
2 	 DIE GRONDLEGGING VAN DIE BEHEER OOR BLANKE-ONDERWYS IN DIE 

KAAPKOLONIE, 1652-·1838 

2.1 ORleNTERING 

Op 6 April 1652 het die volksplanter, Jan van Riebeeck, en sy 

volgelinge voet aan wa1 gesit aan die Kaap die. Goeie Hoop. 

Die oogmerk van hierdie onderneming was geensins die vestiging 

van 'n ko1onie aan die suidpunt van Afrika nie, maar bloot die 

oprigting van 'n verversingspos om verby-varende vlote van die 

Hol1ands Oos-Indiese Kompanjie (HOrK) van die nodige rantsoene 

te voorsien. 1) 

Onder die geselskap van Van Riebeeck was daar ook vroue en kin= 

ders. 2) Gevolglik was daar dade1ik sprake van onderwys. Die 

begeerte na georganiseerde skoo1onderwys b1yk duide1ik wanneer 

in aanmerking geneem word dat dit vir die nedersetters, as oor= 

tuigde Protestants-gelowiges, essensieel was dat hu1 kinders 

belydenis van geloof moes afle. Hiervoor was elementere skoo1= 

onderwys noodsaaklik. 3) 

y'an Riebeeck en sy mense Has nie opvoedl;undires ni,". Daarorc is 

dit te verstane dat die onderwys - insluitende die onderwysbe= 

heer - in die Kaap na analogie van die in Nederland gereel is. 

As gevo1g van verskillende faktore, onder andere dieafstand 

1) DE KOCK, 1I.J. Ontdekkers en omseilers van die KlUIp. (I.. MULLER, c.r.J. 

1't!Jd. 500 Jaar Suid--A!1"ika().>l8e geskiedenis, pp. 15-16) 


2) BOiSCl(EII, A. J. Die koms van blankes onder Van Riebeeck. (In HULLER :red•. _ 

"P' cit., p. 17.) 


3) DU PLESSIS, S.J. I""temente1"ing van Ch1"isuUk-NtJ8ifM(l.te andelW/lsl»l!in= 

sets in Suid-Afrika na aanleiding van /letu 3!J16? en 73169, pp. 210-211. 

Vgl. ock PISTORIUS, P. Gister p.n vandag in die "Pvoeding, p. 263. 
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van en gebrek aan kontak met die moeder1and, veranderde geogra= 

fiese ornstandighede en In verandering van die vo1ksaard, is In 

spiee1bee1d van die Neder1andse onderwysbeheer egter nie aan 

die Kaap die Goeie Hoop aangetref nie. 

Die tydperk 1652 tot 1795 is vir die onderwys - en ook vir die 

onderwysbeheer - in Suid-Afrika van besondere be1ang, orndat 

daar in daardie tyd tradisies gevorm is wat die onderwys vir B1an= 

kes in Suid-Afrika dwarsdeur die geskiedenis sou kenmerk. Ten 

opsigte van die onderwysbeheer is daar in genoemde tydperk die 

gronds1ag ge1e vir ,die noue samewerking tussen die staat,iie Kerk 

en die ouergemeenskap. In 1804 is hierdie samewerking egter 

ernstig versteur deur die Skoo1order van De Mi~t. In die 

Skoo1order is die onderwys,ooreenkomstig Franse rewo1usionere 

idees, onder beheer van die staat gep1aas. Hiermee is daar ge= 

poog om die onderwys vir a11e mense toeganklik te maak. 

Tydens die Britse besetting van die Kaapko1onie in die jare 

1806-1838 het die staat die onderwys ten volle beheer. Die 

doelstellinge het egter verskil van die van die De Mist-tydperk. 

Die Britse onderwysdoelste11ings, naamlik verengelsing, het 

staatsbeheer oor die onderwys noodsaaklik gemaak. 

Om egter die ontwikkeling van onderwysbeheer in die Kaapkolonie 

van 1652 tot 1838 in die regte perspektief te sien, is dit 

noodsaaklik om die onderwysbeheerstelsel in Nederland, kort 

v~~r die korns van Jan van Riebeeck, na te gaan. Uit die Neder= 

landseonderwysbeheerstelsel het die tradisie van samewerking 

tussen die staat, kerk en ouers naamlik ontwikke1. 
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2.2 	 ONDERWYSBEHEER IN NEDERLAND ONMIDDELLIK VOOR DIE KOMS VAN 

JAN VAN RIEBEECK NA DIE KAAP DIE GOEIE HOOP 

Tydens die Tagtigjarige Oor1og met Spanje, wat in 1648 beeindig 

is, het tleder1and 'n twee1edige doe1 bereik. Eerstens het die 

Neder1anders hu1 staatkundige vryheid verwerf en het die nasio= 

na1e gevoe1 hoogty gevier. Tweedens is godsdiensvryheid verkry 

sodat die protestantse ge100f sy regmatige p1ek in die same1e= 

wing kon inneem. 4) Die bereiking van hierdie doe1ste11ings het 

noodwendig ook die doe1ste11ings, inhoud en beheer van die on= 

derwys beinvloed•. 

Die sko1e in Neder1and was Gereformeerde staatsko1e. Hierdie 

sko1e is opgerig en in stand gehou deur die owerheid, maar het 

onder toesig van die Protestantse Kerk gestaan. Die kerk moes 

toesien dat die onderwys, vo1gens die Protestantse beginse1s, 

Christe1ik van aard sou wees. 5) 

Die beheer oor die onderwys in Neder1and, onmidde11ik voor 

1652, is hoofsaak1ik deur sekere bes1uite van die Dortse Sino= 

de (1618-1619) geree1. Tydens die Sinode is 'n formu1ier opge= 

stel en vir goedkeuring aan die State-Generaa1, die regering in 

Neder1and, voorge1e. Nadat die Formu1ier deur die State-Gene: 

raa1 goedgekeur is, is die onderwysbeheer ooreenkomstig die be: 
• d'~e Formul'~er geree"1•6)pa1~ngs van 

4) ERGANG. R. ElO.'Ope, from tM Henais8t1t111s to Waterl.oc, pp. 292- 298. 


5) COETZEE. J.C. InZeiding in die Histot'iese Op1JOedkunds, p. 300. 


S) EHLERS, P. J • J. Vie ges":i.edsni8 "an die onde""Y8 aan die Kaap tydsnB die 

bew1.nd van die NOIK, 1652-1795, p.5. 
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Die taak van die staat ten opsigte van die georganiseerde 

skoolonderwys,kragtens die Formulier, kan soos volg saamgevat 
word:?) 

* Die stigting en instandhouding van skole. 

* Die finale aanstelling van onderwysers nadat hulle deur 

die kerkraad ondersoek is. 

* Om, waar nodig, die onderwysenuit die staatskas te be= 

soldig. 

* Om geskikte persone, bekend as "Scholarchen" (Skolarge) gan 

te stel ?m toesig te hou oor die skole. 

* Om die inhoud van die onderwys te bepaal. 

Die Skolarge was 'n plaaslike onderwysbeheerliggaam wat deur 

die staat aangestel is om namens die staat beheer oor die on= 

derwys uit te oefen. Geskikte persone, met ander woorde per= 

sone wat in staat was om die inhoud en aard van die onderwys by 

tn skool te bevoordeel, het as Skolarge gedien. Die spesifieke 

opdrag van die Skolarge was om die skole gereeld te besoek, die 

halfjaarlikse eksamens af te neem en om die prysuitdelingsfunk= 

sie by te woon. 8) 

Ten opsigte van die kerk se aandeel in die onderwysbeheer het 

die betrokke artikel van die Dortse Formulier die duidelikste 

gespreek: "De Kercken-Raden sullen allomme toesien datte goede 

schoolmeesters zijn, die niet alleen de kinderen leeren lesen, 

schrijven, sproken ende vrije consten, maar ook deselve in der 
0) 

7) CILLIERS, D.H. Die geekudanis "an die Ch:risteUk-nasion.ate ondaruys in 

KJJaptand tot 1900~ p. 2. 


8) POTGIETER M. DU T. Die Nedel'duitee Gerefol'mBerde Kel'k en die onderuys 

van BZankes in KaopZand lIeael't die ee1'8te sinoae (1824), p. 14. 
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Godsaligheijt ende in deI' Catechismo onderwijzen. ,,9) Die taak 

van die kerk met betrekking tot die onderwys het onder meer die 
10 ) vo1gende behels: 

* 	 Die kerk moes die behoefte aan 'n skoo1 in In bepaalde 

gebied vasstel en dan meewerk tot die stigting van die 

skool. 

* 	Die kerk het 'n aandeel gehad in die aanstelling van on= 

derwysers deurdat die kerkraad die onderwysers v~~r hul 

finale aanstelling moes keur ten opsigte van hulle belydenis. 

* 	Die kerkraad moes toesien dat die onderwysers gereeld 

hul salarisse ontvang. 

* 	Die predikant en 'n ouderling moes, as lede van die Sko= 

large, die skole inspekteer en terselfdertyd toesig hou 

oor die leer en belydenis van die onderwyser. 

* 	Die inhoud van die godsdiensonderrig moes deur die kerk 

bepaal word. 

Die verhouding tussen die staat en die kerk het gevolglik op 

die volgende neergekom: "De belangen nu van de Kerk de outori= 

teit van de Qverheid daartegen de Kerk erkende, zoowel om te 

bepalen, wat op het stuk deI' relegie in de school moest worden 

geleerd, als om het ondersoek in te stellen naar de bekwaam= 

heid en de rechtzinnigheid deI' aan te stellen onderwijzers. ,,11) 

Hierdie nou~ samewerking tussen die staat en die kerk met be= 

trekking tot onderwysvoorsiening en -beheer, het na 1652 aan 

die Kaap die Goeie Hoop voortbestaan en het baie jare lank, 

naamlik tot in 1795, praktyk geb1y. 

9) Soos aangehaal deur VENTER, E.L. /Jie ve"band tUB8sn kerk en skooZ in 
Suid-Afrika, p. 3. 

IQ) CILLIERS. op. <>it., pp. 3-4. 

11) Soos aangehaal deur CILLIr;RS, cp. <>it., p. 4. 
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2.3 	 ONDERWYSBEHEER AAN DIE KAAP DIE GOEIE HOOP TYDENS DIE 

REGIME VAN DIE HOLLANDS OOS-INDIESE KOMPANJIE, 1652-1795 

2.3.1 Inleiding 

Die onderwysbeheer gedurende die tydperk 1652-1795 is gekenmerk 

deur die noue samewerking tussen die staat, die kerk en die 

Ouers. 

Jan van Riebeeck en sy mense het die praktyk van die Nederland= 

se onderwysbeheer, naamlik die samewerking tussen die staat en 

die kerk, na die Kaap gebring. Besondere landsomstandighede 

het egter daartoe bygedra dat die ouers 'n besondere aandeel in 

onderwysbeheer verkry het - selfs meer as wat in Nederland die 

geva1 was. In hierdie samewerking k~n die aandeel van die 

staat, kerk en ouers in die onderwysbeheer hoogstens onderskei, 

maar nie geskei word nie. 

2.3.2 Die aandee l van die 8 toot in die onde~8behee:r12) 

Die be1angrikste bewys van die staat se dee1name aan die Kaapse 

onderwys was die uitvaardiging van die Ordonnansie van goewer= 
neur M.P. de Chavonnes (1711+) as die eerste onderwyswet in 

Kaapland. Benewens bepalings oor onder andere die doelstel= 

ling van die onderwys, die inhoud van die onderwys en die on= 

derwyserskeuring, het die Ordonnansie ook sekere bepalings met 

betrekking tot die beheer oar die onderwys ingesluit. In die 

Ordonnansie is daar voorsiening gemaak vir die instelling van 

12) Daar sal nie gepoog wOM om 'n chronologiese reIaas van d~.e staat se dee1= 
name aan die onderwysbeheer te gee nie. mar daar sal slegs enkele be: 
wyse aangevoer word om die s'taat se deelname te verdu~delik. 
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In Raad van "Scholarchen". Aan di~ Raad is die finale beheer 

oor die onderwys toegese tesame met die opdrag om toe te sien 

dat d· . k en . 13)~e Ordonnans~e by alle sole toegepas u~tgevoer word. 

Anders as in Nederland waar die Skolarge plaaslike onderwysbe= 

h 1 • 14) was d'~e Raad van Sk0 1arge I n sentrale beer_~ggame was, e= 

heerliggaam wat deur die regering aangestel is om die onderwys 

aan die Kaap te beheer. Die Raad van Skolarge sou volgens die 

Ordonnansie uit die Sekundus van die Kaap, die kaptein van die 

garnisoen en die predikant bestaan. Die Raad van Skolarge het 

onder direkte beheer van die regering, dit wil se die Goewer= 

neUr en die Politieke Raad, gestaan. 

Die toepassing van die bepalings met betrekking tot die aan= 

stelling van onderwysers het veral aanvanklik in die praktyk 

probleme veroorsaak. Die vraag het ontstaan watter liggaam 

die Raad van Skolarge of die Politieke Raad - die aspirant 
15 ) onderwysers moes keur. Dit het daartoe bygedra dat die 

Raad van Skolarge aanvanklik nie hul opdrag kon uitvoer nie. 

Dit het meegebring dat die taak van beheer en toesig oor die 

onderwys steeds deur die Goewerneur en die Politieke Raad 

waargeneem is. 16 ) Klaarblyklik het die Politieke Raad metter= 

tyd begin besef dat die predikant beter in staat was om oor die 

bevoegdhede van die onderwysers te oordeel. Daarom is die on= 

derwyserskeuring vanaf 1734 aan die Raad van Skolarge opge= 
17)

dra. 

13) CAPE or GOOD HOPE (Colony). Repol"t of the oormrissien en the gcnJernment 
educational system (1863). part Av, p. ". 

14) Vg!. par. 2.2. 

15) BARNARD, 5.5. BLanke-enderuys in rronellaal in histories-psdagogiese 
psl"spektief. p. 8. 

16) CILLIERS, op. cit•• p. 7. 

l7l BARNARD, op. <:it., p. 8. 
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In 1782 is daar 'n nuwe skoolreglement uitgevaardig waardeur 

die Raad van Skolarge in 'n groter mate tot sy reg gekom het. 

N~ 1782 het die Raad van Skolarge 'n aktiewe rol gespeel in die 

keuring van onderwysers, die beheer oor die werksaamhede van 

die onderwysers en die eksaminering van die leerlinge. 18 ) 

Die staat se aandeel in die onderwysbeheer blyk tweedens uit 

die feit dat sieketrooste~ wat staatsamptenare was, opdrag ge= 

had het om die kinders te onderrig. Die staat het die sieke= 

troosters besoldig en sou gevolglik beheer oor hul onderwyshan= 

delinge uitgeoefen het. 19) Hierdie reeling dui terselfdertyd 

op die noue samewerking tussen die staat en die kerk in die on= 

derwysbeheer, want die sieketrooster was as geestelike arbeider 

ook on del' beheer van die kerkraad. Die kerkI'aad het gevolglik 

op hul beurt ook beheeI' uitgeoefen oor die onderrig wat die 

sieketI'oosteI's verskaf het. 

In VeI'deI'e bewys van die staatsdeelname aan die onderwys le 

daaI'in dat die Kaapse regering besluit het om sekere van sy 

amptenare van geringe rang vry te stel sodat hulle op die plase 

in die binneland onderrig kon gaan verskaf. Die doel van hier= 

die stap was om onderwys aan die kinders van die ylverspreide 

veeboere in die binneland te verskaf en terselfdertyd die ern= 

stige tekort aan onderwysers ;p die platteland te verlig. So 

'n amptenaar het op 'n kontrakbasis by In boer in diens getree 

en is gedeeltelik deuI' die boer en gedeeltelik deuI' die staat 

ld ' 20)beso ~g. 

18) EHLERS, op. <!it., pp. 182-186. 

19) BARN,~RD, S.S. en COrTZEE, A.G. 8lanKe-onder"'lI8 van Kaapland tot T:t'CII'Wvaal 
pp. 9-10. 

20) BARNARD,::>p. oit., p_ 6. 
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Dit dui weer eens op die beheer Hat die regering oor die onder:: 

wys uitgeoefen het, terwyl die noue samewerking tussen die 

staat en die ouers in die onderwysbeheer oak duidelik daarmee 

geillustreer Hard. 

Die aandeel van die staat, dit wil se die aandeel van die Rege:: 

ring soos uitgevoer deur die Raad van Skolarge, in die beheer 

oor die onderwys kan soos volg saamgevat word: 2l ) 

* 	 Die staat het skole gestig en in stand gehou. 

* 	 Die staat het horn die reg voorbehou om die stigting van 

privaatskole goed te keur. 

* 	 Die keuring van die onderwysers was die verantwoorde= 

likheid van die staat. 

* 	 Die onderwysers is deur die staat aangestel en besol:: 

dig. 

* 	 Die toesig oor en inspeksie van skole was, deur middel 

van die kerkraad en die Raad van Skolarge, ook die ver= 

antwoordelikheid van die staat. 

* 	 Die staat was verantwoordelik vir die opstel van die 

onderwyswetgewing. 

2.3.3 Die pZek van die kerk in die onderwysbeheer voor 1795 

Tydens die tydperk 1652 tot 1795 het die kerk in Kaapland die= 

selfde rol in die onderwysbeheer vervul as die Nederduits-Her= 

vormde Kerk in die Nederlandse onderwys tydens dieselfde 

tydperk. Die taak van die kerk het daarop neergekom dat 

die kerk by die owerheid moes aandring om skole te stig 

2l) 	 Vg!. CILLI8RS, op <'!it., pp. 9-10. 
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waar die behoefte daartoe bestaan het; dat die kerk moes sorg 

dat die tweeledige doelstelling van die skool, naamlik die 

godsdienstige en maatskaplike vorming van die leerlinge, ver= 

wesenlik word; en dat die kerk moes sorg dat die godsdienstige 

karakter van die onderwys suiwer gehandhaaf word. 22 ) 

Dat die Kaapse kerk wel volgens hierdie beginsels opgetree het, 

blyk daaruit dat die kerkrade vanaf 1743 tot 1779 self verant= 

woordelik was vir die keuring van onderwysers. Die onderwysers 

is gekeur op grond van hul Protestants-Christelik belydenis. 

Ma aanst~lling moes die kerkraad toesien dat die onderwysers 

hierdie belydenis in leer en lewe getrou bly. Die kerk het nie 

die inhoud van die leerstof in die skole bepaal nie, maar het 

toesig gehou 001' die inhoud van die godsdiensonderrig en 

001' die Christelike karakter van die onderwys 001' die alge= 
23)meen. 

Die kerklike deelname aan die beheer 001' die onderwys is verder 

bevestig deur die stigting van verskeie kerkskole. Die be:: 

langrikstes was die Diakonieskool te Kaapstad en verskeie 

kerkskole te Stellenbosch en Drakenstein. Die Diakonieskool 

is byvoorbeeld opgerig om te sorg vir die opvoeding van die 

minderbevoorregte kinders. Die Diakonieskool was heelternal 

onder die sorg van die kerk, en dit bewys weeI' die aandeel van 

die kerk in die onderwysbeheer. 24) 

12) Vgl. par. 2.2. Vgl. ook VAN DER SCHyF, W.G. me gerefo'l'meel'de begin:: 

eel in die oruieN!/8 tot 1963, p. 31. 


13) CILLI~RS, op. (!.:t., pp. 10-11. 

14) DU TOIT, P.S. Otu1eruys aan die Kaap ontiel'die Kompanjie, 1652-1795, pp. 120, 

146-158. 
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Die deelname van die kerk aan die onderwysbeheer,blyk verder 

daaruit dat die predikant op die Raad van Skolarge gedien 

het. In die buitedistrikte, daarenteen, het die kerkrade opge= 

tree as verteenwoordigers van die Raad van Skolarge. Die reel= 

ing is getref omdat daar nie afsonderlike Skolarge vir die 

buitedistrikte aangestel is nie en omdat die kerkrade beter 

kontak met die mense in die buitedistrikte gehad het as wat die 

Raad van Skolarge kon bewerkstellig. Die kerkrade, wat die be= 

heer oor die onderwys in buitedistrikte behartig het, het van 

predikante, wat staatsbesoldigde amptenare was, gebruik gemaak. 

Hierdeur is die verlangde kontak met die regering deur middel 

van die Raad van gehandhaaf. Terselfdertyd illus= 

treer dit die noue samewerking tussen die staat en die kerk. 25 ) 

Die aandeel van die kerk in die onderwysbeheer in Kaapland 

de die onderhawige tydperk kan 800S volg saamgevat word: 26 

Kerkrade was vir 'n lang periode, 1743 -1779, verant= 

woorde1ik vir die keuring van onderwysers op grond van 

die se leer en lewe. 

* 

* 	 Kerkrade het meesal die inisiatief by die 

van sko1e geneem en het self ook skole opgerig en in 

stand 

* 	 Kerkrade moes, onder leiding van die predikante, die 

skole en toesig hou oor die Christe1ike 

inhoud van die skoolonderwys. 

* 	 Kerkrade het verskillende skole finansieel ondersteun. 

25) 	 Ibid., pp. 89, 298. 

26) CILLIERS, p. 10. VgL ook MALHERBE, E.G. Education in South" 
Afr>ica, pp. 34-35. 
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2.3.4 Ouerdeelname aan die onde~ysbeheer 

Die ouerdeelname, In aspek wat in Kaapland meer beklemtoon 

'is as in Nederland, was gegrond op die lewensbeskoulike ui t= 

gangspunte van die Kaapse Nedersetters. As oortuigde Protes= 

tants-gelowiges was die behoud van die suiwere geloof volgens 

die Gereformeerde beginsel vir die Kaapse koloniste baie 

belangrik, en die skool is gevolglik onder andere gebruik om 

die geloof te versterk en uit te bou. Die primere doelstelling 

van die onderwys aan die Kaap gedurende die periode 1652-1795 

was om die kind voor te berei om belydenis van geloof af te 
le. 27 ) Die ouers se deelname aan die onderwysbeheer het dus 

eerstens gedien om te sorg dat die doelstelling verwesenlik 

word, en waar daar nie onderwysgeriewe bestaan het nie, om te 

sorg dat die onderwys aan hul kinders gegee word om die doel= 

stelling te bereik. Tweedens was die ouerdeelname gegrond op 

die doopsformulier waarin die ouers onderneem het om hul kin= 

ders in die Christelike leer te onderrig en te laat onderrig. 

Die onderwys het dus primer van die ouers uitgegaan, en in 

hierdie konteks het die besondere omvang van ouerseggenskap in 
. 28)die onderwys beheer ontw~kkel. 

Die besondere omvang en karakter van die ouerdeelname aan die 

onderwysbeheer het veral sy oorsprong in die Kaapse binneland 

gehad, want waar die ouers nie in staat of begerig was om hul= 

le kinders by een van die openbare skole te laat onderrig nie, 

het hulle van die sogenaamde boereskoolmeesters gebruik 

27) BARNARD, op. <:it., p. 5. 

28) VAN DER SCHyl', op. <:it., p. 4. 
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Hierdie skoolmeesters het hulself ten volle by die koloniste as 

knegte ingeskryf en het dan onder meer die onderwys van die 

kinders as opdrag gehad. 29 ) Die ouers het sodoende ook In be= 

langrike aandeel in die onderwysbeheer gekry. 

Die koloniste het ook gebruik gemaak van die amptenare Hat deur 

die Kompanjie vrygestel is om onderwys in die buitedistrikte 

te verskaf. Hierdie amptenare het onder kontrak vir In bepaal= 

de tydperk by In bepaalde kolonis in diens getree en is gedeel= 
30telik deur die kolonis besOldig. ) Die indiensneming van die 

amptenare deur die koloniste illustreer die samewerking tussen 

die staat en die ouergemeenskap duidelik. 

Waar die ouers, weeI' eens veral in die binneland, nie van die 

boereskoolmeesters of die amptenare van die HOrK gebruik kon 
31maak nie, het hulle hul kinders self onderrig. ) Die feit dat 

die ouers, by gebrek aan formele onderwysfasiliteite, nie die 

onderwys van kinders verwaarloos het nie, was In direkte uit= 

vloeisel van die reformatoriese verankerdheid van die kolonis= 

te. Onderwys was immers In direkte voorvereiste vir die afleg= 

ging van geloofsbelydenis. 

2.3.5 E1)aZuenng 

Die onderwys in die tydperk 1652 tot 1795 was gegrond op In 

Christelik-re1igieuse grondmotief van skepping, sondeval en 

verlossing. Die lewensbeskouing wat hieruit voortgekom het, 

was In Christelike lewensbeskouing waarin God, mens en werklik= 

291 DU TOIT. P.S. On&enJy8 aan die Kaap ondBl' die Kowpanjie, 1652-1795, pp. 6a·7~. 


30) Ibid., pp. 70-72. 


31) BARNARll, cp. cit., p. 7. 
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heid in onderlin8e samehang in die lig van God se Woord be= 

skou is. Die beginsels en norme vir die onderwysbeheer is dus 

veral deur die Christelike lewensbeskouing bepaal. Hierdie 

beginsels, wat vir die onderwysbeheer van kardinale belang was, 

is dat die ouers primer verantwoordelik was vir die opvoeding 

van hUl kinders, en dat die staat en die kerk ook nou by die onder= 

wys betrokke was, omdat hul toekomstige burgers en lidmate hul 
. k 	 32) D'onderr1g 1n. d'1e sole ontvang het. 1e noue samewerking 

tussen die staat , die kerk en die ouergemeenskap in die onder= 

hawige tydperk het dus primer uit die Christelik-religieuse 

grondmotief voortgevloei. Tog het praktiese probleme byvoorbeeld die 

voorsieniJlg van voldoende ond~rwysfasili te:ite ook In belangrike rol 

g"speel an die samewerking tot stand te bring. Hierdie samewerking 

het ook vir alle persone in Suid-Afrika wat hul denke op In 

Christelik-religieuse grondmotief gegrond het die grondslag 

gevorm vir die reeling van die onderwysbeheer. Die direkte 

aandeel van die kerk het egter hierna geleidelik verdwyn, Haar= 

na die kerk hoofsaaklik sy invloed deur middel van sy lidmate 

uitgeoefen het. Tans is die samewerking tussen die staat en 

die ouers nog steeds In tipiese kenmerk van die Suid-Afrikaanse 

sub-onderwysstelsel vir Blankes. 

2.4 	 GROTER STAATSBEHEER OOR DIE ONDERWYS TYDENS DIE DE MIST

TYDPERK, 1802-1806 

2.4.1 Historiese perspektief 

Die eerste besetting van die Kaap deur Groot-Brittanje in 1795 

het die onderwysvoorsiening en -ontwikkeling ernstig gestrem. 

32) Vgl. par. 1.1. 
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Enge1and was betrokke by die Napo1eontiese Oor1oe en wou die 

Kaap s1egs uit strategiese oorwegings as besitting bekorn. Die 

verantwoorde1ikheid vir die onderwys is tydens die besetting, 

wat tot in 1802 geduur het, aan die nuutgestigte Burgersenaat 

opgedra. 33) Die Burgersenaat was 'n adviserende regeIingsHggaarn 

wat uit ses 1ede bestaan het en deur die Britse goewerneur aan= 

geste1 is. Die Burgersenaat moes die goewerneur van advies 

dien oor sake rakende die ko1oniste, onder andere die onderwys, 

en moes ook die munisipa1e aange1eenthede in die Kaap behartig. 

Vo1gens M.C. van Zy1 was die Burgersenaat van weinig waarde, 

aangesien die goewerneur, generaa1 Craig, nie die aanbeve1ings 

d• B-1 h' 3'+)van ~e urgersenaat ge~mp ementeer et n~e. 

Die Napo1eontiese Oor1oe is in 1802 beeindig met die Vrede van 

Amiens. Een van die vredesvoorwaardes, naam1ik die bepa1ing 

dat a11e gebiede wat tydens die oor1oe deur vreernde 1ande ver= 

ower is, aan hu11e oorspronk1ike eienaars teruggegee mees word, 

het die Kaap die Goeie Hoop ten nouste geraak. Dit het beteken 

dat die Kaapko1onie weer aan die HOrK oorhandig moes word. Die 

HOrK het egter as gevo1g van die Napo1eontiese Oor1oe ontbind 

en daarom is die Kaapko1onie in 1802 onder gesag van die 

Bataafse Repub1iek, die voorma1ige Neder1andse Koninkryk, ge= 

p1aas. J.A. de Mist is as komrnissaris aangeste1 met die opdrag 

om die Kaapko1onie van die Britse Bewind oor te neem en om die 

bestuur en administrasie van di~ gebied waar te neern. 

J.W. Jansens sou De Mist vergese1 as goewerneur van die Kaap= 

ko1onie. 35 ) 

33) CILLI£RS, cp. ait•.. p. 23. 


~). VAN ZtL, !I.C. Oo%'llanl. 17'J~-1906. (I.. IIIILLER ...d., <Ip. trit., pp. 84-86) 


3U Md., p. 92. 
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De lHst se aanstelling was die direkte gevo1g van In memorandum 

waarin hy sekere voorste11e vir staatkundige, administratiewe. 

ekonomiese en sosia1e hervormings aan die Kaap uiteengesit het. 

Die memorandxm was nie gegrond op persoon1ike besoeke aan die 

Kaap nie. maar op ampte1ike stukke en reisbeskrywings uit die 
36)

Kaap die Goeie Hoop. 

By die aankoms aan die Kaap het De Mist met die ware toedrag 

van sake kennis gemaak. sodat hy sommige van sy sieninge ge= 

wysig het. De Mist was vera1 verontrus deur die toestand van 

die onderwys. In In poging om dit reg te ste1 het hy op 

11 Septemb er i 804 rkn s 001ord'er u~tgevaard'19 37) • waarmee hy 

die onderwys aan die Kaap radikaa1 wou verander. 

Die Sko010rder van De Mist was verteen~oardigend van die heer= 

sende tydsgees in Europa aan die begin van die 1ge eeu. In tyd= 

perk wat gekenmerk is deur die humanistiese 1ewensbeskouing en 

vurige nasiona1isme. Die mens1ike denke was deurdrenk met die 

strydkreet van die Franse Rev01usie naamlik. "Vryheid, Ge1yk= 

heid en Broederskap". Hierdie rev01usionere idees het die on= 

derwys in Neder1and deeg1ik beinv10ed. met die gev01g dat die 

Nederland~ onderwyswetgewing in 1801 deursuur was met die nuwe 

idees. Ten opsigte van die beheer oor die onderwys was die 

be1angrikste verandering in die Neder1andse wetgewing daarin 

ge1ee dat die noue samewerking tussen die staat en die kerk beein= 

dig is. Die mag van die kerk is verminder en vervang deur 

staatsbeheer. Diese1fde tendens het gev01g1ik in die Sko01= 
38order van De Mist na vore gekom. ) 

36) Loa. cit•• 
37) DU TOIT, P.S. 0IId0J""!i8 <UIJI dUI KDap. IIJ()J.-18DS, p. 27. 

38) 00 PLESSIS, 11.5. ot. Chl'iltuUk-N""iema1.4 muJeNfJltf1llda{Ju, pp. 9-11. 
\/&1. ook GARDINER, J.B. A p"daqogi.c ..... t",,/:iOll of Chl'i8tWn Na/:i(mQZ 
.duoatiOll in S""tIt AfW,oa, p. 82. 
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Die revolusionere tydsgees het ook duidelik na vore gekom in 

die onderwysdoelstelling. In die Kerkorder, wat De Mist gelyk= 

tydig met die Skoolorder uitgevaardig het, stel hy die doelstel= 

ling van die onderwys soos volg: ';De openbare Schoolen strek= 

kende tot onderwysing der Jeugd, behoren niet tot eenig tijzon:< 

der Kerk-genootskap. Het zijn kweekplaatsen, om goede Burgers 

voor den Staat te vormen: en als zodanig staan dezelve 	onder 
39)

het onmiddelijk toesigt en bestuur van het Gouvernment." 

Uit die verandering van die onderwysdoelstellings kan daar met 

In rede1ike mate van sekerheid afge1ei word dat daar ook 'n ve~ 

andering in die beheer oor die onderwys teweeggebring rnoesword.' 

t~et die vorming van goeie staatsburgers as doe1ste1ling was dit 

noodsaak1ik dat die staat al1eenbeheer oor die onderwys moes 

uitoefen. Dit was k1aarblyk1ik onder andere vir De Mist duide= 

1ik dat die deelname van die kerk aan die onderwysbeheer kon 

veroorsaak dat die skoo1 nie vir al1e kinders toegank1ik sou 

wees nie. Volkseenheid sou gevo1g1ik nie bewerkste11ig kon 

word nie. Verder rnoes die dee1name van die ouers ook in 'n 

groat mate beperk word, sodat die staat die vo11e beheer oor 

die onderwys neem om sodoende te sorg dat sy onderwysdoe1stel= 

ling bereik word. 

2.4.2 Onde~y8beheer 8008 bepaal deur die Skoolorder 

2.4.2.1 Sentrale beheer 

In die eerste dee1 van die Skoolorder wat in 1804 deur De Mist 

uitgevaardig is, is aandag gegee aan die beheer oor die on: 

39) Soos aangehaal deur POTGIETtR. cp. ait., p. 51. 
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derwys. Die finale seggenskap oor die onderwys was in die Goe= 

Werneur, as amptelike hoof van die regering, gesetel. Hy is die 

Opper-Skolarg genoem. In samewerking van die Raad van Skolarge 

moes die Goewerneur sorg vir die formulering van die algemene 

onderwysbeleid en vir die van die nodige fondse 

ter onderhouding van die skoolonderwys. 

Die uitvoerende sentrale onderwysbeheer is opgedra aan tn Raad 

van Skolarge. Die Raad van is saamgestel uit: die 

Goewerneur, as Opper-Skolarg; tn lid van die Weeskamer; 

twee predikante van die Hervormde en een van die Lutherse 

Kerk; In lid van die Gemeenteraad (die dorpsraad); en tn 

sewende lid, om op te tree as tesourier van die onderwysfonds, 

wat deur die goewerneur benoem is. Die landdroste en predi= 

kante van die buitedistrikte sou erelede van die Raad van Sko= 

large wees. Wanneer die erelede in die Kaap was, kon hulle die 

vergaderings van Skolarge bywoon. Hulle sou die Raad van ad= 

vies dien in verband met onderwyssake in hulle onderskeie 
40buitedistrikte. ) 

Die taak van die Raad van Skolarge was onder meer die volgen= 

de: 41 ) 

* 	 Die Skolarge moes bekwame persone uit Nederland lok om 

as onderwysersop te tree; 

* 	 hulle beywer vir die van In onderwysersoplei= 

dingskollege; 

* 	 sorg vir die van geskikte geboue vir kos

en dagskole in die buitedistrikte; 

40) CAPE OF GOOD HOPE (Colony) Rllpol't 0' iM -<"""on on w gow........t 
educational slJs_ (18631> part Av. p.ll. 

41) 	 Ibid., pp. 11-13. 
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* 	 In geskikte persoon in Nederland vind om as hoof op te 

tree van In kos- en dagskool in die Kaap; en 

* 	 •n bekl-lame vrou in Nederland vind om op te tree as 

hoof van In kos- en dagskool vir meisies. 

2.4.2.2 Plaaslike beheer 

As 'n vorm van plaaslike beheer sou die dorpsraad in Kaapstad 

verantwoordelik wees vir die instandhouding van die gewone 

skole in Kaapstad. Die beheer moes in ooreenstemming wees met 

die reels en die regulasies soos uitgevaardig deur die Raad 

van Skolarge. Vanwee die kortstondige bestaan van die Bataaf= 

se Bewind is daar nie enige regulasie van belang uitgevaardig 

nie. In die buitedistrikte moes die predikante en landdroste, 

onder dieselfde voorwaardes, die plaaslike beheer oor die on= 

derwys behartig. 42 ) Die dorpsraad, predikante en die landdros= 

te moes gevolglik die taak van die kerkrade, soos wat dit ty= 
43)

dens die Kompanjiestryd gegeld he~ oorneem. 

2.4.3 Slotbeskouing 

Die beheerstelse~ kragtens die Skoolorder van De Mis\ kan soos 

volg voorgestel word: 

Kyk figuur 2.1 op bladsy 34. 

42) 	 Ibid., pp. 12. 16. 

43) roURIE. n.G.J. GodstHe"", ondsNy6 ." polituk i" tH. Kaapkolmri. ".,t tH. 
81'e6iat. V<lNysi.ng M die ...ri.ods 1196-1846, p. 13. 

33 

http:V<lNysi.ng


FIG. 2.1 Die behee~tPUktuur volgens die SkooZorder van 

De Mist 

Die hooglte blleidNpttlende 1ft ·uitvoerende tIfISBg 

RIled van Skollrge 

A5 hoof uitvoelentM onderwysliggtttJm ver8f1twfJDftklik 
vi, die VOOfs/gning en inst."clJouding van di, onder. 
wy.ftJlllitelte en vir professione/e tOI#.19 00! die 
ondtttwys in dl. flattp/!;o/onie 

I 

I 

landdrosle .. Predikanle 

j[ 

Met g6delegeerdl staatsge. Met gedelegeerde stBatsge

58g VIJrltntw(HmJelik vi, die s8g versntwoordelik vi, die 

plaa$like bell,., en a/geme pl"$lik~ b.hu, en .Igem", 
tH toe,/g oor die onderwys ne taesig oor die ondBrwys 
in dill biJitfl disUilcte in Ksep/Bnd 
'----------' 

Die staat het opperbeheer oor die onderwys uitgeoefen. Dit 

\<Ias om te verseker dat die doelstelling van die onder= 

wys, naamlik die vorming van staatsburgers, bereik word. 

Die kerk en die ouers is egter nie heeltemal uit die onderwys= 

beheer uitgeskakel nie. Die kerk het, deur verteenwoordiging 

van predikante op die Raad van Skolarge, steeds In aandeel in 

die onderwysbeheer gehad. Die predikante het bowendien die 

plaaslike beheer in die buitedistrikte uitgeoefen. Hierdeur 

is die belange van die ketk in die onderwys behartig. Die 

kerk het dus wel In aandeel in die onderwysbeheer gehad hoe= 

wel veel kleiner en onder direkte voorskrifte van die staat. 

Die kerk sou voortaan onder leiding van die staat In aandeel 

in die onderwysbeheer he en nie soos tydens die Kompanjie

tydperk in samewerking met die staat nie. 



Die ouers het geen direkte aandeel in die onderwysbeheer gehad nie. 

Hulle belange in die onderwys van hulle kinders is deur die pre= 

dikante en deur hul verteenwoordigers op die dorpsraad van Kaapstad 
• 44) . 'k"behartlg. Dle ouers was gevolgll nle meer n volle vennoot 

in die onderwysbeheer nie, maar het slegs deur hul verteenwoor= 

digers 'n ondergeskikte rol in die onderwysbeheer gespeel. 

De Mist se onderwysbeskouing was klaarblyklik op 'n moderne afval= 

lige religieuse grondmotief van natuur en vryheid gebou. In hierdie 

dialektiek was dit veral die vryheidspool wat op die voetspoor 

van die Franse Revolusie se strydkreet van "Vryheid, Gelykheid en 

Broederskap" baie prominent in De Mist se opvoedingsdenke gefigu= 

reer het en waaruit sy nasionalistiese lewensbeskouing voortgevloei 

het, De Mist het hom gevolglik in sy onderwysbeskouing aan 'n dui= 

delike dualisme skuldig gemaak deur die Christelike en die nasio= 

nale aspekte in die onderwys en opvoeding te skei. Sy nasiona= 

listiese lewensbeskouing het naamlik vereis dat a11e kinders in die 

skool opgeneem moet word ten einde die vorming tot goeie staats= 

burgers te verseker en te vergemaklik. Ten opsigte van die onder= 

wysbeheer vereis sy nasiona1isme ook dat die staat vo11e beheer oor 

die onderwys moes uitoefen. Vanwee sy bepaalde grondmotief het De 

Mist slegs die aandeel van die staat in die onderwys erken, terwyl 

die aandeel van die ouers en die kerk misken is. Omdat die Kaap= 

kolonie yl bevo1k was, en die veeboere ver van Kaapstad af gewoon 

het, is De Mist daartoe gedwing om die ouers en die kerk in die 

uitoefening van die onderwysbeheer te gebruik. Die deelname van 

die ouers en die kerk het egter gestaan onder die strenge beheer 

van die staat en is net toege1aat sover dit tot voordeel van 

44) CILLIERS. "1" cit., pp. 25-27. 
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die staat sou strek. 

Nieteenstaande die feit dat De lUst strydig met die Christe= 

like van onderwysbeheer gehandel het, is die grond= 

slag, ook vir die rigtings met In Christelike grondmotief, in 

die Skoolorder gele vir die besondere aandeel wat die staat na 

1806 in die onderwysbeheer in Suid-Afrika sou he. Die staat 

sou sedert 1806 die oorheersende in die onderwysbeheer 

bek1ee, terwyl die ouerseggenskap hoogstens op gedelegeerde 

gesag berus het en aan die hand van bepaalde reels en regula= 

sies van die staat moes optree. Die beginsel van tota1itere 

staatsbeheer was veral In kenmerk van die onderwysbeheer onder die 

Britse bewindhebbers in Suid-Afrika sedert 1806. 

2.5 	 DIE BEGIN VAN DIE BRITSE INVLOED OP DIE ONDERWYSBEHEER IN 

DIE KAAPKOLONIE, 1806-1836 

2.5.1 Ter inleiding 

In 1806 het Groot-Brittanje weer eens, soos in 1795, die Kaap 

by sy koloniale besittings gevoeg. Die vernaamste rede vir 

hierdie stap van Brittanje was die beskerming van die handels= 

roetes na die Ooste. Dit was egter 'n tydelike besetting, tot= 

dat die Kaap in 1814 permanent 'n Britse kolonie geword het. 

Die "'U'.LJ,aJ.~ owerheid is in die uitvoering van sy taak veral 

beinv10ed deur skrywers S008 Barrow, wat horn onder meer soos 

volg het: "Such men (d.L die Boere) will never be: 

came civilised untillthey are ruled with a rod of iron.,,45) 

.S) KOTZE. C.R. '. I'Iur.!IJ !>wind, 1808-1834. !In HULLER rea., <>p. cit., p. 99) 
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Die gevolg hiervan was dat daar van die tradisionele verSoen= 

ingsbeleid van Brittanje teenoor verowerde kolonies weinig te= 

reg gekom het. Die oogmerk van die regering was dus gesentra= 

liseerde doeltreffendheid waardeur die roete na die Ooste be= 

veilig moes word. Die oogmerk het daartoe aanleiding gegee dat 

die bestuursvorm aan die Kaap ook meer outokraties was as die 

van enige ander kolonie onder Britse beheer. Die Kaapse goe= 

werneur het oor besondere magte beskik. Alle wetgewende en 

uitvoerende gesag het by die goewerneur berus. 

In Verdere kenmerk van die Britse regering tydens die onderha= 

wige periode was die toepassing van die~radisionele verengel= 

singsbeleid waardeur daar gepoog is om die verowerde kolonie 

aan die moederland gelykvormig te maak. Laastens was die Brit= 

se owerheid ook daarop ingestel om die Kaapkolonie teen die 

laagste moontlike koste te beset, wat meegebring het dat die 
. d' K d . . k d 46)garnlsoene aan le aap rastles lnge ort moes wor • 

Uit die inkorting van die garnisoene, om die finansiele las 

van die Kolonie te verlig, kan daar met In redelike mate van 

sekerheid afgelei word dat die verengelsingsbeleid 'n belang= 

rike aspek van die regeringsbeleid uitgemaak het. Deur die 

verengelsingsbeleid moes daar naamlik verseker word dat die 

Kaaplanders gewillig sou wees om die Kaapkolonie tot voor= 

deel van die Britse Ryk te beskerm. Aangesien daar met die 

verengelsingsbeleid beoog is om die Kaapse bevolking in sy 

totaliteit te denasionaliseer, sou die onderwys en opvoeding 

ook deur die verengelsingsbeleid beinvloed word. 

46 J Ibid.. pp. 99-102. 
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Tot in 1814 het die bewindhebbers in die Kaapkolonie in In 

grater mate In versoenende verengelsingsbeleid gevolg. Na 

1814, tydens die bewind van Lord Charles Somerset, is daar 

egter besluit om die verengelsingsbeleid af te dwing,47) 

2,5.2 	 Die beheer oor die onderwys in die KaapkoZonie J 

1806-1814 

Tydens die tydelike bewindsperiode voor 1814 is daar begin om 

die onderwysbeheer onder streng kontrole van die goewerneur te 

plaas. Dit was die mikpunt van die Britse owerheid om die on= 

derHysbeheer"soos in die geval van die sentrale landsbe= 
48), 	 d' d d' .stuur, In le han e van le goewerneur te sentrallseer, Die 

goewerneur Has nie, soos tydens die De Hist-regime, net die 

amptelike onderwyshoof nie, maar was ook belas met die uitvoer= 

ende gesag oor die onderwys. Die goewerneur het die persoonlike 

verantwoordelikheid gehad om te sorg dat die onderwysbeleid 
. d 49)ultgevoer WOI' • 

Die goel1erneur is egter in sy uitvoerende hoedanigheid byge= 

staan deur die Skoolkommissie, Die Skoolkommissie was bloot 

die Raad van Skolarge, wat in 1805 by die Skoolorder van 

De !~ist aangestel is, onder In nuwe naam. 50 ) Die Skoolkom= 

missie het egter veel minder mag gehad as die vorige Raad van 

Skolarge. Laasgenoemde stelling word gestaaf deur die feit 

dat die goewerneur die aanstelling van sommige onderwysers 

47) MRNARD .... COI:TZE£. <>p. <>it., p. 2... 


US) Vgl. pal". 2.5.1. 


49) CAPE OF GOOD HOPE (Colony). R8port cf tJw C""";'ssion on tJw gcWt'nmBnt 

educati01lat s1Jsta! (1863), part. Aiv. p. 21. 


50) Ibid., part Av, p. n. 
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goedgekeur het, sonder dat die Skoolkommissie in hierdie be= 
't k . 51)Sl U1 e ge en lS. 

In 1811 is graaf Caledon deur Sir John Cradock as goewerneur 
52 van die Kaapkolonie vervang. ) Cradock se beleid in die on= 

derwys is veral gekenmerk deur die toepassing van die versaenende 

verengelsingsbeleid -- alhoewel dit nie sy werklike oortuiging 

was nie (Cradock het die Kaapse koloniste as In bedreiging vir 

die Britse Regering gesien en wou hulle met alle mag veren= 
gels. )53) 

Cradack se versoenende verengelsingsbeleid het daarop berus dat 

hy die kerk se aandeel in die onderwysverskaffing vergroot het. 

Dit blyk uit die fei t da: Cradock 50 onderwysbeleid op sy koster= 

skoolstelsel berus het. Volgens die kosterskoolstelsel sou 

skole op a1le kerkplekke opgerig word en sou die sieketroasters 
54)

as onderwysers optree. As In verdere paging om die deelname 

van die kerk aan die onderwysbeheer te beklemtoon, het Cradock 

in 1813 besluit om die naam van die Skoolkommissie te verander 

na die Bybel- en Skoolkommissie. Benewens sy verantwoordelik= 

hede ten opsigte van die onderwysbeheer maes di6 Kornrnissie die 
55verspreidings van Bybels in die binneland organiseer. ) Die 

goewerneur het die pos van beskermheer van die Bybel- en Skool= 

kommissie beklee, terwyl die koloniale sekretaris ook sitting op 

die Kornmissie gehad het. Verder sou die militere kapelaan en die 

predikant van Simonstad as perrnanente lede op die Kornrnissie 

51) VAN WYK, A.H. du P. Invtoed""" al. ~else 8kooZw8" cp dl4I Xaaj,>Ba 8RooI: 

""'8e, 1806-1915, p. ~2. 


52) VAN DER WALT, A.J.H., WIlD, J.A. "" GE'lER, A.L. GB8Riedent8 """ Swid-.AfriJ<f1., 
p. 159. 

53) KOTZE, C.R. 'n N_ be.li.nd, 1808-1834. !In MULLER 'l'Bd., cp. <>it., p. 101.) 

5~) SARNARD, cp. cit., pp. 22-23. 

55) CAPE or GOOD HOPE (Colony). Repol't of tM COtmJi&eion on • Ilove~t 
Bduoational Bye_ (1863), part. Av, pp. 37-38. 
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dien. Die predikante van die buitedistrikte sou erelede van 

d • K •. 56)le ommlssle wees. 

Cradock het die insluiting van die goewerneur en die koloniale 

sekretaris as lede van die Bybel- en Skoolkommissie gemotiveer 

as 'n maatreel om die regering se samewerking in die onderwys 
57te verseker en te bespoedig. ) Dit is egter duidelik dat die 

persone as Iede van die Kommissie aangestel is om te verseker 

dat die verengelsingsbeleid in die skole wel prioriteit geniet. 

Daar kan ook aangeneem word dat die predikante wat op die 

Bybel- en Skoolkommissie gedien het, ondersteuners van die re= 

gering se verengelsingsbeleid was aangesien hulIe deur die re= 

gering aangestel is. Hierdie gewysigde opdrag van die Bybel

en Skoolkommissie het aanleiding gegee tot die ondergeskikte 

rol wat die Skoolkommissie daarna in die onderwysbeheer ver= 

vul het. Hierdie ondergeskikte rol is verder bevestig deur 

die feit dat die Kommissie nie die skole onder sy beheer k~n 

inspekteer nie. Die inspeksies is uitgevoer deur die Rond= 

gaande Hof, wat direk onder beheer van die staat gestaan het. 58) 

In 'n poging om te voldoen aan die wil van die grootste deel 

van die Hollandssprekende bevolking, wat 'n groter aandeel 

in die onderwysbeheer geeis het, het die kosterskoolstelsel 

voorsiening gemaak vi!' die instelling van plaaslike distrik= 

skoolkomitees. Die kosterskole sou onder die onmiddellike 

beheer van die distrikskoolkomitees staan. Vir eIke distrik 

in die Kaapkolonie is 'n distrikskoolkomitee deur die Skool= 

56) Lac. ""t.. 
57} Md., p. 38. 

58) MALHERBE, cp. cit., p. 53. 
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kommissie aangestel, na goedkeuring deur die goeHerneur. Die 

distrikskoolkomitee het uit die predikant, die landdros en 

ander geskikte persone bestaan. In die uitvoering van sy 

te wat nie duidelik omskryf was nie, het die distrikskoolko= 

mitee onder jurisdiksie van die goewerneur en die Bybel- en 
. . 59) 1 d' , l·kSk00lkommlSSle gestaan. Hoewe It n vorm van p aasll e 

Qnderwysbeheer was, is dit duidelik dat die ouers en die plaas= 

like gemeenskap nie werklik verteenwoordiging in die onderwys= 

beheer gehad het nie, aangesien die distrikskoolkomitee op 'n 

willekeurige wyse saamgestel is uit persone wat die regering 

geskik geag het. Hierdeur het die staat weeI' eens gesorg dat 

die verengelsingsbeleid in die onderwys uitgevoeI' word. 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat daar voor 1814 begin 

is om die onderwysbeheer in die Kaapkolonie te sentraliseeI'. 

Die staat, en by name die goewerneur, het of self, of deur 

sy verteenwoordigers die onde~'Js beheer. Sodoende is ver= 

seker dat die veI'engelsingsbeleid in die skole toegepas \<IOI'd. 

Die beheerstruktuur, soos geimplementeer deur Cradock, kan 

soos volg voorgestel word. 

Kyk figuur 2.2 op bladsy 42. 

59) 	 CAPE or GOOD HOPE (Colony). Report of t1uI """"",eei"" "" t1uI gOIXl~t 

,,"""'tiona! system (1883), part Av. pp. 36-37. 
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FIG. 2.2 Die ondB'NIysbeheel'stl'uktuur, 1813 
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2.5 .3 VerandBrings in die onderuysbeheer gedurendB die tl.fdperk 

1814 tot 1838 

In 1814 is die Kaapko1onie amptelik as kolonie van die Britse 

Ryk erken. In dieselfde jaar is Cradock deur lord Charles 

Somerset opgevolg. Hierdie lid van die invloedryke, aristo= 

kratiese Beaufort-familie het In nuwe tydvak in die geskiede= 

nis van die Kaapkolonie inge1ui. Omdat Somerset uit In in: 

vloedryke familie gestam het, aristokraties van inslag vias en 

die permanente Britse besetting van die Kaapkolonie verseker 

was, kon Sow~rset sterker optree in die uitvoering van die 

verenge1slngs e el •· b 1 'd 60) 

Somerset het die waarde van die onderwys vir die suksesvolle 
GO) KOT'Zl:, C.R. 'n Nu>4 b<n.nnd, 1806··1834. (In lIULLER, red., "1'. Mt., p. 102.) 
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deurvoering van die verengelsingsbeleid besef. Gevolglik het 

die staat steeds In grater aandeel in die onderwysbeheer begin 

neem. Onder hierdie omstandighede het die Bybel- en Skoolkom= 

missie al minder tot sy reg gekom. As rede hiervoor voer 

Malherbe61 ) die volgende redes aan: 

* 	 Die Bybel- en Skoolkommissie het nie die reg gehad om 

skole te inspekteer nie, want die inspeksies is deur 

die Rondgaande Hof uitgevoer. Bowendien het die Skool= 

kommissie ook nie die mag gehad om die werksaamhede 
van die distrikskoolkomitees te koordineer nie. 

* 	 Die Bybel- en Skoolkommissie het nie 'n verantwoorde= 

like uitvoerende hoof gehad nie. 

* 	 Die skole was In belangrike instrument in die verengel= 

singsproses en daarom het die regering die onderwys in 

eie hande geneem. Somerset het byvoorbeeld Engelsspre= 

kende onderwysers in die skole aangestel, sonder om die 

Bybel- en Skoolkommissie oor hierdie aanstellings te 

raadpleeg. 

Die belangrikste veranderinge in die onderwysbeheer gedurende 

die tydperk was die verbetering van die posisie van die plaas= 

like beheerliggame. In 1827 is die eerste poging aangewend om 

die pligte van die plaaslike distrikskoolkomitees duidelik te 

omskryf. Hierdie pligte het onder andere die volgende be= 

hels: 62 ) 

* 	 Die plaaslike distrikskoolkomiteemoes toesig hou oor 

die skole in sy distrik en oor die onderwys wat aan 

die betrokke skole verskaf is. 

* 	 Die skoolkomitee moes minstens een maal per kwartaal 

vergader om sake rakende die onderwys in sy distrik te 

61) HALHERBE, cp. <>it., pp. 63-6~. 

62) Ibid., p. 66. 
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bespreek. 

* 	 Van alle vergaderings moes volledig notule gehou word. 

* 	 Alle probleemgevalle moes na die Bybel- en Skoolkom= 

missie verwys word vir verdere optrede. 

Die plaaslike skoolkomitee moes eksamens by alle skole* 
in sy distrik afneem. Verder moes die prysuitdeling na 

afloop van die eksamen deur die skoolkomitee 

word. 

* 	 Enige lid van 'n distrikskoolkomitee het die reg gehad 

om by enige skool in die distrik besoek af te le. 

* 	 Die plaaslike distrikskoolkomitee moes die skoolgeboue 

in stand hou, die skoolvakansies vasstel en toesig hou 

oor die sedelike lewe van die onderwysers en leerlinge. 

* 	 Die skoolkomitee moes toesien dat geen boeke, behalwe 

di~ wat deur die goewerneur verskaf is, deur middel 

van die Bybel- en Skoolkommissi~ in die skole gebruik 

word nie. 

Die skoolkomitees is ook van verskillende voorgeskrewe vorms 

voorsien ten einde die administrasie te vergemaklik en te ver=

betel'. Uit die onakkuraatheid waarmee die vorms ingevul is, 

blyk dit dat die komitees nie baie doeltreffend was 
• 	 63) 

n~e. 

In 1834 is daar verdere wysigings in die 1827-regulasies met 

betrekking tot die plaaslike onder.~sbeheer aangebring. Die 

belangrikste veranderings ten opsigte van die onderwysbeheer 
64)

was: 

63) 	 Loc. cit .. 

6" ) CAPt or GOOD HOPE (Colonv). Repol't of the co"";'uion on the aovemment 

ed"ootia"at swats!!,. (J8631. Nlrt Av, pp. 51-52. 
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'* 	 Daar is voorsiening gemaak dat vir elke afsonderlike 

skool In plaaslike skoolkomitee gekies moes word. 

Hierdie komitee moes uit minstens drie lede bestaan. 

Hoe die plaaslike skoolkomitee saamgestel sou word, is 

egter nie voorgeskryf nie. 

'* 	 Die skoolkomitee kon onderwysers by die Bybel- en 
Skoolkommissie aanbeveel vir aanstelling. Die aan= 
stellings moes egter deur die goewerneur goedgekeur 

word, voordat dit arnptelik bekragtig is. 

'* 	 Die voorreg van gratis onderwys is beeindig en skool= 

gelde sou weeI' gehef word. Daar is voorsiening gemaak 

vir uitsonderings waardeur sommige leerlinge van die 

betaling van skoolgelde vrygestel k~n word. Die plaas= 

like skoolkomitee het in hierdie verband die reg ge= 

had om oor die meriete van individuele gevalle te be= 

slis. 

'* 	 Hollands moes as yak onderrig word indien die ouers dit 

verlang het. Dit was die skoolkomitee se taak om toe te 

sien dat hierdie bepaling in die skool uitgevoer word. 

Bestaande regulasies is verpligtend gemaak vir nuwe skole wat 

gestig is of vir bestaande skole wat dit wou aanvaar. Die reg= 

ulasies was nie baie gewild nie, veral omdat dit die onderwys= 

el'S se salarisse nadelig getref het. Die gevolg was dat slegs 

'n klein aantal bestaande skole die regulasies aanvaar het. 

Hoewel nie gewild nie, was hierdie regulasies tog belangrik 

omdat dit die grondslag gele het vir die verdere ontwikkeling 

van die onderwysbeheer in die Kaapkolonie. 

Die beheer oor die onderwys,soos dit in 1836 gereel is, word 

skematies in figuur 2.3 voorgestel. 
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FIG. 2.3 Die onderwysbeheerstruktuur. 1836 
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2.6 SAMEVATTING 

Tydens die periode 1652 tot 1795 is die onderwys deur die 

ouers, die kerk en die staat gesamentlik beheer. Die aandeel 

van hierdie drie instansies kan nie geskei word nie, maar 

hoogstens onderskei word. Hierdie beheerstruktuur is ont= 

wikkel uit en deur die volk. In daardi~ tydperk is die grond= 

slag vir In tradisie en gebruik wat telkens die onderwys= 

beheer in Suid-Afrika beinvloed het. Hierdie tradisie was die 

besondere aandeel van die ouers en die plaaslike gemeenskap 

in die onderwysbeheer. Gedurende die daaropvolgende jare het 

die ouers telkens aanspraak gemaak op die reg om die gees en 

rigting van hul kinders se onderwys in die skole te bepaal. 

Om dit te verseker, wou die ouers medeseggenskap he in die 



aanstelling van onderwysers, want sodoende kon hul verseker dat 

die onderwys ooreenkomstig hul eie lewensbeskouing sou wees. 

Tydens die tydperk van De Mist was die onderwysbeheer volks= 

vreemd. Gegrond op die nasionalistiese lewensbeskouing in 

Europa, het De !1ist die onderwys onder beheer van die staat ge= 

plaas. Hierdeur wou hy verseker dat die leerstellings van In 

bepaalde kerk nie in die skool aangebied word nie en dat die 

skool vir alle dele van die bevolking toeganklik was. Die 

staat moes sorg dat alle kinders tot voordeel van die staat op= 

gelei word. De Mist het ook die aandeel van die ouers in die 

onderwysbeheer geignoreer. Dit was veral die rede waarom die 

Skoolorder van De Mist deur die inwoners van die Kaap verwerp 

is. 

Soos in die geval van De Mist, is die reelings van die Britse 

regering met betrekking tot die onderwysbeheer ook deur In be= 

paalde eiesoortige grondmotief bepaal. Alhoewel die Britse 

owerheid se onderwysbeskouing op In Christelik-religieuse 

grondmotief van skepping, sondeval en verlossing gegrond was, 

het enkele afvallige elemenreop die voorgrond getree. Hierdie 

dualisme in die grondmotief van die Britse veroweraars word 

vergestalt in die deistiese lewensbeskouing waarin onderskei 

is tussen die sakrale terrein waarin God, kerk en geloof tuis= 

hoort en In sekulere terrein waarin byvoorbeeld die staatkunde, 

politiek, opvoeding en onderwys tuishoort. Op die sekulere 

terrein word die sakrale buite rekening gelaat sodat die mens 

vry is om na goeddunke op te tree. Die invloed van die deis= 

tiese lewensbeskouing op die politieke denke en onderwysbeskou= 

ing van die Britse veroweraars is gedurende die tydperk 1806 

tot 1836 duidelik,geopenbaar. Die belange van die Britse 
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Ryk is in die sentrum geplaas en ter wille van die beskerming 

van die belange is op In verengelsingsbeleid in die staat en 

skool besluit. Alhoewel die ouers in Engeland In belangrike 

aandeel in die onderwysbeheer geneem het kon,dieselfde reel= 

ings nie in die Kaapkolonie toegepas word nie. Die suksesvolle 

deurvoering van die verengels ing;belei d het naaT1lik streI!,I!, 

staatsbeheer veronderstel. Die deistiese lewensbeskouing het 

egter die regeerders toegelaat om die ouerreg in die onderwys= 

beheer te ignoreer en die onderwysbeheer onder staatsbeheer te 

sentraliseer. 

InGroeiende teenstand van die kant van veral die Hollandsspre= 

kende bevolking het die Britse regering gedwing om voorsiening 

te maak vir die instelling van plaaslike beheerliggame oor die 

onderwys. Die gevolg hiervan was die instelling van die 

distrikskoolkomitees in 1827, wat in 1834 deur die plaaslike 

sko01komitees vervang is. Die liggame het egter onder beheer 

en streng voorskrifte van die staat gestaan en het ook nie na 

behore gefunksioneer nie, omdat: 

* 	 die owerheid die 1iggame geignoreer het ten einde so= 

doende die suksesvo1le uitvoering van die onderwysbe= 

leid te verseker, en 

* 	 omdat die doeltreffende funksionering van hierdie lig= 

game gekortwiek is deur die onvermoe van hUl lede. 

* 	 Die 1ede het nie die nodige opleiding en ervaring gehad 

om hUl taak in die onderwysbeheer suksesvo1 uit te voer 

nie. 

Die grondslae vir bepaa1de beheerstrukture is tydens die tydperk 

1652 tot 1838 gele. Daar sal in die volgende hoofstuk nagegaan 

word hoe hierdie beheerstrukture tydens die periode 1838 tot 1909 

in die Kaapko1onie ontwikkel het. 
48 • 




