: Die Britse Invloed in die Transvaalse Onderwys, 

123. 
O.D.I. No. 19, 6/8/66. 
O.D.I. a: Verslag van Potchefstroomse Skoolkommissie, 
28/2/?D. 
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derwyswet, die eerste volledige onderwyswet van die Suid-Af

rikaanse Republiek, het voorsiening gemaak vir,n onderwysde

partement met n superintendent-generaal van ohderwys. Dit 
• 

is hoogswaarskynlik dat di t •n skepping na die model van Ame-
. I[) 

rika is waar so •n pas bestaan het en dat hy dus nie deur an-
1) 

der lande be!nvloed is nie, 

Die moontlikheid bestaan ook dat Burgers die Ka.apse sub-
2) 

sidiestelsel van 1843 as voorbeeld genoem het. 

Volgene hierdie wet is die skole staantondersteunde in

rigtings in navolging van die Hollandse wet van 1857, want 

in die Hollandse skoolwet van 1801, artikel 2, is vir subsi

dies voorsiening gemaak. 3 ) 

Op sy beurt weer is die Kaapse stelsel n navolging van 

die Bri tse suhsitiie-.. stelse.l wat in 1839 in Bri ttanje in die 

lewe geroep is.4) 

Hierdie Burgerswet het die magte van die plaaslike skool

kommissies heelwat uitgebrei. Die skcvJkomm:issies was die spil 

waaromheen die hele onderw;y·o;1.:;telse1 e-edraai het. Die kommis

siestelsel onder die Burgerswet was n ontwikkelihg van die 

grootste belang en n voortsetting van die ou Ka~p-Hollandse 

tradisie.5) Hier is die beginsel vasgel~ dat die ouers in 

die beheer van die onderwys en in die benoeming vah onderwy- .;. .. 

sers n aandeel moes he. 
Ook is die leerplan volgens die Hollandse onderwysbeleid 

vasgel~.6) 

Ten opsigtc van die s elmJarisering van die onderwys het 

die Hollandse onderwyswet ook as model gedien, Artikels 98 

en 135 van die Burgerswet is feitlik n woordelike weerga.we 

van die Hollandse onderwyswet. Die skoolonderwys moet met 

1. Cubberley: The History of Education, 687. 
2. Woltjer en andere: Het Onderwys in Nederl~nd, 375. 
3. Fells: The Hisibory of Education in South Africa, 32. 
4. Barnard: A Short History of English Education, 1760-1944, 

115. 
5. Du Tomt: Onderwys in Kaapland 88-89~ ~ 
6~ Scheepstra en Waltsra: Beknopte Geschiedenis van de Opvoe 

ding en het Onderwys, vooral in Nederland, 76-77. · 
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die aanleer van gepaste en nuttige kundighede diensbaar gemaak 

word aan die ontwikkeling van die verstandelike vermo~ns van 

Y- die kinders en aan hulle opleiding tot maatskaplike deugde. 1 ) 

Die neutralj.-t;ei tsbeginsel van Burgers insake godsdiens

onderwys wat hy in die skool wou invoer, is n getroue weer

gawe van die Hollandse wet. Artikels 26 en 51 van die Bur

gerewet het dieself de gees as artikel 23 van die Hollandse 

wet gevolg: 0 De onderwys onthoudt zich van iets te leeren 

te doen of te later leeren wat strydig is met den eerbied, , 

verschuldigd aan de godsdienstige·begrippen van andersden

kenden".2) 

Omdat geen leerstellige godsdiens in die sko.le onderrig 

mog word nie, het n sterk reaksie daarteen ontstaan, sowel 

as teen die J ih2raJJ stiesgesinde onderw;;.·shoofde en die pre;.. 

sident. Die Hollandse onderwys is ondermyn, terwyl die Eng

else skole hierui t voordeel ge·trek het en die Bri tee invloed 

in die onderwys verstewig is. 

Dit het ten gevolge gehad dat die Britse anneksasieplan

ne verhaas is en die Britse invloed so toegeneem het dat dit 

onmoontlik was om dit streng aan bande te l~. Artikel 36 

van die wet het dan ook bepaal dat: 11 Iederen ouder of voogd 

staat het vry, naaef'-7:::;.-:.d.ezing, zyne kinderen in de Neder

dui tsche of Engelsche taal t'e do en onderwyzen". 

Dit was tipies van die dae tussen 1866 en 1877 toe die 

Engelse taal dwarsdeur die Republiek popul~r w~s.3) 
Uit hierdie toestand van die skoolwese ~aR die gevolgtrek

king gemaak word dat die Engelse onderwys besig was om die 

Hollandse staatsonderwys te verdring. Die laaste tien jaar 

voor 1876 kan as n tydperk van vreedsame insypeling van 

Britse invloed in die Suid-Afrikaarise Republiek beskou word. 

Benewens is die onderwys in 1876 onder Britse beheer geplaas. 

l~ Kohnstamm: Individu en Ma.atschappy, 59. 
2. Ibid. 
3. Malherbe: Education in So'llth Africa, Vo~tnoot, 237. 



\ 

(v) Die Onde 
:Pansvaa 

- 133 -

1876-1880: 

Die Britse denkwyse in die onderwys het sterk sy invloed 

op die Afrikaanse volkslewe laat geld. 

Selfs die kerk het nie die Engelse invloed vrygespring 

nie. Ds. H.S. Bosman is so beinvloed dat hy in Engels begin 

preek het. Die volgende aankondiging het in die staatskoe-. 

rant verskyn en is deur H.S. Bosman onderteken: .. Divine Wor

ship - At the request of several Presbyterians an English ser

vice is held in the Dutch Reformed Church on the first and 

third Sunday Evenings of· each month commencing at 7 o'clock. 

H. s. Bosman!' •1 ) 

Onmiddellik na die anneksasie is twee groepe in die ge

meenskap onderskei: die nasionaal-h:.,wu:::yoelendes wat teen 

alles wat Engels was, gekant was. ·Bulle godsdiens en onder

wysbeskouing was op die ou Hollandse instelling van die Kaap-
1 • kolonie en volgens die Dordtse leerre~ls gebaseer. Aan die 

ander kant was daar die liberaal- en Britsgesindes wat hulle 

met die Engelsc ;owoontes en bestuur vereenselwig het. 2 ) 

Gedurende die anr1~1r~Asi epP.riode is die Bri tse element nog 

verder versterk deur die aanstellj_ng van. Engelse amptenare in 

regeringsposte. Dit het geskyn of Transvaal ten volle die 

nuwe Britse idees aangeneem het. Die liberale deel van die 

volk het dan ook die Engelse gewoontes en aard baie vinnig as 

eiendomlikheid beskou: 
11
English sc.hools and the English languagE 

were being cultivated by an incrn~~inc ~·~h~r of the sons of 

progressive republicans. Lacking enough patriotic holidays 

in the Transvaal unofficj_'-.. tlly adopted the Queens Birthday as 

h lid ' It 3) a o ay.... • 

Aan die ander kant het die- anneksasieperiode g 1 n vatkans 

op die stoere Boeretipe uitgeoefen nie. Met lede o~ het hul

le die toestande aanskou hoedat kerk, staat en onderwys en 

------------------------------
1. Staatscourant, 25/5/80. 
2. Uys: In the Era of Shepstone, 382-83. 
3. De Kiewiet: The Imperial Factor, 93. 
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die maatskaplike lewe van die Britse gedagt.e d.eursuur is. 

Die anneksasiedaad het hulle weer wakker geskud en tot naden

ke ·gedwing. Die nasionale volksgedagte het weer kragtig ont

plooi en tot nuwe hoogtcs gevoer: 11 The annexation, developed 

in them a spirit of unity and co-operation, and founded them 

a tradition - factors which are essential in the evolution 

of a healthy nationhood".l) 

Ten gevolge van die anneksasieomwenteling het daar dan 

tyde~ die tagtigerjare n verrassende ommeswaai van Engels 

na Hollands plaasgevind. Nie net in die vryheidstryd van 
·~ 

hulle stamgenote nie, maar ook in die bre~re politieke en 

kultuurstryd soos die Afrikaanse Taalbeweging en die Afrika

nerbond is lewendige belangstelling getoon. 

Die Britse invloed is nog altyd bevorder waariaaar gebrek ... 
aan n ontwikkela~ volksbewussyn was. Die vryheidstryd het 

die besef van eie waarde by dj e Afrika.ner wakker geroep. 

Voortaan sou hy nie meer so sterk na die volksvreemde hunker 

nie, maar hom by sy .eie bepaal. Die glorie van die Engelse 
... 

gedagte is hierdeur ietwat verflou en die voorliefde vir die 

Engelse taal en onderwys is verminder. 

Die anneksasictydperk was n tydperk van geestelike lyde 

vir die republikein. Hie1·die fol tering het heilsaam ingewerk 

op die nasiewordingsproses waaruit n eie onderwysbeleid vol

gens eie aard, tradisie en beginsels gebore sou word, naamlik 

die Christelik-nasionale onderwysbeJeid wat in die onderwys

wette van Du Toit en Mansvelt omlyn en v.asgel~ is. Hierdie 

onderwysbeleid is na die anneksasie in 1902 on tot vaqdag 

toe as die rigsnoer van die Afrikaanssprekendes geneem. 

(vi) Die Du. Toi :t:~ansy:~l t, 1'.~,~iode l§~§.9::.~: 

Inleiding. 

Die tydperk van ds. Du Toit word deur verbetering, voor

' ui tgang e.n aanpassing in die onderwys gekenm.E'.rk. Behalwe· die 

i·. Uys: In the Era of Shepstone, Preface, XIII. 
v-· 
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Christelik-nasionale grondslag van die wetgewing het sy 

staatsondersteunde onderwysstelsel veel meer ekonomies as 

~ die OU staatstelsel geblyk te wees. Dit het van £11. 8. 9d. 

onder Burgers tot £3. 15. ld. ender Du Toit gedaal. Die 

nuwe stelsel het in die behoefte van die volk voorsien. On-, 
der die Burgerswet was die meer gevorderde onderwys bena

druk, terwyl Du Toit weer die elementere onderwys beklem

toon het. 1 ) 

Onder die nuwe re~ling is die geleenthede vir onderwys 

in die dorp en wyk gelyk gemaak. Hierdeur is die plaaslike 

inisiatief aangewakker en belangstelling is opgewek. Daar 

is n groter ewewig tussen die dorp en die plattelandse skole 

teweegeebring deurdat laasgenoemdes beter gesteun is en die 

onderwys tot die meesaf gele~ dele van Transvaal gebring is. 

Die Christelike St,a~-~~,ko~J-~:t~1-~-~J _ _y:a~ Th.!_ •. ~«?..t~· 

Die koms van Du Toit het n belangrike inyloed op die ge-

reformeerde onderwysstrewe gehad. Hier het die Christelike 

skool met staatsteun begin. Du Toit het nie n kerkskoolstel

sea voorgestaan nie, maar die beginsel dat dit die taak van 

die ouers is om te sorg vir die onderwys van hulle kinders. 

Die regering het dus sy bydrae tot die skoolwese beperk tot 

die aanmoediging van partikulere inisj_atief by die burgery 

deur geleeltelike bydrae ter ondersteuning van die skole. 

Die regering het verder erken dat die goclsd:i :=msonderwys as 

sodanig b¥ die kerk tutshoort en nie by d:i.e staat nie. Hier-

op is geeis dat in alle ondersteunde skole 

die burgerlike onderwys behoorlik in •n Christelike gees moes 

geskied. LeerstelliPe onderrig is aan die verskillende ker

ke aorgelaat. Die regering het verder die wenslikheid uitge

spreek dat die verskillende gemeentes soveel moontlik die . 

inisiatief sal neem in die stigting van skole en die verkie

sing van skoolkomitee~. 2 ) 
--------------------~~~~-·---..,~--~~---~~-------------
1. Coetzee: 
2. Coetzee: 

Onderwys in Transvaal, 54. 
S.J. du Toit en die Onderwys, 15. 
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Volgens die Du Toit-wet is die laer en middelbare onder

wys dus stEatsondersteunde en die ho~r onderwys staatsonder

wya wat op 'll Christelike, Bybelse en nasionale grondslag ge

fundeer is. Nederlands is as medium van onderwys gebruik, 

ooreenkomstig die volk se gees, rigting en behoeftes. 1 ) 

.. 
Die Mansvelt-periode 1890-1899: 

Mansvelt het op die algemene beginsels van da. Du ~oit 

voortgebou. Dieselfde beginsels van die wet van 1882 is tot 

die opheffing van die Republiek in 1900 gehandhaaf. 2 ) 

Kragtens die pasgenoemde beginsels is deur Du Toit en 

Mansvelt saam met inspekteurs en onderwysers tot 1899 hard 

gewerk. Die leidende figure onder hierdie laastes was Hol

landers, wat Christelik in lewenso:pratting en wandel was.Die 

jong Republiek met die Calvin~stiese staatshoof is kragtig 

deur hulle gesteun en die jeug is nie alleen geleer skryf en 

lees nie maar ook ander kundighede is aan hulle onderrig. 

Daarby is hulle in godsaligheid en in die Kategismus opgevoed. 

Die lig in die Kaap, met die koms van Van Riebeek aange

steek, het in die loop van jare in die ou Kolonia verdof om 

weer helder in die Transvaalse Republiek op te vlam. Net vir 

'll twintigtal jare is die ski t"":eT"~,.,~e ·r'1orbeeld van Christelik· 

nasionale onn r:>r:wys 11eJ cvvc om vanaf die begin van die twin-

tigste eeu met die vero·.,rering van die Republieke weer te ver-

vaag. 

In vergelyking met die Christelik-nasionale onderwyswet

te is die Britse onderwysstelse1na1900 gefundeer, waaruit. 

die Smutswet van 1907 gevloei het. 

Die KamEsko2J:.!l~=hP&~ 

Die Tweede Vryheidsoorlog was dan ook die kulminasiepunt 

van Britse imperialisme in Suid-Afrika. Milner, die werk

tuig van die imperialisme, het dan ook na Suid-Afrika gekom 

--------------~----- ------------
1. Coetzee: S.J. du Toit en die Onderwys, 16. 
2. Postma: 11 0.N.O. in Suid-Afrika", in Koers in die Krisis, 

Dl •• 1. •• , 317. 
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om die Britse belange alhier te beskerm en te bevorder en die 

Britse invloed uit te brei.l) Onomwonde het hy verklaar: 
2) 

11 1 am determined to break the dominion of .the Afrikanderdom". 

Volgens Milner behoort dit die doelbewuste strewe van 

die Britse regering te wees om n Britse bevolking met hulle 

eie.wette en taal alhier te vestig en die regering slegs aan 
. 3) 

n besliste Britse wetgewende mag toe te vertrou. 

Gedurende die oorlogsjare en daarna het Milner die taal, 

tradisie en skoolwese van die twee Republieke verdof en plek 

ingeru.im vir n suiwer Brits geori~nteerde skoolwese. Om die 

twee verowerde state so spoedig moontlik te angliseer en die 

be+ange van die Britse Ryk te versterk, moes die Britse deel 

van die bevolking vermeerder word. 4) 

Die wense van Milner is vervul en tot 1904 is byna drie

duisend vroue na Suid-Afrika gestuur. Hulle was magtige in

strumente om te angliseer, die Britse sentiment lewendig te 

hou en die bande met die moederland stewig te bind en te ver

sterk. Die groot werk van die toekoms vir Suid-Afrika was om 

te ontwikkel, te beskaaf en te angliseer,5) 

Milner het onmiddellik nadat die vernaamste stede in die 

Republieke beset is, alle mag onder hom gesentraliseer. In 

hierdie opsig was hy n apostel v·an Somerset. Om hierdie ma~ 

te beve1lig, het hy in die hoogste betrekkings manne benoem 

van wie hy seker was dat hulle sy beleid nougeset sou uit

voer. Alle sleutelposisies is aan geskikte persona uit die 

moederland toegeken. 

Ramsay MacDonald het hierdie beleid met die volgende 

woorde gaskets: Lord Milner het van die veronderstelling uit
" gegaan dat niemand in Suid-Afrika werd is om belangrike betre~ 

kings in sy Regering te beklee nie en meeste van sy hoofde 

1. Scholtz: Oorsake van die Tweede Vryheidsoorlog,128-129. 
2. Cd. 43 - 1900, 129. 
3. Walker: Lord Milner and South Africa, 15-16. 
4. Milner Papers II, 242, Cd. 1163-1903, 89-92. 
5. The Star - 28/4/02. 
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1) 
is uit Engeland ~ngevoer". 

Vir die onderwys was die Luitenant-Goewerneur-in-Rade ver· 

antwoordelik. Direk onder hierdie liggaam het die direkteur 

van onderwys en die onder-direkteur2~estaan. 
eel was op die Britse lees geskoei. 

Die hele stel-

Die ou gevestigde Boeretradisie, taal, onderwysbeleid en 

ouerseggenskap is uitgeskakel.3) 

Die vernaamste beswaar teen die kampskoolonderwys was on

getwyfeld die plan om die Boerejevg te verengels. Met die 

vredesonderhandelinge in 1902 het Generaal Louis Botha hier

die feit beklemtoon. ~Y het ook erken dat die Boerevolk van 

die feit bewus was dat die Britse regering groot opofferings 

gemaak het om die onderwys in die kampe te bevorder. Dog die 

opvoeding van hulle kinders moet nie sodanig wees dat hulle 

hulle moedertaal en hulle kerk sou vergeet nie. 4) 

Generaal J. C, G. ,Kemp bet die·· kamponderwys '11 geestelike 

verslawingsproses genoem om die jeug se nasionale bewussyn 

te vernietig en om hulle te denasionaliseer.5) 

'11 Vraag wat hom ten slotte voorgedoen het, was of die Brit

se owerheid in sy doel geslaag het om die Boerejeug te ver

engels, By baie lede van die Boerevolk het agterdog en 

teenstand teen die angliseringsproses ontwikkel. Ramsay Mac

Donald, die latere eerste minister van Engeland, wat sake na 

die Tweede Vryheidsstryd hier.· self kom ondersoek het, het 

die waarheid in die volgende uitlating goad raakgesien:nI 

can only see an attempt to educate Dutchmen in Englismen and 

in disaster, voluntary schools and a continuation of embitter

ed race antagonism".6) 

Deur die kampskoolstelsel is die grondslae van '11 hegte 

----------·.-.. ~ .. ···---·--- ---.. ····--·---------
l. 
2. 

3. 
4, 
5. 
6. 

Rams~y MacDonald: Wat ek in Suid-Afrika gesien het, 108. 
Adre~ses and Papers - British and South African Associa
tions for Advancement of Science, 1905, 257-288. 
Ibid, 
Basson: Die Britse Invloed in die Transvaalse Onderwys,308. 
Kemp: Die Pad van die Veroweraar, 78. 
Ramsay MacDonald: a.w., Voetnoot, 112, 
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Britse onderwysstelsel in Transvaal gele. 

Ofskoon die oorlogsomstandighede die natuurlike ontwikke

ling van die C.N.O. ontwrig het, het dit aan die ande+kant 

vir die Britse bewind die gulde geleentheid geskep om ay groo1 

anglisasieplanne na eie outokratiese goeddunke te bewerkstel

lig. Di t was nie •n stelsel wat bedoel was om by die behoef

tes van die volk aan te pas nie, maar n stelsel waarby die 

volk noodgedwonge verplig was om homself aan te pas. 

Die stelsel het die weg voorberei van onderwyswet nr. 7 

van 1903, die Selbornewet van 1905, terwyl laasgenoemde weer 

as basis van die Smuts-onderwyswet van 1907 gedien het. 

Die Peri4de van Rekonstruksie na 1902. 

Eerstens ontstaan die vraag in hoeverre daar in genoegsa

me e.n geskikte onderwys voorsien is in die tyd met die fasi

li tei te tot Sargant se beekikking. Tweedens in hoeverre hier

die beleid by die besondere behoeftes van die volk aangepas 

is en in watter mate dit bygedra het tot die skepping van n 

homogene Suid-Afrikaanse volk wat bekwaam is om sy plek in 

die Britse Ryk in te neem. 

Wat die eerste vraag betref, het Sargant ongetwyfeld ve 

dienstelike werk gelewer en moet hy as die grondl~er van die 

nuwe onderwysstelsel beskou word. Wat die tweede vraag be

tref, het al die pogings om uit twee blanke elemente n homo

gene volk te skep, tot sover nog misluk. Dit moes juie aan 

die Milner-Sargant anglisasiebeleid en die drastiese metodes 

van daardie beleid toegeskrywe word dat die twee blanke rasse

groepe so kragdadiglik elk in eie rigting ontwikkel het. 

Die beleid van die Britse owerheid was om van hulle gun

stige posisie as veroweraar gebruik te maak om die Afrikaner ... , 

volk wat die oorlog oorleef het, te angliseer en te denasio

naliseer deur middel van n spesiale stelsel van direkteurs, 

inspekteur,,onderwyspersoneel, lcerstof en n taalmedium. Die 
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beleid van anglisasie en staatkunde het duidelik sy onuit

wisbare spore op die onderwys en kultuur van die volk en 

Boereleiers nagelaat, dog beslis ook teenstand en ontwaking 

uitgelok. Professor E.A. Walker het die resultaat van die 

agrassie-oorlog soos volg getipeer: 

.. so far from dooming the national idea, the strain 
of war and shock of def eat made the Afrikanders as 
a people. These things were for them a greater 
spiritual experience even than the Great Trek, and 
almost at once they began to draw together on a cul
tural basis, in the Cape Colony first and then in 
the North. They challenged Milner's educational 

policy, and no part of Afrikanderdom did so more 
vigorously than the once placid Orange River Colo
ny: thGy lanuched a second language oampaign which 
has destined to make of Afrikaans a literary lan
guage so fast that, by 1925, it has superseded High 
Dutch as the other Qfficial language of the Union 
alongside English~.~/ 

Die deurtastende anglisasiebeleid het in werklikheid dus 

net die teenoorgestelde uitwerking gehad as wat bereken was. 

Vasberade het die Britse owerheid die beleid voortgesit om 

deur wetgewing n onderwysstelsel vas te le, maar die C.N.0.

skole het hulle optrede ietwat gestrem. 

Die Christelik-nasi~,!1~J.~_Qn.d..e~~.~b§l~W-~_&i.ng, 

Ten opsigte van die houding van die regering teenoor die 

Christelik-nasionale onderwysbeweging was dit duidelik dat 

die owerheid geen ander stelsel van onderwys naas die·-"VS.n 

Milner-Sargant gedoog het nie. Professor H. Bompas Smith 

het daarop gewys dat die staat moes toesien dat die skoolstel· 

eel die verskill~nde tipes skole, wat die volk as geheel no

dig het, moes insluit. Elk van die hoofgroepe waaruit die 

volk bestaan het, het verlang na skole, wat by die aard van 

elke afsonderlike groep gepas het. Op die wyse sou die volk

stelsel van onderwys tot die voortb:·:l:nging van die sosiale 

struktuur van die volk lei. Die staat moes toesien dat elke 
2) 

tipe skool behoorlik verteenwoordig word. 

Die Milner-Sargant-regime was geensins gene~ om afsonder-

------------·--"-------------------
l. Walker: Lord Milner and South Africa, 24. 
2. Smith: The Nations School, 50-51. 
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like groepe van die bevolking van skole te voorsien en in ag 

te neem nie. Die Afrikaanssprekende bevolkingsgroep moes 

toesien.hoe om sy ~ie sosiale struktuur te ontplooi. 

Die taak van die skool moes in werklikheid wees om n 

begrip en waardering by die leerlinge vas te l~ van die kon

serwatiewe fondamentstene van die volkslewe en van die beska~ 

wing as geheel. As n skool nie hieraan voldoen nie, slaag 

dit nie in sy doel en opvoedingsideale nie. 

Die Milnerskole het nie aan die bogenoemde vereistes voli 

doen nie. Inteendeel, die onderwysstelsel het inn skrille 

kontras hiermee gestaan. In plaas van om die Boerkinders I 
deur middel van die onderwys iets van die historiese en kul- I 
turele agtergrond van hulle eie volk te gee, het die Milner

skole daarop gemik om hulle te ontstam en van die volkseie t 

vervreem. 

Hierdie Milner-onderwysbeleid, tesame met die invlo;d 

wat op Generaal Smuts vanaf sy jeug uitgeoefan is en sy eie 

lewensfilosofie en staatkunde was spoorslae ·in die onderwys- i 

wet van 1907 • 




