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VOORGESK I EDEN I S: 'N ALGEMENE OORSIG 

ONDERWYS IN NEDERLAND TOT 1905 

Die Dordtse Sinodes van 1574 en 1618-9 

Die onderwys het in Nederland tussen 1600 en 

1800 weinig verandering getoon. I) Hiermee 

wi I nie voorgegee word dat die onderwys glad 

nie aandag geniet het nie. Reeds op die 

eerste Sinode te Dordtdrecht (1574) IS 

besluit dat •••• er maatregelen zouden ge= 

nomen worden om overal scholen op te 

richten~2) Dit was veral die Sinode van 

Dordtdrecht (1618-' 19) wat baie aandag 

geskenk het aan die onderwys. Wat hierdie 

Sinode neergel~ het op onderwysgebied, het 

vir meer as 'n eeu en 'n half gedien as die 

grondwet van die Christel ike onderwys.3) 

Die skole was gereformeerde staatskole wat 

opgerig en In stand gehou is deur die ower= 

heid, maar onder die toesig van die kerk 

gestaan het. 4 ) 

Verder het die Sinode van Dordtdrecht 

(1618-'19) die wens uitgespreek dat daar 

nie slegs in die stede nie, maar ook in die 

1) ROMBOUTS, F.S.: leerboek der Historiese 
Paedagogiek, p.367. 

2) JANSSEN. J. l:.Ll- VISSER, S.: Van Plato tot 
Decroly, p.204. 

3) COETZEE, J.C.: Inleiding tot die Histo= 
riese Opvoedkunde, p.300. 

4) loco cit. 
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2. I .2 

dorpe waar daar nog nle skole was nie, wei 

skole opgerig moes word. Die Sinode het ook 

die noodsaaklikheid van nasionale skoolwet= 

Uewing ingesien en 'n versoek dienooreenkom= 

stig tot die State-Generaal gerig. Hierdie 

versoek het op dowe ore geval, want dit was 

eers twee eeue later dat nasionale skool= 

wetgewing ingestel IS. Wat die Sinode wei 

reggekry het, was die bepaling dat niemand 

as onderwyser aangestel kon word indien hy 

nie die leer van die Gereformeerde Kerke 

onderskryf het nie. 5 ) 

Sekularisering van die onderwys tydens die 

jare van die 8ataafse Republiek (1795-1806) 

Die Nederlandse Republiek het in 1795 onder= 

gegaan en in die plek daarvan het die 

8ataafse Republiek gekom. 6 ) 

2.1.2.1 Franse beinvloeding 

Uit die staanspoor was dit duidelik dat 

Frankryk invloed uitgeoefen het op die wet= 

gewing van die Bataafse Rcpubliek. 7 ) In 

hierdie tydperk het die liberalistiese gees 

van die Franse Rewolusie ook begin deurwerk. 

5) JANSSEN!l!l VISSER, op. cit., p.20S. 

6) PLOEGER, J.: 'n Inleiding tot die studie 
van die Christelik-Nasionaal onderwys in Suid
Afrika met besondere verwysing na die Zuid
Afrikaansche Republiek, p.16. 

n Loe. cit. 
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Die oortui~ing het begin posvat dat daar In 

vcrandering (veri igting) moes intree In die 

maatskappy, die opvoeding, die skool en op 

elke ander terrein. Die volk moes verstande= 

lik en geestelik opgehef word en dit sou op 

In nie-Calvinistiese - d.w.s. sekul~re -

grondslag geskied. Die basis waarvolgens 

dit moes geskied, was een van In "Kristendom 

boven geloofsverdeeldheid".8) Die openbare 

skool moes heeltemal verw~reldl ik en In 

neutrale staatskool word. 9 ) 

2.1.2.2 "De Maatschap~i tot Nut van't Aigemeen" 

In Ywerige medewerker om die skool te ver= 

w~reldlik was "De Maatschappij tot Nut van't 

Aigemeen." Die "Maatschappij" IS in 1784 

gestig deur Jan Nieuwenhuizen , In predikant 

te Monnikendam. Die doelstel ling wat die 

"Maatschappij" daargeste I het, was" ••• om 

algemene zedelijkheid door middel van daartoe 

nodige kennis, onder de geringe volksklasse 

t . d " 10) H' d' k h e versprel en • ler Ie genoots ap et 

In die praktyk veel gedoen om die algemene 

nnderwystoestunde te verbeter. Dit het nie 

slegs op metodiese en skoolorganisatoriese 

vlak heelwat tot stand gebring nie, maar dit 

~) ROMBOUTS, op. cit., p.371. 

9) ConZEE, op. cit., p.300. 

to) LANGEDIJK, D.: De geschiedenis "an het 
Protestants-Christelijk Onderwijs, p.5. 
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het o.a. ook skole gestig en biblioteke op= 

gerig.") In Julie 1802 is In maatskappy 

met dieselfde naam aan die Kaap gestig. De 

Mist het hierdie maatskappy ook geraadpleeg 

I.v.m. onderwyssake. 
12) 

2.1.2.3 Die rasionalisme as gedagterigting 

Op godsdienstige gebied was die rasionalis= 

me die gangbare gedagterigting. Slegs dit 

wat die mens met sy rede (verstand) kon 

verklaar, is aanvaar. Ook die Bybel IS aan 

hierdie maatstaf onderwerp.13) Die 

"Maatschappij" het baie invloed verkry In 

onderwysaangeleenthede, maar ten spyte van 

die groot bydrap wat dit gelewer het, het 

dit In onverski I lige houding teenoor die 

godsdiens begin openbaar. Spoedig is gods= 

diensonderrig nic meer veel beklemtoon nie 

en in later jare het dit stel ling ingeneem 

ten gunste van neutrale onderwys.14) 

2.1.2.4 Die eerste grondwet van die Bataafse 

Republiek (1798) en die eerste nasionale 

skoolwetgewins (1801) 

11) ROMBOUTS, op. cit., p.371. 

12) 

13) 

DU TOIT, P.S.: Onderw)ls in Kaapland-
'n historiese oorsig, 1652-1969, p.39. 

WOUTERS, 0 en VISSER, W.J.: Geschiedenis 
van de opvoeding en het onderwijs, vooral in 
Nederland, p.226. 

VAN DUYVENDIJK, P. JW. VISSER, J.B.; Nieuwe 
geschiedenis der Paedagogiek, p.134. 
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10 

[)ip eers l ., jl'ondw." 'dfl Ult' Bat. ,.Ise 

RepOIhliek ",·t ,,,,It'siening gemad" VII' die 

in~j(~llif"1 Y.lfl "I "A(,t~nt- \ ,n ',.t \)ntlle 

Opvo('(hnd·. In die stdah,;reellng betref= 

fende die onderwys, is daar alreeds die 

hoofelemente van die skoolwetgcwing in 

later jare adnwesig, nl. n ••• een voor het 

gcheele land geldend toezicht op het open= 

h"dt' la~l'r onderwiJs". In IROI het J.H. 

Vol' ,IeI' P,llm die e,'t'ste nasionale skool= 

wet~I' "I ng deurgt.doods. 
I ') 

Die belangrikste bepal Ings van hierdie wet 

WdS die volgende: in dlle dorpe moes daar 

,enoegsame geleentheid wees om aan die 

kindel's van al Ie inwoners behoorl ike onder= 

wys in die noodsaaklikste kundighede van 

die menslike lewe te gee; daar sou open= 

bare en besondere skole wees; die onderwys 

in It'Ps, Skryf en die eerste beginsels van 

Rekenkunde sou verpligtend wees; die 

rL"I"l'i n9 sou sorg v iI" n betel' I eermetode; 

Ult die boekelys is verwyder al Ie boeke van 

It'crstel 1 iue adrd wat deur die onderskeie 

kerkgenootskdPpe versk i II end verto I k word. 

II i t, di e vo Iqende bepa ling wat hande I 001' 

die godsdienstig-sedelike opvoeding, spreek 

die gees van verligting baie duidelik. 

1~) RIEMENS-REURSLAG. J. en YZER, R.: De ont
wikkel in9 der opvoedkundige denkbeelden, 
p.304. 
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Die skoo I moes "... in de harten der 

kinderen inprenten de kennis en het gevoel 

van dat a lies, wat zij aan het Opperwezen, 

aan de maatschappij, aan hun ouders, aan 

zich zelf en aan hun medemenschen verschul-

d ' d ",. 16) Ig zlJn. 

Wat in die vooruitsig gestel IS met hierdie 

wet, Is'n algemene godsdienstige vorming, 

vry van bepaalde kerklikc dogmas. Hier IS 

ook die grondslag gele vir neutraliteit In 

godsdienstige sin en dit sou later aanlei= 

ding gee tot die sg. "skoolstryd" waarin 

dit gegaan het om die verkryging van vrye 

Christel ike onderwys.17) 

2.1.2.5 Die onderwyswet van 1803 

Die onderwyswet van 1801 IS In 1803 vervang 

deur 'n nuwe onderwyswet. Die nuwe wet het 

weinig verandering sebring in die heersende 

onderwystoestande. I) Die neutral iteits= 

artikel het 'n ander omskrywing gekry en lui 

In hierdie wet soos volg: "Het onderwijs op 

de Openbare Lagere Scholen zal zoodanig 

moeten worden ingericht, dat de verstande= 

lijke vermogens der kinderen door hetzelve 

ontwikkeld, en zij tot redelijke wezens 

worden gevormd, dat wijders in hunne harten 

16) WOUTERS ~ VISSER, op. cit., p.229. 

17) COETZEE, op. cit., p.lOl. 

18) WOUTERS..!Ul VISSER, op. cit., p.2l1. 
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2.1.2.6 

12 

word ingeprent de kennis en gevoel van 

dat alles, wat zij aan het Opperwezen, 

aan de Maatschappij, aan hunne ouders, 

aan zich zelven, en aan hunne Medemenschen 

verschuldigd zijn, zonder dat echter, in 

de g~wone Schooltijden, eenig Godsdienstig 

onderricht zal mogen gegeven worden in het 

Leerstel I ige, 'twelk door onderscheidene 

Kerkgenootschappen verschi Ilend word 

b " 19) egrepen • 

Die onderwyswet van 1806 

Ook die 1803-wet is spoedig vervang met 

In volgende. Die onderwyswet van 1806 

het vir In halwe eeu gegeld as wet op on= 

derwysgebied. Die vernaamste bepal ings 

van die wet was die volgende: 20) 

* Daar IS erkenning verleen aan be= 

sondere en openbare skole. Laasgenoemde 

skole is geheel of gedeeltelik op 

staatskoste daargestel. Die beson= 

19) 

dere skole sou afhanklik wees van 

partikuliere fondse. 

Niemand kon binne die 8ataafse Re= 

publ iek onderwys gegee het as hy 

nie toelating daartoe verkry het nle. 

BIGOT, L.C.T. en VAN HEES, G.: 
en heden, p.1R9. 

Verleden 

20) WOUTERS.!Ul VISSER, op. cit., p.233. 
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* Aile skoolonderwys moes so ingcrig word 

dat dit voorsiening maak vir die aan= 

leer Vdn gcpaste en nuttige kundighede 

sodat die verstandelike vermoens van 

die kinders ontwikkel word en Soddt 

hulle opgelei kon word in aile maat= 

skaplike en Christel ike kundighede. 

* AI Ie dogmatiese godsdiensonderwys is 

verbied, maar die owerheid het dit 

nodig geag om " ••• een wei ingericht 

onderwijs in den Christelijken gods= 

dienst te geven voor zoover deszelfs 

geschied - en zedekundig gedeelte 

betreft" • 

* Geen laerskool kon opgerig word sonder 

die toestemming van die departementele 

of gemeentebestuur nie. 21 ) 

Wat die onderwyswet van 1806 dus in die 

vooruitsig gestel het, was In gemcngde 

neutrale staatskool wat toeganklik moes 

wees vir al Ie godsdienstige gesindhede. 

Alhoewel die skool toegang moes verleen 

aan almal, het dit nie beteken dat dit 

die Bybel in die ban gedoen het nie. 

Onder -gemeentebestuur- word verstaan 'n 
-dorpsbestuur- en nie 'n -kerklike bestuur

n 

nie. 
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14 

"De school werd dan ook op vele plaatsen 

met gebed en psalmgezang begonnen. En de Re= 

geering zelve beval den onderwijzers aan, bij 

gepaste gelegenheden den Bijbel te lezen 0) 
de School en het gelezene te verklarenw.22 

In 1810 is 'n voorgeskrewe boekelys vir die 

skole saamgestel. Die Bybel het nie op die 

Iys verskyn nie en daar is aangevoer dat dit 

uit ecrbied gedoen is, daar die Bybel nie 

gclyk gestel kon word met leer- en leesboe= 

kics nie. Dit is 'n verdere bewys dat die 

Bybel nie 'n verbode boek op skool was nie~3) 

Die wet van 1806 het verder ook onderskei 

tussen openbare en besondere skole. Laasge= 

noemde skole kon deur private verenigings 

en liggame gestig word. Vir die ontevredenes 

het die wet dus wei die geleentheid gebied 

om besondere skole te stig, maar die toestem= 

ming van die owerheid was hiervoor nodig. 

Dit in aanmerking geneem, kon die stigting 

van besondere skole nie na wi Ilekeur geskied 

nie. Die owerheid kon nog altyd die stigting 

van sulke skole, wat sou bots met die gedagtes 

van die wetgewers, verbied. Die "Maat= 

schappij tot Nut van't Aigemeen"is beslis 

22) Gedenkboek bij het vyftig-jarig bestaan van 
De Unie : Een school met den Bijbel, p.6. 

23) WOUTERS ~ VISSER, op. cit., p.lS. 
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2.1.3 

2.1.3. I 

hierin bevoordeel, daar dit In pas was met 

die gedagterigting van daardie tyd. 24 ) 

Die teenstanders het aanvanklik geen kritiek 

teen die wet geopper nle. I. da Costa, In 

bekeerde Jood, het die bal aan die rol ge= 

sit toe hy in 1823 sy "Bczwarcn tegen d~ 

geest der eeuw" gepubliseer het. Hy was 

een van In groep, die sg. "Het Revei I", 

wat hul Ie beywer het vir die behoud van 

die Christendom, ook vir Christel ike onder= 

wys en opvoeding. Ander persone wat in 

Nederland ook tot hierdie groep behoort 

het, was o.a. Bi Iderdijk en Groen van 

Prinsterer. 2S ) 

Groen van Prinsterer en die Gereformeerde 

skoolstryd 

Die eerste fase van die skoolstryd 

( 1840-1848) 

Groen van Prinsterer wat in 1840 verkies IS 

tot lid van die Tweede Kamer, het verdcr 

gegaan as net blote proteste. Hy het 

gepleit dat die "autorisatie-bepal ing" 

opgehef moes word en dat daar vryheid 

moes heers in die onderwys vir soverre dit 

die stigting van besondere skole betref. 

24) PLOEGER, op. cit., p.SI. 

25) JANSSEN ~ VISSER, op. cit., p.22I. 
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Hy het verder gepleit vir fakultatiewe 

splitsing in die openbare skool, d.w.s • 

•••• hij wi Ide dat de openbare school een 

Protestants, Kathol iek of Joods karakter 

zou dragen, naar gelang de meerderheid der 

ouders tot ~~n van die richtingen behoorag)-. 

Koning Wi Ilem II het gepoog om die besware 

teen die onderwyswet (1806) uit die weg te 

ruim. Direk na sy troonsbestyging het hy 

dan ook 'n kommissie benoem om die aange= 

leentheid te ondersoek en verslag daaroor 

uit te bring. Die kommissie het aanbeveel 

dat waar 'n versoek tot die oprigting van 

'n openbare skool deur die gemeentebestuur 

geweier word, die applikante hul op die 

koning kon beroep. Ingevolge'n koninklike 

besluit van 1842 IS hierdie aanbevel ing so 

gewysig dat daar by weiering van 'n versoek 

deur die gemeentebestuur 'n ander versoek 

gerig kon word aan die Gedeputeerde Stat~~) 

Nog was die beyweraars vir die stigting van 

besondere skole nie tevrede nie, want dit 

waarna hul Ie gestreef het, nl. vryheid vir 

die oprigting van besondere skole, is nie 

verkry nie. 

26) Ibid., pp.221-2. 

27) lANGEDIJK, op. cit., p.55. 
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As reaksie op die koninklike besluit het 

Groen van Prinsterer en ses ander begin 

versoek dat toestemming verleen word vir die 

stigting van Christel ike skole. In sommige ge= 

val Ie is toestemming eers na verloop van 'n 

aantal jare verkry, terwyl dit in ander 

geval Ie bloot net geweier is. Tog is daarin 

geslaag om skole te stig in o.a. Nijmegen 

en Den Haag. Die aantal "skole met die 

Bybel" het langsaam toegeneem. 28 ) 

2.1.3.3 Die tweede fase van die skoolstryd 

( 1848-1857) 

In 1848 is die Nederlandse grondwet hersien 

en die onderwys sou ook opnuut gereel word. 

Die grondwet was 'n produk van die liberale 

gees en in verband met die onderwys is die 

liberale beginsels, soos verkondig deur J. 
Thorbecke, neergel~.29) Thorbecke was die 

mening toegedaan dat die kerk en die staat 

elk op sy eie terrein moes beweeg en dat 

die een nle moes inmeng in die sake van die 

ander nie. Wat die dogmatiese aanbetref, 

was sy standpunt dat 'n burgeri ike owerheid 

nle op kerklike dogmas gebaseer moes wees 

nle en dat sekteskole nie deur 'n onparty= 

dige staat in die lewe geroep kon word niJ?) 

28) COETZEE, OPt cit., p.302. 

29) PLOEGER, OPt cit., p.S3. 

30) Ibid., p.91. 
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Die grondwethersiening van 1848 het wat 

die onderwys betre~ een ligpunt na vore ge= 

bring, nl. die vryheid van die onderwys. 

Artikel 183 van die ontwerp-grondwet het 

soos volg gelui: "De inrichting van het 

publiek onderwijs wordt, met eerbiediging 

van ieders godsdienstige begrippen, door 

de wet geregeld. Het geven van onderwijs is 

vrij, behoudens het onderzoek naar de be= 

kwaamheid des onderwijzers en het toezicht 

der overheid, beide door de wet te regel~~)". 
Alhocwel die vryheid van die onderwys in 

die onderwysreeling vasgel~ was, was dit 

nog net in beginsel. Die skoolwet van 1806 

met sy sg. "Autorisatie-bepaling" het nog 

gegeld en die oprigting van besondere skole 

kon dus nog verbied word. 32 ) 

Die triomf van liberalisme wat uitgedruk 

is in die konstitusie van 1848, het In nuwe 

onderwyswet in 1857 noodsaaklik gemaak. 33 ) 

2.1.3.3 'n Nuwe onderwyswet (1857) 

18 

As gevolg van verski I lende probleme kon die 

onderwyswet wat in 1848 in die vooruitsig 

31) lANGEOIJK, op. cit., p.69. 

32) VAN KliNKEN, l.: Kuyper en de school, 
p.16. 

33) lOURENS, M.M.: Educat i on in the Nether= 
lands, p.ll. 
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gestel was, nle onmiddel like aandag gcnlet 

nie. Eers in 1857 kon minister J.J.L. van 

der Brugghen daarin slaag om sy ontwerp vir 

'n nuwe onderwyswet aangeneem te kry deur 

die State-Generaal. 34 ) 

Aan die kant van die Van Prinsterer-groep 

IS daar seker die hoop gekoester dat hulle 

pleidooie aandag sou geniet. Hiervan het 

daar in die nuwe wet nie veel tereg gekom 

nie, want Van Klinken het dit so gestel: 

"legen al Ie verwagting in kwam Van der 

Brugghen, warm voorstander van het 

Christelijk Onderwijs en vriend van Groen, 

met een wet waarin de absolute neutraliteit 

werd voorgeschreven. 
1806".35) 

Dus nog erger dan in 

Die wet van 1857 het bepaal dat die gemeen= 

tes voorsiening moes maak vir 'n voldoende 

aanta I sko I e. Dit was die openbare skole 

wat toeganklik moes wees vir kinders van 

aile godsdienstige oortuigings. Aan hierdie 

skole kon daar niks onderrig word wat teen= 

strydig was met die geloofsoortuigings van 

die kinders wat die skool besoek het nie -

dus absolute neutraliteit. Naas die open= 

bare skole (wat geheel of gedeeltelik deur 

die staat gefinansier is) kon daar ook nog 

besondere skole (wat deur private persone 

34) PLOEGER, op. cit., p.54. 

35) VAN KLI NKEN, L.: op. ci t., p.163. 
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of instansies o)geri g en gefinansier is) 

opgerig word. 36 

Die besondcrc skool het nou kragtens die 

wet van 1857 erkcnning verkry. Dit was In 

groot deurbraak, maar nog was Groen van 

Prinsterer en sy ondersteuners n i e tevrede 

Vie rede vir hierdie ontevredenheid 

was dat die wet (1857) bepaal het dat 

besondere skole ook In subsidie kon ontvang, 

mits hul Ie tocgankl ik was vir kinders van 

aile oortuigings. 3 7) 

Wat dus hieruit voortgespruit het, IS die 

erkenning van die besondere skool aan die 

een kant, maar terselfdertyd ook geen finan= 

siele gelykstel ling met die openbare skool 

aan die ander kant nie. Hiermee het die 

tweede fase van die skoolstryd geeindig en 

het ook terselfdertyd die derde fase van die 

skoolstryd begin, nl. di~ om finansiele 

gelykstell ing. 

2.1.3.4 Die derde fase van die skoolstryd 

vanaf 1857 

20 

Groen van Prinsterer en sy ondersteuners 

het die stryd onmiddel I ik weer aangeknoop. 

36) VAN DUYVENDIJK ~ VISSER, op. cit., p.143. 

37) loco cit. 
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Intussen het Groen van mening verander. Hy 

het tot die yevolytrekking gekom dat daar 

op fakultatiewe splitsing nie meer gereken 

kon word nie, en daarom sou hy hom in die 

toekoms beywer vir die vrye skool met die 

Bybe 1. 38 ) 

Op 30 Oktober 1860 is "De Vereeniging voor 

Christelijk Nationaal Schoolonderwijs" ge= 

stig. Ook hierin het van Prinsterer In 

groot ro I gespee I. In die grondwet van 

hierdie vereniging was dit reeds duidelik 

wat hulle beoog het. Artikels en 2 van 

die grondwet het bepaal: 

* "De maatschappij stelt zich ten doel, 

het bevorderen van de belangen van het 

Christelijk Schoolonderwijs in Neder= 

land" • 

* "Door Christelijk onderwijs verstaat 

sij aileen datgene, waarvan de Bijbel 

de grondslag is. Zij gelooft dat de 

Hei lige Schrift ook in de opvoeding 

moet zijn de eenige, genoegzame en 

onfei Ibare regel, waarnaar gehandeld 

moet worden, dewijl al de elementen 

eener waarachtige opvoeding in haar 

nedergelegd zijn".39) Ander soort= 

38) COETZEE, op. cit., p.303. 

39) ANON: Gedenkboek: De Vereeniging voor Chri atel ijk 
Nationaal Schoolonderwijs llH60-1935), p.56. 
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22 

gelyke verenigings is gestig en die 

beweging is sterk gesteun. 40) 

Op 'n vergadering van "De Vereeniging voor 

Christelijk Nationaal Schoolonderwijs" (CNS) 

in 1869 het Groen voorgestel dat die woord 

"Christelijke" in artikel 23 van die wet 

(1857) verwyder moes word. 41 ) Dit is 

klaarblyklik gedoen omdat Groen gemeen het 

dat die praktyk die teendeel bewys het. 

Op hierdie vergadering het ook die ont= 

moeting tussen Groen en dr. A. Kuyper 

plaasgevind. Die taak om die stryd ten 

gunste van die besondere skool end-uit te 

voer, sou na die dood van Groen op die 

skouers van dr. Kuyper rus. 42) 

"Kuyper's beginsel in den schoolstrijd lag 

verankerd in zijn Calvinistische levens -

en wereldbeschouwing : de rechtstreeksche 

en volstrekte souvereiniteit van God -

Die zich in Woord en Schepping heeft geopen= 

baard - over al Ie dingen, 0) welk terrein 

en in welke verband ook-. 43 

Op gemelde CNS-vergadering van 1869 het 

Kuyper 'n toespraak gehou waarin hy te velde 

getrck het teen die heersende onderwysteorie 

40) COHZEE, op. ci t., p.304. 

41 ) VAN Kli NKEN, op. cit., p.166. 

42) COHZEE, op. ci t., p.304. 

43) VAN KliNKEN, op. cit., p.166. 
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Op gemelde CNS-vergadering van 1869 het 

Kuypcr In toespraak gehou waarin hy te ve/de 

getrck het teen die heersende onderwysteorie 

40) COHZEE, op. ci t., p.304. 

41 ) VAN Kll NKEN, op. cit., p.166. 

42) COHZH, op. ci t., p.304. 

43) VAN KlINKEN, op. cit., p.166. 



en praktyk. Hy het o.a. die volgende ges~: 

"De tegenwoordige overheerschende Staats= 

idee is satanisch, is principieel valsch, 

kan niet bekeerd, maar moet vernietigd 

worden". Hy het verder daaraan toegevoeg 

dat die staat geen onderwys kan en mag gee 

nie en daarom moes daar gestrewe w~rd om die 

openbare skool te laat verdwyn. 44) 

In 1869 het die voorstanders van die open= 

bare skool die "Schoolverbond" gestig wat 

gerugsteun was deur die "Bond van Nederland= 

sche Onderwijsers". Hierdie groep het 

hul Ie ten doel gestel om propaganda te maak 

ten gunste van en om te veg vir die behoud 

van die wet van 1857. Daarteenoor het die 

voorstanders van die besondere skool in 1873 

die anti-skoolverbond gestig met die doel 

om die wet van 1857 te beveg. In 1874 is 

Kuyper verkies tot lid van die Tweede Kamer 

waar hy in die binnekringe die stryd om die 

wysiging van die onderwyswet aangeknoop 

het. 4s) Die Rooms-Katolieke, onder die 

leiding van dr. H.J.A.M. Schaepman, het 

hul Ie ook by die beweging ten gunste van 

besondere onderwys aangesluit. 46) 

44) Ibid., p.171. 

45) Ibid., p.173. 

46) COETZEE, op. cit., p.304. 
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24 

In 1878 het minister Kappeyne 'n nuwe 

onderwyswet ontwerp. Tegnies gesien het 

die wet sekere verbeteringe aangebring op 

die vorige wet, maar dit was nog nie wat 

die voorstanders van die besondere skool 

wou gehad het nie. Die openbare skool het 

nog bly voortbestaan, terwyl die besondere 

en openbare skole ook nog nie oor dieselfde 

kam geskeer is nie. Op 'n CNS-vergadering, 

gehou op 2 Mei 1878, IS besluit om 'n volks= 

petisie op te trek en daarmee saam 'n 

versoekskrif aan die koning te stuur om die 

wet nie te onderteken nie. Die "Schmeek= 

schrift aan den koning om een school met 

den Bijbel" is nie deur die koning in ag 

geneem nie en hy het die wet onderteken. 47) 

Aan die versoekskrif was 'n memorie geheg 

waarin o.a. versoek is dat die besondere 

skole ook gesubsidieer moes word uit die 

staatskas. Aan hierdie versoek is gehoor 

gegee toe minister Mackay in 1889 by wets= 

wysiging bepaal het dat daar jaarl iks 'n 

ryksubsidie aan die besondere skole, gelyk= 

staande aan di~ van die openbare skole, 

betaal sou word. Hierdie subsidie sou 

egter nie geld vir die oprigting van geboue 

nie en die besondere skole kon ook nie aan= 

spraak maak op 'n gemeentesubsidie nie. 48 ) 

47) WOUTERS~ VISSER, op. cit., p.302. 

48) RIEMENS-REURSlAG ~ VISSER, op. cit., p.316. 
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Alhoewel daar nog nie volkome gelykstelling 

was tussen die besondere en openbare skole 

nie, moet hierdie wetswysiging gesien word 

as 'n voorwaartse stap vir die beyweraars 

van die besondere skool. 

Die Kuyper-groep - bekend as die anti

rewolusion~re-groep - het besluit om die 

stryd weer aan te knoop en om nog kragtiger 

op te tree. In 1890 is die "Skoolraad vir 

die Skole met die Bybel" gestig waarby al Ie 

verenigings vir Christel ike onderwys aange= 

sluit het. 49) 

In 1900 het die wet op leerplig onder 

minister G. Borgesius tot stand gekom. 

Ingevolge hierdie wet was die ouers of 

ander versorgers van kinders van 7 tot 13 

jaar, verplig om toe te slen dat die kinders 

ses jaar lank voldoende laer- of huisonder= 

wys kry.50) Die anti-rewolusionere groep 

het hulle teen die wet verset omdat hulle 

van mening was dat die staat hom die ouer= 

reg aangematig het. 51 ) 

Toe Kuyper in 1901 aan die roer van sake 

gekom het, het die skoolstryd opnuut opge= 

vlam. Ondanks teenkanting is die subsidie 

49) COETZEE, op. cit., p.304. 

50) DOUWES, B.J.: 
dee I, p.248. 

Moderne Paedagogiek, derde 

51) conZEE, op. cit., p.304. 
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2.2. 

2.2.1. 

26 

aan besondere skole verhoog. Van rykswee 

sou aan die gemeentes en skoolbesture die 

salarisse vergoed word met geen onderskeid 

tussen onderwysers verbonde aan openbare 

of besondere skole nie. Onderwysers aan 

besondere skole sou ook voortaan geregtig 

wees op In pensioen. Sedert 1901 was die 

besondere skole ook geregtig op 'n bydrae 

ten opsigte van geboue. 52 ) 

Na 'n langdurige stryd het die volledige 

gelykstel ling tussen besondere en openbare 

onderwys uiteindelik gevolg. Dit was vas= 

gele in 'n onderwyswet van dr. J.Th. de 

Visser. Die wet het aan die begin van 1921 

in werking getree. nEn daarmee is die lang 

stryd beeindig, het die Christel ike begin= 

sel geseevier, is die prinsipiele en opvoed= 

kundige vryheid van die besondere skool 

gewaarborg - en die onderwys in Nederland 

het inderdaad die ideaal van 'n 'Christelik

Nasionale Skoolonderwys' bereik-. 53 ) 

ONDERWYS AAN DIE KAAP EN AAN DIE 

OOSGRENS VOOR DIE GROOT TREK 

Die txdperk, 1652-1806 

52) VAN KLINKEN, op. cit., p.184. 

53) COETZEE. op. cit., p.305. 
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2.2.1.1 Die volksplantinq en die eerste 

Hollandse periode. 1652-1795 

Op 6 Apr i I 1052 het Jan van R i ebeeck en sy 

volgel inge voet aan wal gesit in fafelbaai. 

Die aanvankl ike doel was nie om 'n perma= 

nente nedersetting aan die Kaap te stig nie, 

maar wei net 'n verversingstasie. Later 

met die vestiging van die Vryburgers het 

dit duidelik geword dat hier 'n permanente 

blankebevolking sou ontstaan. Nadat die 

veeboerdery sy beslag gekry het, en na~mate 

die veeboere dieper die binneland ingetrek 

het, het sommige van hulle al ver van 

Kaapstad af gewoon. Kaapstad, met sy meer 

wisselende, kosmopolitiese bevolking, was 

anders as die bewoners van die platteland. 

Die bewoners van die platteland was vanwee 

afstande en die gebrek aan kontak met 

Kaapstad 'n meer homogene groep wat onder 

die druk van omstandighede 'n eie karakter 

ontwikkel het. Hul Ie was selfstandig, meer 

konserwatief, wetsgehoorsaam en het 'n 

diepcr sin gchad vir dic 90dsdienstige 0n 

sedelike, asook 'n sterk besef van die 

noodsaakl ikheid van blocdsuiwcrheid. Uit 

hulle is gcbore 'n nllwc Afrikanervolk met 

sy eie taal, tradisies, sedes~ 

kultuur en lewellsb('sJ..ouin~1.54 
gewoontes, 

54) CILLIERS, D.H.: Die stryd van die 
Afrikaanssprekende in Kaapland om sy 
tie skool (1652-1939), p.1l. 
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28 

In hulle geledere was daar ook nog die 

Franse Hugenote wat in 1688 na die Kaap 

gekom het. 55 ) 

Volgens H.T. Colenbrander het die samestel= 

I ing van die Kaapse blanke bevolking teen 

1806 5005 volg daar uitgesien: nagenoeg 

50 persent was Nederlands, 27 persent Duits, 

17 persent Frans en ongeveer 6 persent ander 

nasionaliteite. 56) Prof. J. de Louter is van 

mening dat die Nederlandse en Duitse invloede 

sterker was as wat Colenbrander bereken het. 

Hy beweer dat, volgens 'n berekening van 'n 

sekere D.B. Bosman, die samestel ling van die 

blanke bevolking 5005 volg was: nagenoeg 53 

persent Nederlands, 28 persent Duits, 15 

persent Frans en 4 persent ander nasionali= 

teite. 57) 

Vanaf 1652 was die bewindhebbers aan die 

Kaap die Hoi landse Oos-Indiese Kompanjie. 

Die nedersetting is aanvanklik beskou 

as slegs 'n handelstasie en as 'n tydelike 

verblyfplek van die amptenare. Hieruit 

is dit duidelik waarom daar aan die begin 

55) MALHERBE, E.G.: Education in South Africa, 
1652-1922, p.19. 

56) COLENBRANDER, H.T.: 
p.7. 

De Afkomst der Boeren, 

57) DE LOUTER, J.: Oorsprong en roeping der 
Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging. 
(~ NZAV: Gedenkboek, p.15). 
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weinig aandag aan die onderwys gegee is. 58 ) 

Verder moet daar ook nog in gedagte gehou 

word dat die HOIK 'n handelsliggaam was wat 

op winsbejag ingestel was. Dit sou 'n 

geruime tyd duur voordat die eerste skool 

opgerig word. 

Die eerste skool IS In 1658 opgerig. 

Hierdie skool was bestem om slawe touwys 

te maak in Hollands en die basiese beginsels 

van die Christel ike geloof. 59 ) Eers in 

1663 is die eerste skool vir blanke kinders 

aan die Kaap opgerig. Die rede vir hierdie 

versuim kan nie toegeskrywe word aa"n die 

gebrek aan kinders van skoolgaande ouderdom 

nie, maar aan die materialistiese politiek 

van die bewindhebbers. Hierdie skool was 

aanvanklik 'n gemengde skool - daar was ook 

slawekinders. Die Politieke Raad het be= 

sluit om 'n onderwyser te benoem. Tot op 

daardie tydstip het die sieketrooster die 

geestelike belange van die inwoners behar= 

t
. 60) 
I g. 

58) 

59) 

60) 

PISTORIUS, P.: Gister en vanda9 in die 
opvoedin9. p.263. 

DU TOil, P.S.: Onderwys in Kaapland -
'n historiese oorsi9, 1652-1969, p.3. 

DU 1011, P.S.: Onderwys in Kaaplan~. 
(l.!l Coetz.ee, J.C. 96g.: Onderwys In 
Suid -AfrIka, 1652-1 , p.3.) 

29 

weinig aandag aan die onderwys gegee is. 58 ) 

Verder moet daar ook nog in gedagte gehou 

word dat die HOIK 'n handelsliggaam was wat 

op winsbejag ingestel was. Dit sou 'n 

geruime tyd duur voordat die eerste skool 

opgerig word. 

Die eerste skool IS In 1658 opgerig. 

Hierdie skool was bestem om slawe touwys 

te maak in Hollands en die basiese beginsels 

van die Christelike geloof. 59 ) Eers in 

1663 is die eerste skool vir blanke kinders 

aan die Kaap opgerig. Die rede vir hierdie 

versuim kan nie toegeskrywe word aa"n die 

gebrek aan kinders van skoolgaande ouderdom 

nie, maar aan die materialistiese politiek 

van die bewindhebbers. Hierdie skool was 

aanvanklik 'n gemengde skool - daar was ook 

slawekinders. Die Politieke Raad het be= 

sluit om 'n onderwyser te benoem. Tot op 

daardie tydstip het die sieketrooster die 

geestelike belange van die inwoners behar= 

t
. 60) 
I g. 

58) 

59) 

60) 

PISTORIUS, P.: Gister en vanda9 in die 
opvoedin9. p.263. 

DU TOil, P.S.: Onderwys in Kaapland -
'n historiese oorsi9, 1652-1969, p.3. 

DU 1011, P.S.: Onderwys in Kaaplan~. 
(l.!l Coetz.ee, J.C. 96g.: Onderwys In 
Suid -Afrlka, 1652-1 , p.3.) 

29 



30 

Met die uitbreiding van die bevolking na 

Stel lenboseh en Drakenstein moes daar voor= 

siening gemaak word in die behoefte aan 

skole vir mense wat hulle daar gevestig 

het. Later is ook nog skole gestig te 

Roodezand. Swartland en Swellendam. Daar 

was egter een groot probleem en dit was 

die mense wat dieper die binneland in 

getrek het en gevolglik ver van dorpe af 

gewoon het. Daar was twee oplossings vir 

die probleem: eerstens het die kompanjie 

van sy manne vrygestel om In tydlank by 

In gesin in te woon en wat dan die nodige 

basiese onderrig verskaf het, en tweedens 

het ouers "geskikte" manne in diens geneem 

om aan hul Ie kinders onderwys te verskaf. 61 ) 

Wat hieruit baie duidelik blyk, IS dat daar 

by die ouers In brandende begeerte bestaan 

het dat hulle kinders die nodige onderwys 

moes ontvang. 

Die gees waarin die onderwys aan die Kaap 

sou geskied, spreek duidelik uit die 

volgende: "Die onderwysstclsel van die 

moederland is feitlik heelhuids oorgeplant 

na die nuwe nedersetting en het gedurende 

die bewind van die Kompanjie hier as lei= 

d d d · .. 62) V R· b k h t d . raa ge len. an Ie eee e us In 

61) SCHOLTZ, G.D.: Die ontwikkeling van die 
pol itieke denke van die Afrikaner, dl. 1, 
1652-1806, pp.133-135. 

62) CILLIERS, op. cit., pp.11-12. 
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1652 die opvoedings- en onderwysgedagtes 

vanuit Nederland met hom saamgebring. 

Die Nederlandse invloed in die Kaapse 

onderwys ~preek duidelik uit die volgende: 

Die kerk en skool het In onafskeidbare 

eenheid gevorm. Die dicpgewortelde 

Calvinistiese geloofsoortuiging het in 

Nederland tot uiting gekom en die kerk 

het sorg gedra dat hierdie ingesteld= 

heid ook aan die jeug oorgedra word. 

Dit is duidelik sigbaar in die gods= 

dienstige strekking wat die onderwys 

geopenbaar het. Plaaslike kerkrade het 

die grootste rol gespeel in die gang 

van onderwyssake, maar die staat was 

nog die hoogste gesag en daarom was 

die skool, teoreties gesien, In 

staatskuol. 63 ) Ook aan die Kaap het 

kerk en staat in later jare saamge= 

staan om onderwysgeriewe daar te stel?4) 

~~ Wat die leerstof betref was dit duidel ik 

dat in Nederland en aan die Kaap op Gods= 

diensonderrig die hoofklem geplaas is. 

Daarby het die leerlinge ook nog onder= 

rig ontvang in die sg. drie r'e, nl. 

lees, Skryf en Rekene. Veral lees is 

63) PlOEGER, op. cit., p.3. 

lUBBE, J.J.: lewensomstandighede en 
opvoeding van die Voortrekkerkind, p.17. 
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as belangrik beskou, want daardeur moes 

die kind toegang verkry tot die Bybel.
6S

) 

Die ecrste skoolwet aan die Kaap was die 

werk van goewcrneur Maurits Pasquc~ de 

Chavonnes in 1714. 66 ) Hierdic wet het nle 

eintlik jpt-; nuuts tot st<lnd~Jebring nie, 

maar dit was mecr 'n -;amcvattlng van die 

heersenJe praktyk op onderwysgebicd. 67 ) 

Behalwe die voorskrifte i.v.m. die leer= 

inhoud, registers en keuring van onderwysers, 

was die belangrikste aspek seker die bepa= 

ling i.v.m. die beheer van die onderwys. 

Die sekundus (die amptenaar wat tweede in 

bevel was), die kaptein van die garnisoen 

en 'n predikant sou In Raad van Skolarge 

vorm wat die onderwys sou beheer onder die 

toesig van die goewerneur. "Hierdie Raad 

was op In soortgelyke instel ling in 

Nederland geskoei".68) 

Net soos wat dit In Nederland die geval was, 

het daar dan die Kaap in werklikheid geen 

kerkskole oestaan nle. Die skool IS deur 

die staat in stand gehou, terwyl die kerk 

die nodige toesig uitgeoefen het oor die 

66) 

6]) 

PEllS, E.G.: 300 years of education in 
South Africa, p.2. 

DU TOIT, P.S.: Onderwys aan die Kaao 
onder die Kompanjie, 1652-1795, p.87. 

McKERRON, M.E.: A history of education in 
South Africa, 1652-1932, p.16. 

(8) PISTORllIS, op. cit., p.270. 
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onderwysers en die gees van die opvoeding~9) 

Die kerkraad het toesig gehou oor die skole 

en kontrole uitgeoefen oor die onderwys.70) 

Hierdie ordonnansie, hoewel nie altyd streng 

toegepas nie, sou van krag bly tot in 1795 

toe Brittanje die Kaap vir die eerste keer 

beset het. 71 ) 

2.2.1.2 Die eerste Britse periode, 1795-1802 

Nadat Prins Wi I lem Vdn Oranje van Nederland 

aan die begin van 1795 na Engeland gevlug 

het,het Frankryk beheer oorgeneem oor die 

Republiek van die Verenigde Nederlande, 

waar die Bataafse Republiek gestig is. 

Prins Wi Ilem het gevrees dat die Franse 

nou ook beheer sou wou verkry oor die Kaap. 

Om hierdie rede is 'n sterk Britse vlootmag 

toegerus om na die Kaap te gaan en dit te 

beskerm teen die Franse. In'n begeleidende 

brief het die Prins van Oranje goewerneur 

Sluysken versoek om die Britte as vriende 

te beskou en die Kaap aan hulle te oorhan= 

dig. Goewerneur Sluysken het tevergeefs 

teenstand gebied en op 16 September 1795 

het die Kaap formeel oorgegaan in Britse 

69) ClllIERS, D.H.: Die geskiedenis van die 
Christelik-Nasionale onderwys in Kaapland 
tot 1900, p.ll. 

70) WYPKEMA, A.: De invloed van Nederland op 
ontstaan en ontwikkeling van de staats= 
instellingen der ZAR tot 1881, p.10. 

71) PISTORIUS, op. cit., p.270. 
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7» ) 
hande. -

"Die eerste Britse bewind was van 'n he= 

wustel ik-tydel ike aard, en daar is ni~ veel 

aan die Kaapse instel lings en gebruike ge= 

peuter nie".73) Dit was ook die gcval met 

die onderwys. 

2.2.1.3 Die Bataafse txdperk, 1803-1806 

34 

Met die vrcde van Amiens (1802) IS die Kaap 

dan die Bataafse Republiek teruggegee. 

Kommissaris J.A. de Mist is na die Kaap 

gestuur om die bestuur namens die Bataafse 

Republiek te behartig. 74 ) 

Reeds voor sy vertrek na die Kaap het De Mist 

op die hoogte van sake probeer kom, ook 

wat onderwysaangeleenthede betref. By 

wyse van korrespondensie met vooraanstaande 

persone aan die Kaap het hy vir homself 'n 

redelike beeld opgebou van die toestande 

aldaar. Vervolgens het hy pogings aange= 

wend om in Nederland onderwrsers te werf 

d ' K 75) wat na 10 aap wou gaan. 

72) 

73) 

MULLER. C.F.J.: Stryd na binne en na 
buite. 1778-1795. (l.!l Muller, C.F.J. 
~: Vyfhonderd jaar Suid-Afrikaanse 

geskiedenis, pp.82-83). 

VAN ~YL, M.e.: Oorgang, 1785-1806. 
(Ill Muller, C.F.J. ~: Vyfhonderd 
jaar Suid-Afrikaanse geskiedenis, p.84). 

74) Ibid., p.92. 

75) OU TOIT, p.S.: Onderwys in Kaapland -
'n historiese oorsig, 1652-1969, pp.32-33. 
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De Mist wou die hele kwessie van die onder= 

wys reel by wyse van 'n ordonnansie. 

Voordat hy egter daarby uitgekom het, het 

hy en goewerneur J.W. Janssens om die beurt 

'n reis in die binneland onderneem. Die 

gevolgtrekking waartoe beide gekom het, was 

dat daar 'n gebrek aan onderwysgeleenthede 

was en dat die onderwysgeriewe nie eenvormig 
. 76) 

was nle. 

Op II September 1804 het De Mist sy Skool= 

order uitgevaardig. Die belangrikste 

bepalings van die ordonnansie kan 5005 

volg opgesom word: 77 ) 

* Die beheer oor die onderwys is van die 

kerk oorgeplaas na die staat toe. Dit 

was nie sy bedoeling om die kerk al Ie 

seggenskap in onderwysaangeleenthede te 

onts~ nie. Daarvan getuig die samestel= 

ling van die Raad van Skolarge. Hierdie 

Raad is deur hom vergroot na sewe lede, 

nl. die drie predikante van die Hervormde 

en Lutherse gemeentes, en vier burgeri ike 

lede, te wete 'n lid van die Politieke 

Raad, 'n lid van die Weeskamer, 'n lid 

van die Gemeenteraad en nog 'n lid wat 

deur die goewerneur benoem sou word. 

76) Ibid., p.34. 

77) Ibid., pp.34-36. 
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36 

Die landdroste en predikante van die 

buitedistrikte sou erelede van die Raad 

van Skolarge wees. 

* Die Raad van Skolarge moes bekwame onder= 

wysers vind en ook toesien dat 'n kweek= 

skool opgerig word waar kwekelinge hul Ie 

oor 'n peri ode van vyf jaar as onderwysers 

kon bekwaam. 

* Die skolarge moes ook toesien dat die 

binneland van onderwysers voorsien word. 

* Skole sou deur die Raad van Skolarge 

opgerig word en onder hul Ie toesig 

staan. 

* Klem is gel~ op die onderrig van die 

moedertaal, nl. Hoi lands. 

In die Skoolorder van De Mist is daar duide= 

I ike tekens van Nederlandse invloed te be= 

speur. Na 1795 het die onderwystoestande 

in Nederland ook verander en is daar deur 

wetgewing oorgegaan tot die daarstelling 

van neutrale staatskole. Net soos wat dit 

in Nederland die geval was, wou De Mist 

aan die Kaap In Christendom bo yeloofs= 

verdeeldheid tot stand bring. 78 Godsdiens= 

onderrig sou dus nog op skool aangebied 

78) WYPKEMA, op. cit., p.7. 
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2.2.2 

word, maar dit moes sover as moontl ik ge= 

skied in ooreenstemming met die beginsels 

van die kerkgenootskap waartoe die ouers 

van die kinders behoort het. De Mist se 

skoolwet toon merkwaardige ooreenkoms met 

byna gelyktydige onderwyswetgewing in 
79) 

Neder I and. 

De Mist se onderwysreelings was van korte 

duur. In 1806 het die Kaap andermaal in 

Engelse hande oorgegaan. Indien De Mist 

wei in staat sou gewees het om sy planne 

vol ledig tot uitvoering te bring, is die 

vraag of dit nie tog maar sou skipbreuk Iy 

as gevolg van sy verbreking van die band 

tussen kerk en onderwys nie. 80) 

Britse beinvloedins, 1806-1835 

Nadat Brittanje die Kaap in 1806 beset het, 

het hulle in die eerste jare van die begif= 

ting nie veel aan die onderwys verander nle. 

Die rede daarvoor was dat daar nie sekerheid 

was oor die aard (permanent of tydelik) van 

die besetting nle. Hierdie sekerheid het 

in 1814 gekom toe die Britse gesag oor die 

Kaap finaal deur die Konvensie van Londen 

79) Ibid.. p.12. 

80) 

81) 

DU TOIT, p.S.: Onderwys in Kaapland -
'n hi storiese oorsi9. 1652-1969, p.41. 

CILLIERS, D.H.: Die stryd van die 
Afrikaanssprekende in Kaapland Om sy eie 
skool (1652-1939). p.30. 
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bekragtig is. 82) Daarna het die pogings 

van die nuwe bewindhebbers om die Kaap nouer 

aan Brittanje te bind, in aile erns 'n aan= 

vang geneem. 83 ) 

Reeds in 1809 het die skoolkommissie (vroeer 

die Raad van Skolarge) die swak toestand 

waarin die onderwys verkeer he~ onder die 

aandag van die nuwe Britse owerheid gebring. 

Daar was bv. 'n tekort aan skoolboeke en 

die onderwysers was swak opgelei. Die 

onderwystoestande in die buitedistrikte 

was nog meer sorgwekkend. AI die kinders 

van skoolgaande ouderdom was nie op skool 

nie. In Graaff-Reinet was daar bv. slegs 

ongeveer 100 kinders van die moontlike 3 400 

van skoolgaande ouderdom 0P skool. 84) 

In 1812 het Sir John Cradock, in 'n poging 

om die algemene onderwystoestande te ver= 

beter, veranderinge aangebring. Hy wou nl. 

deur sy kosterskole poog om die kerk en 

skool weer nader aan mekaar te bring soos 

wat dit was in die tyd van die Kompanjie 

aan die Kaap. Om dit te bewerkstel lig, 

82) 

83) 

KOTZE, C.R.: 'n Nuwe bewind, 1806-1834. 
<l.!l Muller, C.F.J. ~: Vyfhonderd jaar 
Suid-Afrikaanse geskiedenis, p.99). 

ClllIERS, D.H.: Die stryd van die Afrikaans
sprekende in Kaap I and om sy e i e skoo I (1652-
1939), p.30. 

84) DU TOIT, P.S.: Onderwys in Kaapland - 'n 
historiese oorsig, 1652-1969, p.43. 
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sou die amp Vdn kerkdlellddr .11 onderwyser 

b · d d 85) weer ver In wor. 

Die Skoolkommissie het In Oktober 1812 sy 

rapport in verband met die onderwystoestande 

uitgebring. Ten einde die toestande te 

verbeter, het die Skoolkommissie aan die 

hand gedoen dat: 

* daar in elke dorp waar In kerk bestaan 

het, ook In goeie skool moes wees; 

* die ylbewoonde plattelandse distrikte 

elk in 4 wyke verdeel word, wat dan 

elkeen van In onderwyser voorsien sou 

word. 86 ) 

Dat die saak van die onderwys vir Cradock 

In saak van erns was, blyk uit die feit 

dat hy die kommissie se aanbeveling betref= 

fende dorpskole aanvaar en ten uitvoer 

gebring het. Hy het hom bereid verklaar 

om die aanbeveling betreffende ylbewoonde 

plattelandse distrikte ten uitvoer te 

bring. 8 ?) 

85) ClllIERS, D.H.: Die geskiedenis van 
Christelik-Nasionale onderwys in Kaapland 
tot 1900, p.32. 

86) DU TOIT, P.S.: Onderwys in Kaapland -
'n historiese oorsig, 1652-1969, p.43. 

87) Ibid., p.44. 
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40 

I"e Sdmestell,ng Vdn diP Skoolkommlssi. het 

I n I ~ 13 ' n ger i nqe \ ('rond.'r i nq dlld"pgadn. 

Dit is gedocn ten (',nde aan t. pas by 

Cradock se poging om kerk en skool nader 

aan mekaar te br i ng. In die "Bible dnd 

School Commission" (vr(}d~r die Skoolkommis= 

sie) het die k"r'klikl' dienare nou die 

mcprderheid !JChdd. Die koloniale sekret.,= 

r I siS as nu we 

kdpe I aan "OWL' I 

lid opgencem, terwyl 

IS die predikant van 

Simonstad <IS ",'cguldr memhprs" beskou 
. ~8) 
• s. 

No die Verdrdg Vdn Londen (Augustus 1814), 

wddrby die Kaap formeel aan Engeland dfge= 

staan is, was Engeland vry om openlik her= 

vormings in te voer en die Britse belange 

in Suid-Afrika te bevorder. In 1814 het 

lord Charles Somerset die bewind aan die 

KddP oorgenecm. Hy was 'n outokraat en 

daarby WdS hy nog vervul met die gedagte 

Vdn algehele ver'engelsing wat teen elke 

prys deurqcvocr moes word. Om dit te 

bewerkstcl~iu, moes die Afrikancr89)in sy 

t.rodislonel" kulturele en godsdienstige 

basi Ion - sy kerk en skool aangetas word. 90) 

88) Loc. cit. 

89) Onder ~Afrikaner· word verstaan die nakomelinge 
van die Hoi landers, Duitsers, franse, e.s._. 

90) CllLIERS, D.H.: Die stryd van die Afrikaans
sprekende in Kaapland om sy eie skool (1652-
1939), p.33. 
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Gevolglik sou daar Engelse predikante en 

onderwysers ingevoer moes word wat dan ook 

In later jare gebeur het. 

Somerset se planne met die onderwys was 

alreeds in 1815 duidelik toe hy geweier 

het om ds. J.C.Berrange se nominasie as 

rektor van die Latynse skool te bekragtig. 

Dit het gebeur nieteenstaande die feit dat 

die Engelse minister van Staat, Berrange se 

aanstelling aanbeveel het. Die gevolg was 

dat hierdie skool gesluit gebly het tot 

1821 toe dit omskep is in 'n private 

Engelse "Grammar School" met eerw. Hough 

as rektor. 91 ) 

Met die koms van die Britse Setlaars (1820) 

is die Britse element aan die Kaap aansien= 

Ii k versterk. Die houvas van die Engelse 

regering op die Kaap het as spoors lag ge= 

dien om die Hollandse inwoners verder tc 

verengels. In hierdie vcrcngclsingspoging 

sou die kerk en skool as kragtige hulp= 
Odd 1 dO 92) ml c S Icn. 

Somerset se pogings om Engelse onderwysers 

direk vanuit Brittanje in te voer, was suk= 

sesvo I. In 1822 het Wi I I i am Robertson, 

91) DU TOIT, P.S.: Onderwys in Kaapland - 'n 
historiese oorsig. 1652-1969. p.47. 

92) loco cit. 
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42 

James Rose-Innes, Archiba Id Brown, Wi II iam 

Dawson, James Rattray en Robert Blair in 

Kaapstad aangekom. Van hierdie ses onder= 

wysers het net twee In sukses van hul Ie werk 
93) gemaak, nl. Robertson en James Rose-Innes. 

James Rose-Innes het in 1839 die eerste 

Superintendent-generaal van Onderwys in die 

Kaapkolonie geword. 94) 

Bogenoemde onderwysers IS geplaas in tradi= 

sioneel Afrikanerdorpe soos o.a. Tulbagh 

en Stellenbosch. Onderwys wat in hierdie 

skole verskaf is, was gratis en die voertaal 

uitsluitlik Engels. 9S ) 

Deur hierdie optrede het Somerset sy outo= 

kratiese neigings onderstreep deur die aan= 

bevelings van die Kommissie te verontagsaam 

en die onderwysers aan te stel waar hy wou. 

Die Kommissie was later niks anders as In 

blote kerklike liggaam nie~6) 

Somerset het ook deeglik voorsiening gemaak 

vir die uitbreiding van die vrye Engelse 

skole. Teen 1~27 was daar reeds 26 van die 

Somerset-skole in die binneland teenoor die 

93) Ibid., pp.48-49. 

94) Ibid., p.61. 

95) CILLIERS, D.H. : Die stryd van di e Afr i kaans. 
sprekende in Kaapland om sy eie skool (t652-
1939), p.33. 

96) PISTORIUS, op. c~ t., p.284. 
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20 Hoi landse kosterskole. 97 ) 

Op 5 Julie 1822 het Somerset sy taal

proklamasie uitgevaardig. Dit"het bepaal 

dat Engels die enigste amptelike taal sou 

word in stukke en korrespondensie van die 

regering vanaf Januarie 1823; in ander 

publieke kantore vanaf I Januarie 1825 en 

in geregshowe vanaf I Januarie 1827. 98) 

Hierdie verengelsingspoging het geskied 

nieteenstaande die feit dat ongeveer sewe

agstes van die bevolking geen Engels kon 

t 
. 99) vers aan nle. 

Wat die verengelsing van die kerk bet ref, 

is die volgende syfers merkwaardig: op die 

sinode van 1824 was 5 van die 13 predikante 

Skotte, terwyl daar op die sinode van 1837 

reeds die helfte van die aanwesige predi= 

kante Skotte was. 100) 

Aanvanklik het die Engelse skole gefloreer 

tot die nadeel van die Hollandse skole. 

97) 

98) 

99) 

ClllIERS, D.H.: Die stryd van die Afrikaana
sprekende in Kaapland ~ ay eie akool (1652-
1939), p.35. 

VAN WYIC, A.H. du P.: Die invloed van 
die Engelse skoolwese op die Kaapse skoolwese 
(1806-1915), p.47. 

EVBERS, G.W.: Select constitutional docus 
ments illustrating South African hiatory 
(1795-1910), p.77. 

100) ROOS, S.I.W.: Onderwys in Transvaal, 1838-
1858, p.6. 
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Dit blyk vcral uit die rapport wat P.J. 

Truter, Kommissdris van die Hof van Justisie, 

dan die "Bible dnd School Commission" voor= 

gel~ het. Wdt vcrder uit die rapport spreek, 

IS dic sterk swaai na die Engelse skole toe 

in Tulbagh, George, Caledon en Uitenhage. 

Die redes wat Truter vir die swaai aangevoer 

het, was: die begeerte van die Hoi landse 

ouers om hul Ie kinders Engels te laat leer; 

die verlangc van die kinders self om die 

Engelse taal te leer en die groter bekwaam= 

heid van die Engelse onderwysers bo di~ van 

dic Hollandse onderwysers van die platteland= 

d · 'kt 101) se Istrl e. 

C· II' 102' d T b' I I ers I'>eweer at ruter se ewer I ngs 

niks meer as blote wensdenkery was nie. 

Die rede vir die opbloei van die Engelse 

skole moet volgens hom eerder gesoek word 

in die feit dat die taalproklamasie gehand= 

haaf is en dat niemand 'n pos in die staats= 

diens sou beklee wat nie Engels magtig was 

nle. Verder is dit insig9cwend om daarop tr 

let ddt die En'Jclse skole wat die meeste 

sukses gchad het di~ was wat, teen die 

bepalings Vdn die wet in, ook Hoi lands 

onderrig het. Een van dic ingevoerde 

tOt) DU PREEZ VAN W~, OPe cit., pp.49-50. 

t02) ClllIERS, D.H.: Die stryd van die Afrikaan ... 
sprekende in kaapland OM sy eie skool (1652-
t939), pp.35-l6. 
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Engelse onderwysers, James Rose-Innes, het 
in sy verslag van 1844 erken dat indien daar 

nie 'n afwyking in die reel was nie, die 

Engelse skole in die binneland gouer tot 
mislukking gedoem sou gewees het. 103) 

Die belangrikste wapen wat die Hoi lands
Afrikaanssprekende bevolkings/deel teen 

die beleid van verengelsing kon aangryp, 
was die oprigting van privaatskole. In 
die meeste van die privaatskole wat opge= 

rig is, was Hollands die medium van onder= 

rig. Hieruit blyk dat sommige van die 
skole ook parallel-mediumskole was. 104) 

Dit is verder duidelik dat daar nie 'n 

gevoel bestaan het teen die aanleer van 

die Engelse taal nie, maar wei teen die 
verdringing van die eie taal. Die getal 
privaatskole het vinnig toegeneem. In die 

tydperk 1830-1839 het dit van 39 tot 94 
toegeneem. In dieselfde tydperk was daar 

nooit meer as 28 Engelse regeringskole 
. 105) 

nle. 

Toe dit vir die Hollands-Afrikaanse 
ko Ion iste du ide 1 i k geword het dat daar geen 
ander uitweg was nie, het hulle besluit om 
weg te trek. Die waarde en betekenis van 

103) Ibid., pp.37-38. 

104) Parallel-mediumskole is skole w.t voorsiening 
maak vir aparte onderwys in aparte kl.sse vir 
elke vak in a1be; landst.le. 

105) PISTORIUS, op. cit., p.286. 
45 

Engelse onderwysers, James Rose-Innes, het 
in sy verslag van 1844 erken dat indien daar 

nie 'n afwyking in die reel was nie, die 

Engelse skole in die binneland gouer tot 
mislukking gedoem sou gewees het. 103) 

Die belangrikste wapen wat die Hollands
Afrikaanssprekende bevolkings/deel teen 

die beleid van verengelsing kon aangryp, 
was die oprigting van privaatskole. In 
die meeste van die privaatskole wat opge= 

rig is, was Hollands die medium van onder= 

rig. Hieruit blyk dat sommige van die 
skole ook parallel-mediumskole was. 104) 

Dit is verder duidelik dat daar nie 'n 

gevoel bestaan het teen die aanleer van 

die Engelse taal nie, maar wel teen die 
verdringing van die eie taal. Die getal 
privaatskole het vinnig toegeneem. In die 

tydperk 1830-1839 het dit van 39 tot 94 
toegeneem. In dieselfde tydperk was daar 

nooit meer as 28 Engelse regeringskole 
. 105) 

nle. 

Toe dit vir die Hollands-Afrikaanse 
ko Ion iste du i de 1 i k geword het dat daar geen 
ander uitweg was nie, het hulle besluit om 
weg te trek. Die waarde en betekenis van 

103) Ibid., pp. 37-38. 

104) Parallel-mediumskole is skole w.t voorsiening 
maak vir aparte onderwys in aparte kl.sse vir 
elke vak in a1be; landst.le. 

105) PISTORIUS, op. cit., p.286. 
45 



46 

die Groot Trek kan moei lik oorskat word. 

Hierdie roepingsdaad van die Voortrekkers 

het verhoed dat die taal, kultuur, gewoontes 

en tradisies wat eie was aan hul Ie tot niet 

gegaa n het. 106) 

HMet die uittog uit die Kolonie het saamge= 

gaan In eie wordende Afrikaanse opvoedings= 

ideaal om daar ver in die noorde weer wortel 

te skiet. Dit was In opvoedingsbeskouing, 

In produk van die Calvinistiese lewens- en 

w~reldbeskouing wat ontstaan en gegroei 

het saam met die Boeregemeenskap. Dit het 

gegroei en verander saam met die groei en 

veranderinge van die lewe van die Boere= 

pioniers. Dit 

I ike sielelewe 

uit dit gebore 

was die uiting van die inner= 

van die volksgemeenskap waar= 
. " 107) 
IS. 

106) CllllERS, D.H.: Die stryd van die Afrikaans= 
sprekende in Kaapland om sy eie skool (1652-
1939), p.44. 

107) ROOS, op. cit. pp.9-10. 
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