
5 DIE GESKIEDENIS VAN ONDERWYS IN KENIA 
MET VERWYSING NA DIE HANTERING VAN 
. KULTURELE VERSKILLE 

5.1 INLEIDING 

Die konseptuele en teoretiese raamwerk in hoofstuk 2 vorm 66k die verwysingsraamwerk vir 

die aanbieding van die historiese gegewens van multikulturele onderwys in Kenia. Die aan

bieding van hierdie gegewens is eweneens gerig deur die teorie en praktyk van multikulturele 

onderwys, in casu soos dit in Kenia voorgekom het. Hierdie werkswyse het, soos vantevore, 

tot gevolg dat slegs geselekteerde fasette van die geskiedenis wat die onderwys en die bante

ring van die multikulturaliteit wat daarin aan die orde kom, beskryf word. Die historiese 

gegewens oar onderwys in Kenia word eweneens oak nie chronologies aangebied nie. 

5.2 DIE ROL VAN DIE VERSKILLENDE BEVOLKINGSGROEPE 

Afrika was vir baie eeue afgesonderd van die res van die wereld as gevolg van bepaalde 

omstandighede. Sommige hiervan was Afrika se gebrek aan natuurlike hawens, sy onher

bergsame binneland, onbevaarbare riviere en endemiese siektes (Evans, 1949: 13; Murray, 

1929:4; Ward & White, 1972:3). Die stimulus om Afrika ten spyte hiervan te verken, het 'n 

ekonomiese oorsprong gehad, te wete die winsgewende slawehandel van die Arabi ere aan die 

Ooskus van Afrika, met name ondermeer die huidige Kenia (Lewis & Foy, 1971 :13; Murray, 

1929:4). 

Die bevolking van Kenia kan in vier groepe verdeel word, naamlik 

• die inheemse swart stamme, wat nomadiese veeboere was, 

• die Arabiere (immigrante) wat handelaars was, 

• die blanke immigrante/koloniste/setlaars op die hooglande wat landbouers was, en 

• die Indiers {immigrante) wat vakmanne en handelaars was. 
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Die inheemse swart bevolking het bestaan uit ongeveer 50 stamme, waarvan die oorlogsug

tige Masai en die Kikuyu van die grootste stamme was (Anderson, 1970:1 00; Murray, 

1929: 13,21). Hierdie stamme en groeperinge het aanvanklik nie politieke eenhede gevorm of 

in afgebakende state gebly nie, maar kolonisasie het hulle nomadiese bestaan beeindig. 

Thompson (1981 :6) is van mening dat 'n proses van eenwording wei geleidelik sou plaas

gevind het, maar dat kolonisasie dit slegs verhaas het. Hoe dit ook at sy, inheemse swart 

bewoners het arbeiders op die plase van die blanke immigrante/koloniste/setlaars geword. 

Die Arabiere, wat ook as immigrante beskou kan word, het van die vroegste tye af handel 

gedryf met die bewoners van die Ooskus van Afrika. In die gidsboek Periplus van die Eri~ 

trefse See (60 n.C.) word reeds melding gemaak van die handel tussen Egipte en die Ooskus. 

Volgens die werk moes daar handelsposte bestaan het tangs die Ooskus van Afrika tot sever 

suid as Tanzanie. Hierdie peste is vanaf ongeveer die 13de eeu deur Arabiese handelaars 

gebruik (Ingham, 1962:4). Onder andere ivoor, skilpaddop, kaneel, reukwerk en slawe is ver~ 

handel (Ingham, 1962:1; Lewis & Foy, 1971:32; Low & Smith, 1976:467). Die Arabiere het 

die handel tussen die jare 800 en 1500 aan die Ooskus geheel en al beheer. Daarna, tussen 

1459 en 1474, word melding gemaak van die winsgewende slawehandel vanuit Afrika na 

Indie (Hollingworth, 1960: 12; Low & Smith, 1976:467). Selfs Marco Polo, die Venesiese 

ontdekkingsreisiger, het melding gemaak van die skepe wat Madagaskar en Zanzibar besoek 

het (Hollingworth, 1960: 12). Eers nit die Westerse verbod op slawehandel (1865) het die Ara

biere se mag verminder. 

Soos vroeer vermeld, het Engel and hoofsaaklik die Ooskus van Afrika om drie redes begin 

koloniseer. Eerstens om die slawehandel te beeindig, tweed ens om die sendelinge te beskerm 

en derdens om die handelsroete na Indie te beskerm. Op hierdie tydstip is geneesmiddels ont

dek wat tropiese siektes onder beheer kon bring. Daarmee begin die "scramble for Africa", 

waaraan heelparty van die Europese moondhede teen die 1870's deelgeneem het (Bennet, 

1963 :2; Leys, 1924:70,71; Ward & White, 1972:45,58,94). 

Die koloniale owerhede het allerlei ooreenkomste met die heersers van die inheemse stamme 

aangegaan, maar die "onderhandelinge" het dikwels in chaos geeindig. Bowendien het die 

koloniale magte ook nog onderling oor besette gebiede verskil. Daarom is daar 'n konferensie 

bele (1886) om die noordelike en sentrale dele van Afrika te verdeel tussen Brittanje, 

Duitsland en Portugal (Anderson, 1970:1 00; Harlow & Chilver, 1965 :XIX; Mason, 

1959:12). 
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Brittanje wou beheer oor die Suezkanaal verkry as gevolg van sy florerende handel met die 

Ooste en dit het meegebring dat Uganda beset moes word. Om Uganda te bereik, was dit 

nodig om een of ander kommunikasieweg vanaf die see na Meer Victoria te skep. Omdat 

Kenia tussen die twee punte gelee is, was die besetting van Kenia ook noodsaaklik (Lewis & 

Foy, 1971:ZVII; Morris-Jones & Fisher, 1980:57; Rothchild, 1973:84). Die eerste groep 

immigrante/koloniste/setlaars vanuit Brittanje vertrek in 1895 om die spoorlyn na Uganda 

vanaf die see te bou en te bedryf. 

Die immigrante/koloniste/setlaars het hulte op die vrugbare hooglande gaan vestig en die 

gebied op groot skaal begin bewerk, terwyl die inheemse nomadiese stamme verplig was om 

hulle in die valleie te vestig. Hierdie stamme was op daardie tydstip uitgedun deur 'n pokke

epidemie onder die mense, en runderpes onder die vee. Daar was dus byna onbeperkte grond 

besldkbaar vir die immigrante/koloniste/setlaars (Arnold, 1974:11; Bennet, 1963:6,35; 

Ingham, 1962:214). Die immigrante/koloniste/setlaars het hulle kultuur en taal op die 

inheemse inwoners afgedwing as gevolg van hulle ekonomiese en volkskulturele dominan

sie, en ook omdat die Europese sendelinge onderwys volgens Westerse tradisie aan die 

inheemse bewoners verskafhet. Die inheemse en ander kulture is in die proses verontagsaam; 

hulle is egter nie doelbewus onderdruk of uitgeroei nie. Die gevolg hiervan was dat die 

inwoners van die land verplig was om hierby in te val en te akkultureer om te kon oorleef in 

die veranderde omstandighede in hulle omgewing. Omstandighede het die inheemse bewo

ners verplig om vir die immigrante/koloniste/setlaars te werk op die uitgestrekte landgoedere 

omdat hulle onder andere geld nodig gehad het om belastings mee te betaal. 

'n Spoorlyn is vanaf Mombasa na Meer Victoria (voltooi 1901), in Uganda, soos reeds 

gemeld, gebou om beheer oor Uganda uit te oefen. Om die bouwerk moontlik te maak is be

sluit om 'n groep Indiers in 1895 in te voer as spoorwegwerkers. Nog groepe lndiers, vera! 

handelaars, het hierna gevolg en hulle het handel gedryf sover as wat die spoorlyn gevorder 

het. 'n Derde groep lndiers was nodig voordat die spoorlyn voltooi is. Hierdie groep was 

soldate wat ingevoer is om die spoorlyn te beskerm. 

Na die Eerste Wereldoorlog het nog talle immigrante/koloniste/setlaars vanuit Brittanje na 

Kenia gegaan, nieteenstaande die feit dat kolonisasie onder skoot gekom het as 'n bedenklike 

praktyk (Anderson, 1970:59; Mason, 1959:37; Ward & White, 1972:94). 

Vanaf ongeveer 1922 het opstandigheid onder die inheemse Keniane teen Brittanje begin 

broei (Anon., 1982:9). Hulle het hulle begin verset teen die onregverdige toestande van die 

tyd soos grondtoekenning, gedwonge arbeid, belastings en hulle verteenwoordiging in die 
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regering deur sendelinge. Dit was die eerste tekens van 'n groeiende nasionalisme wat uitein

delik sou lei tot die onafbanklikwording van die kolonie teen die 1960's {Arnold, 

1974:12,17,21; Barkan & Okumo, 1984:156; Fafunwa & Aisik:u, 1982:116; Otiende et al., 

1992: 176:52). 

Die Tweede Wereldoorlog het daadwerklike veranderinge in die beheer van die kolonies 

teweeggebring. Die koloniale moondhede wou die lojaliteit van bulle kolonies behou in die 

stryd teen Duitsland. Na die beeindiging van die Tweede Wereldoorlog in 1945 het die 

probleme tussen die inheemse burgers en die koloniale moondhede verder verdiep omdat die 

inheemse soldate, net soos in die VSA, gevind het dat bulle in bulle eie vaderlande nie so 

goed behandel is as in Europa nie. Hulle ontevredenheid het dikwels uitgeloop op gewapende 

konfrontasies met die koloniale moondheid (Fafunwa & Aisiku, 1982:116,117; Harlow & 

Chilver, 1965:386; Otiende et at., 1992:52). 

Die gewapende konfrontasie het bekend gestaan as die berugte Mau-Mau-opstande wat uit

eindelik deur troepe vanuit Brittanje onderdruk moes word. Die Kikuyu is die swaarste getref 

deur die teenwoordigheid van die blanke immigrante/koloniste/setlaars en daarom het juis 

hulle die opstand begin. Teen 1956 is die Mau-Mau se mag verbreek en sy leiers in die tronk 

gegooi (Arnold, 1974: 12; Barkan & Okumo, 1984: 174; Gertzel, 1970:2). Toe die Suez-krisis 

(1956) die swakhede van die Weste blootle, en aan die kolonies toon dat die Europese Iande 

nie onoorwinlik is nie, het die kolonies allerhande eise aan die koloniale moondhede begin 

stel (Arnold, 1980:56; Anon, 1982: 12; Wasserman, 1976:9). 'n Gevolg hiervan was dat Brit

tanje, soos ander koloniale state op die tydstip, besluit het dat hy nie meer kans sien om sy 

kolonies ekonomies te ondersteun of om bulle probleme op te los nie. Hy het genoeg van sy 

eie probleme gehad as gevolg van die oorlog. Wereldwyd het afkeur aan kolonialisme ook in 

elk geval toegeneem. Die beste en goedkoopste oplossing sou vir Brittanje wees om onaf

hanklikheid aan sy kolonies te gee. Hy het ook in gedagte gehad om die groeiende nasiona

Iisme in Afrika as 'n wapen teen die uitbreiding van die kommunisme te gebruik (Wasserman, 

1976:8). Die kolonies was egter nie gereed vir onafuanklikheid, demokrasie en eie bestuur 

nie. Dit bring mee dat talle van die nuwe state mettertyd eenpartystate geword het (Morris

Jones & Fisher, 1980:56; Wasserman, 1976: 10). 

Kenia het op 12 Desember 1963 onafhanklik geword, met Jomo Kenyatta aan die hoof van 

die regering. Na president Kenyatta se dood in 1978 het vise-president Daniel arap Moi presi

dent geword. Hy het Kenia as 'n eenpartystaat verklaar en allerlei politieke sette gebruik om 

aan bewind te bly. Dit het aanleiding gegee tot opstande (Anon., 1982:34; Kinunda, 

1994: 1744). Nieteenstaande die wye ontevredenheid het hy tog aan bewind gebly. Weens 
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buitelandse druk, onder andere ekonomiese druk, het Kenia weer teruggegaan na 'n veelpar

tystaat (Osler, 1993:166). In die finansielejaar eindigende Junie 1994 was die buitelandse 

skuld bereken op 699 miljoen dollar en die inflasie 17,8%, en om sake te vererger, was 16% 

van die werkerskorps werkloos. In Desember 1993 is besluit om die staatsamptenare te ver

minder asook die aantal gesubsidieerde sake. In Januarie 1995 is die Nairobi-aandelemark 

oopgestel vir oorsese belangstell en des as deel van 'n nuwe strategi e (Kinunda, 1994: 17 47). 

Die doel van die onderwys in die post-koloniale periode was om 

• politieke gelykheid te handhaaf, 

• nasionale eenheid te skep, 

• menslike waardigheid te erken, 

• vryheid van godsdiens uit te leef, 

• sosiale gelykheid ongeag ras, kleur of godsdiens te aanvaar, asook 

• die bewaring van die kultuur van die volkere aan te moedig (Otiende et al., 

1992:80,89). 

5.3 KULTURELE VERANDERLIKES WAT STERK GEFIGUREER BET IN DIE 

ONDERWYSONTPLOOIING 

Dit is opvallend dat sekere kenmerke van die onderwys in die VSA, Frankryk en die van 

Kenia ooreenstem, soos dat die kerke die onderwys voorsien en ondersteun het. Net soos in 

die VSA het ras 'n belangrike rot in die onderwysgeskiedenis van Kenia gespeel en die 

bevolking verdeel. Anders as in die VSA het die koloniale regering van Kenia hom egter nie 

veel gesteur aan maniere om die diverse kulture in die land te hanteer nie. Hy het die 

probleem prakties ge1gnoreer, waarskynlik omdat die meerderheid van die bevolking nie in 

staat was om te protesteer nie. Die kultuur van die koloniale oorheerser/oorwinnaar is afge

dwing op die oorwonnenes en hulle moes dit aanvaar om te oorleef (vergelyk 2.2.1 ). Die 

nuwe regering van Kenia het 'n poging aangewend om, soos Furley en Watson, (1978:27) dit 

stet," ... to blend, by careful selection, the old and the new, to the benefit of the rising genera-

tions ... ". 

Enkele van die kulturele veranderlikes word hier onder in meer besonderhede toegelig. 
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5.3.1 Beskawing!beskaatneid 

Die Britte het 'n inheemse bevolking in Kenia aangetref met 'n primitiewe vorm van beska

wing in terme van Europese/Westerse standaarde. Daar was egter ook groepe hoogs

beskaafde Arabiere en Indiers. Hoewel die Arabiese en Indiese beskawings baie oud en 

hoogs ontwikkeld was, het hulle inherent verskil van die van die Europeers, sodat hulle nie 

maklik met mekaar versoenbaar was nie. Die Britte het dus by hulle aankoms in Kenia 'n 

diversitei t van volkskulture aangetref wat vir hulle 'n relatief nuwe ervaring was, en hulle het 

die verskille in die praktyk gelgnoreer (Fafunwa & Aisiku, 1982: 11 5). Die enigste norm van 

beskawing wat erken was, was die van die Weste (vergelyk 2.2.3.3). Die res van die be

volking moes hierby inskakel of ondergaan. 

5.3.2 Ekonomiese verskille/sosio-ekonomiese status 

Die inheemse bevolking van Kenia was oorspronklik nomadiese veeboere. Toe die Britte 

daar aankom, het hulle 'n heel nuwe basis vir die ekonomie geskep. Die vrugbare hooglande 

is toegeken aan die immigrante/koloniste/setlaars waar hulle op reuse landgoedere kon boer, 

en dikwels nie eers in Kenia gewoon het nie, maar slegs ekonomiese voordeel uit die land 

getrek het. Die inheemse bevolking was verplig om hulle arbeid te verruil vir 'n karige ver

goeding om belastings mee te betaal asook om aan hulie lewensbehoeftes te voldoen omdat 

hulle nie meer soos voorheen kon rondtrek om te oorleefnie (Cell, 1962:6; Harlow & Chilver, 

1965:51; Rothchild, 1973:85). Dit het meegebring dat die inheemse bewoners nie daarin 

belang gestel het om hulle kinders te laat oplei vir handearbeid nie, maar dat hulle verkies het 

om kantoorwerk te verrig (Furley & Watson, 1978: 178}. Onderwys is gesien as 'n manier om 

sosiale mobiliteit te bewerkstellig vir diegene wat finansieel agter die ander groepe was 

(Ansu, 1984: 145}. Omdat inkomste 'n bepaalde soort van agtergrond vir die leerder geskep 

het, was die inheemse leerder gewoonlik agter die ander leerders van die bevolking (Ansu, 

1984:153}. 'n Persoon se ekonomiese status het dus grootliks afgehang van die kleur van sy 

vel. 

Na onafhanklikheidswording was die ernstigste probleem wat opgelos moes word die van 

grondverdeling (Harbison, 1973:40,45). Om hierdie probleem op te los het Brittanje 5 000 

000 pond beskikbaar gestel om sake te skik. Die uiteindelike oplossing was om 1 000 000 

akkers grond te koop en dit in 30 000 plasies te verdeel (Anon., 1982:25; Cox, 1967:61; Har

bison, 1973: 136). Hierdie plase is met omsigtigheid uitgedeel sodat daar nie etniese diskrimi

nasie waameembaar sou wees nie (Harbison, 1973:240). 
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Kolonialisme bet Kenia vir altyd verander, want daar vind hiema voortdurend veranderinge 

plaas op die gebied van industrie, opvoeding en ontspanning (Dlagne, 1984:1 06), onder in

vloed van buite die land. Onderwys vir die Keniaan bestaan uit 'n peri ode wat tuis plaasvind, 

gevolg deur 'n peri ode van opleiding wat dwarsdeur sy I ewe strek (Dlagne, 1984:1 06). Die 

tradisionele onderwys berei die mens tuis voor om sy plek in die samelewing te kan inneem. 

Aan die begin van die twintigste eeu egter het Westerse tegnologie en wetenskap hierdie tra

disionele onvoedingstelsels nutteloos gemaak. Saam met die tegnologie en wetenskap het die 

ekonomiese beginsels van die Westerling kom oorheers (Dlange, 1984:115). Die wetenskap 

en tegnologie van die Weste oorheers nog steeds die van Afrika aan die einde van die twintig

ste eeu. Hierdie Iande dra ook sorg dat die inligting bulle bevoordeel, sodat bulle nog steeds 

aan die voorpunt van ontwikkeling staan: "Nowadays, in every field that matters, this civili

zation is forced to depend on foreign models" (Dlange, 1984: 117). 

Kenia se ekonomie berus op landbou, en alhoewel dit floreer, groei die bevolking so vinnig 

dat die ekonomie skaars kan byhou. lndustriee verskaf werk aan 'n agste van die bevolking. 

Ongeveer 50% van die industriee behoort aan buitelanders. Aan die einde van 1993 het Kenia 

6 994 miljoen dollar aan die VSA geskuld (Anon., 1995: 1746). Die Sewende Ontwikkeling

plan van 1994-1996 het omvattende besparings voorgestel, onder meer deur die aantal 

staatamptenare te besnoei en om 'n aantal nie-winsgewende maatskappye te privatiseer 

(Anon., 1995:1747) (vergelyk 2.2.3.5). 

5.3.3 Geletterdheid 

V66r kolonisasie kan Kenia nie as "geletterd" in Westerse sin beskou word nie (vergelyk 

2.2.3.7). Daar was wei die hele stelsel van stamskole in werking waardeur kinders voorberei 

is vir die tradisionele leefwyse. Na kolonisasie het die inheemse bewoners in aanraking 

gekom met die onderwysstelsel van die Britte, wat Westers van aard was (Stabler, 1969:1 0). 

Dit het as doel dat 'n mens ten minste moet kan lees, skryf en reken. Dit was nie die eise wat 

gestel is aan die inheemse onderwysstelsel nie. Die vermoe om te kan lees, skryfen reken was 

egter in mindere of meerdere mate by die ander bevolkingsgroepe, soos die Arabiere en 

lndiers, teenwoordig omdat bulle handelaars was vir wie hierdie vaardighede van groot 

ekonomiese belang was. 

Omdat daar skole gestig is, meesal deur die Christelike kerke, het die Westerse vorme van 

geletterdheid geleidelik op die hele bevolking oorgegaan en moes akkulturasie vanself

sprekend plaasvind. Die noodsaaklikheid van lees, skryf en reken, hoewel in 'n vreemde taal, 

om in die nuwe samelewing te kan oorleef en te presteer, is deur die hele bevolking aanvaar. 
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In die strewe na geletterheid en geleerdheid is die Universiteit van Oos-Afrika in 1963 

geopen met drie kolleges: Makarere in Uganda, een in Nairobi en een by Dar-Es-Salaam in 

Tanzanie (Fafunwa & Aisiku, 1982: 133; Ingham, 1962:367; Stabler, 1969: 16). In 1970 het 

die kollege van Nairobi 'n volwaardige universiteit geword en dit staan tans bekend as die 

Universiteit van Nairobi (Fafunwa & Aisiku, 1982: 137). 

Die nuwe regering in Kenia doen moeite om sy onderwys doeltreffend te maak. In 1987 het 

die regering byvoorbeeld 37% van sy begroting aan onderwys toegeken (Otiende eta/., 1992: 

153) (vergelyk 2.2.3.7). Volgens UNESCO was die geletterdheid in Kenia in 1990 onder 

mans 79,8% en onder vroue 58,5% (Anon., 1995: 1747). Dit is tans 'n oogmerk van die rege

ring om aile ongeletterdheid uit te wis teen die jaar 2000 deur basiese onderwys aan die hele 

bevolking te hied in die vorm van primere onderwys (Kinunda, 1994:3132). 

5.3.4 Geslagtelikheid 

In die inisiasieskole van die inheemse stamme het dogters sowel as seuns opleiding ontvang 

vir hulle take in die volwasse lewe, met ander woorde hulle vorm van onderwys het voldoen 

aan hulle tradisionele behoeftes. Die opvoeding het egter nie voldoen aan die norme van die 

Westerse beskawing nie. Die koloniale beskawing het meegebring dat die ouers om verskeie 

redes eerder die seuns as die dogters skoal toe gestuur het (Moumouni, 1968:25; Ndunda & 

Munby, 1991:686). 

Dit wil voorkom of Arabiese dogters onder prates van hulle ouers skoolgegaan het (Stabler, 

1969: 19), terwyl die inheemse mense die Westerse onderwys ook as ongewens vir hulle 

dogters beskou het. Die moeders was veral onwillig om die hulp van die dogters by die huise 

en op die plase te ontbeer (Burns, 1965:3,4; Furley & Watson, 1978:169). Die rede hiervoor 

was daarin gelee dat hoe meer van die mans vir die blanke immigrante/koloniste/setlaars 

gaan werk het, hoe meer is die dogters by die boerderye benodig (Ndunda & Munby, 

1991 :687). Vasberade sendelinge het egter toegesien dat ook die dogters kon skoolgaan. Dit 

wil voorkom asof daar nie andersins teen dogters in die onderwys gedi skrimineer was nie. 

Gelyke geleenthede vir aile kinders, ook albei geslagte, is een van die slagspreuke van die 

nuwe Kenia (Kinunda, 1994:3126; Uchendu, 1979:27). Alma), seuns, dogters, gestremdes en 

volwassenes moet onderwysgeleenthede ontvang (Mason, 1959:112,113; Otiende et al., 

1992:158). Teen 1986-1989 was die inskrywings in die primere skool 30% vir dogters en 

64% vir seuns en vir die sekondere skoal 19% vir dogters en 27% vir seuns. Die res van die 

leerders van skoolgaande ouderdom was blykbaar nie op skoal nie, met ander woorde, gelyk-
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heid tussen die geslagte was nog nie op daardie stadium verkry nie (Osler, 1993: 169) (verge

lyk 2.2.3 .8). 

5.3.5 Gestremdheid 

Tussen 1955 en 1957 is pogings aangewend om in die behoeftes van die gestremde leerders te 

voorsien. Die St. Nicholas-Skoal in Nairobi het voorsiening gemaak vir gestremde blanke 

leerders. Die Thika-Instituut vir B/indes het 'n agt jaar opleiding aan inheemse blinde Ieerders 

gebied (Furley & Watson, 1978:257). Onderwysvoorsiening vir gestremdes (vergelyk 

2.2.3.9) is ook in ag geneem toe onderwysgeleenthede geskep moes word deur die nuwe 

regering na onafhanklikheidswording. 'n Spesiale afdeling in die ministerie van onderwys is 

in 1971 geskep om die saak te hanteer. In 1980 het president Daniel arap Moi 'n program 

geloods vir gestremde kinders. Dit was gemik daarop om mense bewus te maak van hulle 

probleme. Teen 1984 was daar inrigtings wat leerders geevalueer het, en voorsiening is 

gemaak vir opleiding van onderwysers vir gestremde leerders (Kinunda, 1994:3128; Otiende 

eta!., 1992: 139). 

5.3.6 Godsdiens 

Die eerste sendingwerk in Oos-Afrika is gedoen deur die Church Missionary Society, gestig 

in 1799, 'n afdeling van die Anglikaanse Kerk. In 1825 was daar reeds 'n Kollege by Islington 

in London tot stand gebring waar sendelinge opgelei is om as onderwysers op te tree. 

Die inheemse bewoners het nie in die Westerse sin van die woord skole gehad nie, maar hulle 

het tog 'n eie vorm van skole gehad waarin hulle diejeugvoorberei het om hulle plekke in die 

samelewing in te neem en hulle voor te berei vir hulle verantwoordelikhede in die volwasse 

lewe (Ansu, 1984:2; Furley & Watson, 1978:68). Die Christen/Westerse sendelinge het dus 

nie die eerste skole in Kenia gevestig nie. 

Ludwig Krapf en Johann Rebmann, van die Anglican Church Mission Society, het die Oos

Afrikaanse kusgedeelte deurreis in 1846 en 'n sendingstasie by Rabai Mpia, naby Mombasa, 

gestig vir die Rabaistam (dit was ongeveer dieselfde tyd as wat David Livingstone vanaf 

Kaapstad vertrek het op sy reise na die binneland). Hierdie twee Duitse sendelinge het besluit 

dat onderwys die middel sou wees om die Evangelie te versprei. Hiervoor sou Rebmann eers 

Swahili gaan leer (Furley & Watson, 1978:69; Low & Smith, 1976:383; Ward & White, 

1972:3; Otiende eta/., 1992:41). Dit wasjuis uit hulle geskrifte wat Europa kennis geneem 

het van die waarde van die Ooskus van Afrika (Marsh, 1961:60). 
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Na sy eerste reis deur Kenia het Krapfteruggekeer Europa toe om steun te werfvir sy werk. 

Met sy teruggekeer na Kenia in 1851 was hy vergesel van 'n span sendelinge wat onderwys 

aan die inheemse bewoners wou begin. Die inheemse bewoners het gou besef dat onderwys 

waardevol was in 'n Westerse samelewing, maar bulle was teleurgesteld omdat hulle nie die

selfde resultate kon bereik daarmee as die koloniste nie (Allen & Williams, 1982:IX; Ander

son, 1970:10,11; Ward & White, 1972:3). 

Saam met die bou van die Uganda-spoorlyn (vergelyk 5.2), bet nie slegs handelaars, immi

grante/koloniste/setlaars, amptenare en sendelinge gekom nie, maar die inheemse mense het 

bulle ook naby die sendingstasies gevestig en allerlei takies teen betaling verrig. In hierdie 

sendinggemeenskappe is skole opgerig vir die leerders en in hierdie skole was godsdiens

onderrig 'n belangrike vak (Anderson, 1970: 15; Mason, 1959:22). Soos die sendingskole uit

gebrei het, is die beskawing van die Weste uitgedra en afgedwing (vergelyk 2.2.3 .1 0). 

In 1929 is die Kikuyu Independent Schools Association gestig om sekulere skole, met bebulp 

van die staat, op te rig. In hierdie skole sou die Cbristelike godsdiens nie uitgesluit word nie. 

Die onderwysers sou uit die godsdiens neem dit wat aanpas by die inheemse kultuur 

(Fafunwa & Aisiku, 1982: 116; Furley & Watson, 1978:174). Later is die skepping van skole 

buite die toesig van die staat en kerk geplaas. 

Die eerste sendingskool vir Arabi ere is waarskynli k deur die Anglican Church Mission Soci

ety gestig in die Cathedral Close by Mombasa in 1894 (Hollingworth, 1960:158; Furley & 

Watson, 1978:70). Onderwys was van kardinale belang vir die Arabiere want by hulle was 

onderwys 'n godsdienstige verpligting en daarom is daar Koranskole 6m die moskees gestig 

(Ansu 1984; 1 0; Otiende et al., 1992:26,27). Moskee-onderwys het voortgeduur totdat daar in 

1912 'n dispuut tussen die ouers en die moskees uitgebreek bet. Die ouers bet toe self'n skool 

gestig, wat later deur die staat oorgeneem is. Na die begin van die 20ste eeu bet die Islamitiese 

onderwys uitgebrei na byvoorbeeld tegniese onderwys sowel as 'n skoal vir dogters (Otiende 

et al., 1992:36,37). In 1984 het die Islamitiese godsdiens selfs 'n eksamenvak geword (Otien

de et al., 1992:38). 

Gedurende die tyd (1906) wat die spoorlyn na Uganda in aanbou was, het die staat 'n skool vir 

die kinders van die Indiese werkers opgerig (Hollingworth, 1960:158, 159). Vir die Indiers, as 

handelaars, was onderwys belangrik, omdat die leerders moes kon lees, skryf en reken om 

van nut in die besigbede te wees (Anderson, 1970:70; Hollingworth, 1960:151 ). Die skole is 

toegelaat om te bestaan op voorwaarde dathulle hulle moes onderwerp aan staatsinspeksie en 

aan staatsgoedkeuring vir die sillabusse wat gebruik is (Hollingworth, 1960: 154). Aan-
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vanklik is Indiese kinders na Indie gestuur om bulle onderwysloopbaan te voltooi (Furley & 

Watson, 1978:84). Eers na die Eerste Wereldoorlog het die regering werklik in die onderwys 

vir lndiers begin belang steL Toe is deur byvoorbeeld die Ominde-onderwyskommissie 

(1964) gevind dat onderwys vir Indiers in Kenia ondoeltreffend was (Otiende et al., 

1992:76). 

Soos reeds in 2.2.3.10 vermeld, het die kerk in die kolonisasietydperk die verantwoordelik~ 

heid vir die onderwys van die leerders, vera) die inheemse Ieerders, op sy skouers geneem. 

Die kerk het aanvanklik die onderwys selfvoorsien, maar kon later nie die fondse verskaf om 

in die behoeftes van die groeiende groepe leerders te voorsien nie, en die staat moes help 

(Fafunwa & Aisiku, 1982:119; Mason, 1959:18). Die invloed van die sendelinge oor die 

inheemse onderwys het in 1929 begin taan as gevolg van meningsverskille oor die besny

denis van vroue (Arnold, 1974:23; Otiende et al., 1992:50; Ward & White, 1972: 142). 

Omdat die blanke immigrante/koloniste/setlaars-gedeelte van die bevolking gevoel het dat 

die staat vir die onderwys verantwoordelik moes wees, het dit verder die invloed van die kerk 

beperk. Voor 1918 was die standaard van blanke onderwys in Kenia die van 'n primere skool. 

Die meer welgestelde ouers het bulle kinders na Suid-Afrika ofEngeland gestuur vir onder

wys (Furley & Watson, 1978:82). Om blanke onderwys te verbeter, is groot somme geld deur 

die staat aan blanke onderwys bestee (Otiende et al., 1992:63). Blanke onderwys is teen 1940 

selfs verpligtend gemaak. Na 1964 is gevoel dat die kerk se rol in die onderwys uitgespeel 

was. 

5.3. 7 lmmigrante/herkoms 

Die Arabiere het reeds teen 800 n.C. handel gedryf aan die Ooskus van Afrika en han

delsposte daar gestig (vergelyk 5.2). Vasco da Gam a, 'n Portugese ontdekkingsreisiger, het al 

in die 15de eeu pogings aangewend om beheer oor handel na en met die Oeste te kry. Vir bier

die doel het hy die Arabiese handelsposte aan die Ooskus van Afrika probeer onderwerp aan 

die gesag van Portugal. Hy was egter nooit heeltemal suksesvol nie (Ingham, 1962:6). 

Brittanje het in besit van Kenia gekom tydens 'n konferensie waarin Afrika "verdeel" is 

tussen Brittanje, Duitsland en Portugal (Harlow & Chilver, 1965:XIX; Mason, 1959:12). Die 

doe! van die Britte was om die inheemse bewoners te "beskaaf' deur hulle in die Westerse 

filosofie en lewenswyse op te voed en te kersten (Lewis & Foy, 1971 :XVII; Morris-Jones & 

Fisher, 1980:57; Rothchild, 1973 :84). Die eerste Britse immigrante/koloniste/setlaars 

arriveer in 1895. Saam met hierdie groep Britse boere, is sendelinge die land ingebring. 
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Nadat die Arabiese immigrante/koloniste/setlaars en die Britse immigrante/koloniste/set

laars hulle in Kenia tuisgemaak het, is nog 'n groep immigrante/koloniste/setlaars na Kenia 

gebring, naamlik die Indiers waama hoer op verwys is. Hulle het gekom as vakmanne en han

delaars asook soldate om die Uganda-spoorlyn te beveilig teen aanvalle van leeus. Hierdie 

groepe immigrante/koloniste/setlaars het 'n verskeidenheid van inheemse stamrne in die land 

aangetref wat hul1e uit noord~sentraal-Afrika daar korn vestig het (vergelyk 2.2.3.12). 

Op die stadium van onafbanklikheidswording het die Britse setlaars 1% van die bevolking 

uitgemaak, 20% van die gebied besit en 85% van die produkte van die land opgelewer (Cell, 

1962:6; Harbison, 1973:10; Wasserman, 1976:2). 

5.3.8 Individualiteit 

Nerens in die bronne word daar spesifiek van enige vorm van individualiteit melding gernaak 

nie (vergelyk 2.2.3.13). 

5.3.9 lndustrialisasie (vlak van) 

Toe die Britte in Kenia aankom, het hulle tradisionele vorrne en metodes van landbou aan

getref. Omdat hulle begin het met 'n meer gesofistikeerde vorrn daarvan op hulle groat 

landgoedere het hulle die ekonomie van die land verander. Kenia het ontwikkel tot die rnees 

ge'industrialiseerde staat in Oos-Afrika (Furley & Watson, 1978:253). Na die wereldoorloe 

was daar uitgebreide industriele ontwikkeling, want arbeiders was in aanvraag en onderwys 

moes daarby aangepas word (Otiende et al., 1992:96) (vergelyk 2.2.3.14). 

5.3.10 Kultuur (volks- of etniese) 

Kenia is 'n smeltkroes met 'n diversiteit van kulture. Die inheemse bevolking bestaan uit 'n 

verskeidenheid van stamme. By hierdie verskillende inheemse kulture is gaandeweg die kul~ 

ture van die Arabiere, Indiers en Europeers gevoeg (Husen, 1990:31,32; Scanlon, 1964:V; 

Thompson, 1981:4; Uchendu, 1979:1). 

As koloniale moondheid het die Britte hulle kultuur afgedwing op die inwoners (Uchendu, 

1979:3). Dit is onder meer deur die sendelinge aan die swart leerders in die skole oorgedra. 

Die Indier- en Arabiese leerders is waarskynlik nie so deur die Europese kultuur geraak as die 

inheemse leerders nie, want hulle het hulle eie skole gehad, en hulle volkskulture was 

gesofistikeerd genoeg om die druk te weerstaan. Die verskeidenheid van kulture het nie ern~ 
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stige probleme veroorsaak met onafhanklikheidswording nie (vergelyk 2.2.1 ), veral aange

sien Engels as die voertaal in skole verkies is (Furley & Watson, 1978:258). 

5.3.11 Morele waardes 

Die onderwysdoelwitte van die inheemse stamme was onder andere om (a) eerbied en plig 

teenoor oueres aan te leer, (b) kennis te verkry oor gasvryheid en (c) inligting oor die taboes 

by gesondheid en godsdiens in te win. Met anderwoorde, hoe om op te tree in die samelewing 

(Anderson, 1970: 1 02~ Moumouni, 1968:22). 

Die aanleer van die kulturele tradisies van die inheemse groepe is veral deur die Ominde

verslag beklemtoon (Otiende eta!., 1992:80). Na kolonisasie het die sendelinge die inheemse 

onderwys behartig en het hulle die morele waardes van die Christelike Weste aan hulle 

leerders oorgedra (vergelyk 2.2.3.19). 

5.3.12 Nasionale eenheid/nasionalisme 

Na onafhanklikheidswording (1963) was een van die oogmerke van die onderwys om die 

bewoners van die staat saam te bind in 'n nasionale staat met pluralistiese patrone (Burns, 

1965:51 ~ Otiende eta!., 1992:80) (vergelyk 2.2.3.20). Die groeiende nasionalisme onder die 

inheemse bewoners in die voormalige kolonie is aanvanklik deur die Weste gesien as 'n 

bolwerk teen die kommunisme (Wasserman, 1976:8). 

Die inheemse bevolking het gehelp met die ontwikkeling van 'n stelsel van skole wat bekend 

gestaan het as die Harambee-skole (selfbelp) (Otiende et al., 1992). Die gemeenskappe het 

byvoorbeeld die skoolgeboue voorsien terwyl die staat bygedra het in die vorm van die 

salarisse van onderwysers. Die staat het die probleem gehad dat dit nie in die vereistes van die 

vinnig groeiende bevolking kon voldoen om vinnig genoeg skole te verskaf nie. Die onder

wysers in die Harambee-skole was swak opgelei en omstandighede moeilik, maar dit het tog 

die voordeel gehad dat dit die volk saamgesnoer het om aan die projek te werk (vergelyk 

2.2.3.20). Hierdie sko]e is later deur die staat oorgeneem (Kinunda, 1994:3127). Die staat 

beplan tans om ongeletterdheid uit te wis teen die jaar 2 000 (Kinunda, 1994:3132). 

5.3.13 Raslkleur 

Engeland wou waarskynlik die Ooskus van Afrika begin koloniseer om die slawehandel te 

beeindig, om die sendelinge in die gebied te probeer beskerm en die handel met die Ooste te 
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bevorder (vergelyk 5.2). Daar moes dus met die inheemse heersers van die gebied onderhan

del word. 

Nadat Kenia in 1895 geannekseer is, is blanke immigrante/koloniste/setlaars na Kenia gelok 

deur aan hulle die uitsoekgrond op die hooglande te gee. Die inheemse inwoners van Kenia 

het hulle arbeid in ruil vir geld aan die blanke immigrante/koloniste/setlaars gebied, want die 

inheemse mans was verplig om 'n vorm van belasting te betaal. Hierdie belasting is ingestel 

om arbeid op die plase te verseker. Niemand anders het belasting betaal nie (Bennet, 1963:35; 

Harbison, 1973:10; Ndunda & Munby, 1991:687). 

Pogings is teen 1957 aangewend om 'n vorm van multikulturele onderwys in te voer in Nai

robi. Hierdie skole was gefinansier deur die Colonial Development and Welfare Fund in Lon

don (Furley & Watson, 1978:257). Vanaf 1960 was aile onderwysinrigtings oop vir leerders 

van aile rasse. Die enigste rede waarom leerders nie inrigtings kon gebruik nie, was as hulle 

nie die fooie kon bekostig nie. 

Tot op hierdie stadium (1945) was alles in die kolonie georganiseer ten gunste van die blanke 

koloniste. Na die wereldoorloe het die terugkerende swart soldate protes aangeteken teen 

toestande in hulle vaderland, soos onder andere die toekenning van grond, gedwonge arbeid, 

belastings en hulle verteenwoordiging deur sendelinge in die regering. Hierdie griewe van 

die inheemse mense het die Britse regering met 'n nuwe vorm van diskriminasie laat begin, 

hierdie keer teen die blanke immigrante/koloniste/setlaars (Arnold, 1974:12,17,21; Barkan 

& Okumo, 1984:156; Fafunwa & Aisiku, 1982:116). 

Deur wetlik te bepaal dat die belange van die inheemse bewoners noord van die Zam

bezierivier eerste sou kom, is die belange van die inheemse bewoners gestel bo die van die 

immigrante/koloniste/setlaars, hoewel daar nuwe groepe immigrante/koloniste/setlaars op 

hierdie stadium na Kenia gekom het (Allen & Williams, 1982:6; Bennet, 1963 :66; Fafunwa 

& Aisiku, 1982: 116). Die Britse regering het probeer om sy besluit uit te voer om meer aan

dag aan die inheemse mense te gee deur byvoorbeeld inheemse verteenwoordiging in die 

Wetgewende Raad toe te ken en "Native Councils" te skep. 

In 1960 het Kenia 'n nuwe grondwet gekry wat 'n meerdersheidsaandeel vir die inheemse 

gedeelte van die bevolking verskaf het (Fafunwa & Aisiku, 1982: 117). Die Arabi ere en 

Indiers is op die oog af op dieselfde wyse as die inheemse groepe behandel. 
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Op onderwysgebied was daar beslis diskriminasie op grond van ras en kleur (vergelyk 

2.2.3.27). Die doel van swart sending-/inbeemse onderwys was byvoorbeeld om die 

inbeemse leerders op te lei om ondergeskikte rolle in die ekonomie te vervul en by bulle 

lewensomstandigbede aan te pas (Allen & Williams, 1982: 10; Anderson, 1970:1; Murray, 

1929:341; Otiende eta/., 1992:42,44). Onderwys virblankes, anders as vir die ander bevol

kingsgroepe, is deur die staat verskaf, en was teen 1910 reeds goed op dreef en akademies 

gerig. Met ander woorde, die blanke leerders bet beslis 'n voordeel bo die ander groepe gebad, 

want onderwys is finansieel ondersteun deur die staat (Otiende eta/., 1992:63). 

Die nuwe Kenia bet na onafhanklikbeidswording probeer om aile lede van sy bevolking 

gelyk te bebandel deur diskriminasie uit te skakel: oud en jonk, manlik en vroulik, swart, 

blank, Indier en Arabier is almal betrek by die onderwys omdat dit vanaf 1973 gratis deur die 

staat verskaf is (Barkan & Okumo, 1984:265). 

5.3.14 Taal/voertaal 

Omdat die Britse immigrantelkoloniste/setlaars die land regeer bet, was Engels die domi

nante taal in die land. Britse sendelinge bet voorts die onderwys aangebied; derbalwe was 

Engels dikwels ook die voertaal in die skole van die inbeemse bevolking. Na 1957 is Engels 

gekies as die amptelike onderrigtaal in die skole (Furley & Watson, 1978:258; Kinunda, 

1994:3125). Die rede biervoor was dat die voertaal van die sakewereld Engels was, en 

daarom was die keuse 'n praktiese een (vergelyk 2.2.3.32). 

Engels is tans die amptelike taal in Kenia en word in die skole gebruik na die eerste drie 

skooljare. Kiswabili is die nasionale taal en word dwarsdeur die land as die lingua franca 

gebruik, tot sover as Zaire. Kiswabili word as verpligte vak en tweede taal aangebied in die 

skole (Kinunda, 1994:3125). Daar is verder 42 taalgroepe in Kenia asook die Asiatiese tale 

soos Hindu, Gujarati en Urdu waarvoor daar voorsiening gemaak moet word. 

5.3.15 Vooroordele 

Indierseuns is verplig om tussen die jare 7- 15 skool te gaan. Dit skyn asoflndierdogters k6n 

skoolgaan as die ouers dit begeer bet, maar dit was nie 'n algemene verskynsel nie (Stabler, 

1969: 19). Onderwys vir swart dogters is as ongewens beskou omdat daar vermoed is dat dit 

bulle ontevrede en immoreel sou maak. Ook wou die moeders nie die bulp van die dogters by 

die buis en op die landerye ontbeer nie. Onderwys vir inbeemse dogters bet egter nieteen

staande teenkanting gevorder onder invloed van vasberade sendelinge wat die dogters wou 
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help om te kan skoolgaan. Die onderwys van seuns daarteenoor is as 'n belegging beskou, 

want die seuns kon hulle ouers geldelik bystaan en saam met die seun het die sosiale status 

van die ouer verbeter (Bums, 1965:3,4; Furley & Watson, 1978:75). Daar het gevolglik 

duidelike vooroordele op geslagsgebied bestaan. Vandag maak die grondwet geen verskil 

tussen die geslagte nie (Otiende et al., 1992: 185). 

Nag 'n gebied waarop daar vooroordeel was, was op die gebied van grondverdeling. Toe die 

grand aanvanklik verdeel is, was 'n groat gedeelte van die land ontvolk as gevolg van pokke

epidemies onder die rilense en runderpes onder die diere (Harlow & Chilver, 1965:339; 

Ingham, 1962:214). Die Arabi ere het nie werklik in grand belang gestel nie en die Indiers was 

verbied om grand te besit; dus kon die blankes groat landgoedere beset. Die Kikuyustam was 

die deel van die bevolking wat die meeste onder hierdie praktyke gely het; daarom was dit 

oak nie eienaardig dat juis hulle die groep was om die voortou te neem in die opstande teen 

die koloniale beleid nie (Furley & Watson, 1978:252; Ingham, 1962:280) (vergelyk 

2.2.3.36). 

5.4 BANTERING VAN KULTURELE VERANDERLIKES IN DIE 

ONDERWYSSTELSEL EN DIE RESULTATE DAARVAN 

Onderwys is 'n sosiale instelling waarop allerlei faktore wat aktief in die samelewing voor

kom, inwerk. Onderwys word nie slegs bepaal deur die onderwysers self nie, maar oak deur 

individue en groepe wat elkeen 'n eie persepsie van die onderwys het (Thompson, 1981:21). 

Die blankes in Kenia het baie gedoen om groepe leerders byeen te bring vir onderwysdoelein

des, maar die begrippe "opvoeding en onderwys" was nie vreemd vir die inheemse inwoners 

van die land nie (Anderson, 1970:1; Fafunwa & Aisiku, 1982: 12; Mason, 1959: 15; Otiende et 

at., 1992:7). Na die invoer van "Westerse" onderwys was daar twee pogings aangewend om 

die diversiteit in die kulture van Kenia te hanteer: 6f deur aparte skate te skep 6f deur die 

proses van assimilasie en integrasie. 

5.4.1 Aparte skole 

Voor onafhanklikheid (1963) is die onderwys apart vir elke groep aangebied. Daar was 

ongeveer 50 inheemse stamme in Kenia toe die blanke Westerse koloniste daar opdaag. Hier

die stamme het nie in afgebakende gebiede gebly nie, maar was nomadies van aard. Hoewel 

hulle voortdurend op die trekpad was, het daar tog 'n vorm van "skoal" onder hulle voorge

kom, naamlik die stamskole waarin die jongmense vir hulle pligte in die samelewing waarin 
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hulle sou leef, opgelei en voorberei is (Anderson, 1970:1 00; Harlow & Chilver, 1965 :XVII; 

Stabler, 1969:IV-XX1). 

In die skole het die gesin en familie tradisioneel die onderwys van die kinders behartig. In die 

inisiasieskole het hulle byvoorbeeld kennis gemaak met beroepe soos pottebakkery en we

wery, of die jagkuns aangeleer. In hierdie skole is ook die verantwoordelikhede van die vol~ 

wasse lewe aan hulle tuisgebring (Callaway, 1973:13; Moumouni, 1968:17,25; Ndunda & 

Munby, 1991 :686). 

Hierdie vorm van vroee onderwys by die inheemse mense kan as 'n vorm van aparte onder~ 

wys beskou word, want elke stam het sy eie skole gehad en geslagte het aparte skole gehad. 

Met die koms van die immigrante is hierdie aparte vorm van onderwys net verder uitgebrei en 

wei op rassegrondslag (Ndunda & Munby, 1991:686). 

Die eerste skool vir die Arabiese leerders is deur die Anglican Church Mission Society gestig 

in die Cathedral Close by Mombasa in 1894 (Furley & Watson, 1978:70; Hollingworth, 

1960:158). Die vorm van onderwys vir die Arabiese leerders het voortgegaan tot 1912 toe 

daar 'n dispuut uitgebreek het tussen die ouers en die moskee~owerhede. Die ouers het toe self 

'n skool gestig wat later deur die staat oorgeneem is (Furley & Watson, 1978:73). Die Arabi

ese leerders het nooit met die ander gemeng nie; hulle onderwys is apart van enige ander 

groep hanteer. 

Met die bou van die Uganda-spoorlyn in 1906 is skole spesiaal geskep vir die kinders van die 

Indiers wat op die spoorlyn gewerk het (Hollingworth, 1960:158, 159; Otiende et al., 

1992:61) (vergelyk 5.2). Die Indiers het byvoorbeeld hulle eie Hindoeskole gehad wat op die 

Britse lees geskoei was (Anderson, 1970:70). Ook die Indier-leerders het dus apart skoolge

gaan. 

Die blanke leerders het onderwys deur medium van Engels ontvang in eie skole wat deur die 

staat voorsien is, ofhulle is na Engel and of Suid-Afrika gestuur om hulle onderwys te voltooi 

(Otiende et al., 1992:63; Stabler, 1969: 19). Tydens onafhanklikheidswording was daar dus 

vier aparte onderwysstelsels in Kenia wat verenig moes word. 

Toe die regering na onafhanklikheidswording nie vinnig genoeg skole opgerig het nie, het die 

inheemse bevolking self met die Harambee-skole begin. Hierdie skole was slegs vir 

inheemse leerders bedoel. Die mense het dus self'n onderskeid getref, selfs na onafhanklik

wording. Ten spyte van probleme soos groot klasse, onopgeleide onderwysers en swak fasi-
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liteite het die skole in 1965 die staatskole in getalle oortref en die onderwys vinniger laat uit· 

brei as wat andersins moontlik sou gewees het (Anderson, 1970: 144; Furley & Watson, 

1978:367; Otiende et al., 1992:91). 

5.4.2 Assimilasie 

Kenia het 'n erfenis van diverse kulture wat in die onderwys verreken moes word, omdat Brit

tanje, die veroweraar, nie die veelheid van kulturele veranderlikes erken het nie. Die onder

wysers in die inheemse skole was in baie gevalle Europeers wat weinig kennis van die taal of 

kultuur van die bevolking gehad het. Die kultuur van die sendingskole was derhalwe hoof

saaklik Westers van aard. Die kultuur van die Weste is afgedwing op die inheemse leerders. 

Die Westerse kultuur was ook in die aparte blanke skole dominant (Uchendu, 1979:3). Die 

gekleurde (nie-blanke) bevolking was verplig om te akkultureer ten einde by die heersende 

Westerse ekonomie van die land in te pas. Die proses van assimilasie was duidelik, veral wat 

die taal betref, want na onafbanklikheidswording was daar geen probleem om Engels as voer

taal te aanvaar nie. Die proses van aparte skole en assimilasie het dus gelyktydig plaasgevind, 

alhoewel in aparte instansies (Kinunda, 1994:3125). 

Vandag is daar nog steeds 'n vorm van aparte onderwys in Kenia in die vorm van die pri

vaatskole. Hierdie skole maak nie meer op grond van ras onderskeid nie. Omdat hierdie skole 

privaat is en nie deel vorm van die staatsonderwysstelsel nie, word die onderskeid waarskyn

lik op grond van die sosio-ekonomiese agtergrond van die leerders gemaak (Otiende et al., 

1992:157). 

Die onderwys in Kenia is bevoordeel deurdat die Vredeskorps van die Verenigde Nasies in 

die 1960's 'n bydrae tot die ontwikkeling van onderwys gelewer het deur onderwysers in te 

voer uit Kanada, Australie, Denemarke, Frankryk, Nieu-Seeland en Wes-Duitsland. Teen 

1967 was 70% van die sekondere onderwysers buitelanders. Hierdie mense het, anders as die 

koloniste, nie gekom om te bly nie, maar hulle het probeer om die bevolking selfstandig te 

maak ~nderson, 1970:85,88; Brownstein, 1972:8; Stabler, 1969:85). Hulle dienste is aan 

almal gel ewer. Die kultuurwat deur hulle oorgedra is, was nog steeds die van die Weste. 

5.4.3 lntegrasie 

Die regering moes na onafbanklikheid in 1963 die beheer van die onderwys oorneem uit die 

hande van die verskillende liggame wat die onderwys tot op daardie stadium hanteer het 

(Kinunda, 1994:3132). Die doel van die onderwysuitbreiding was gelyke geleenthede en 

95 



vooruitgang gegrond op meriete, met geen verskil wat kleur of geslag betref nie. Die onder

wys moes met ander woorde ten voile gei"ntegreer word. 

In 1963 is segregasie in die onderwys offisieel beeindig, maar die Asiate en inheemse 

leerders het nie onmiddellik na die blanke skole gegaan nie, aangesien dit te duur was (Ander

son, 1970: 155~ Stabler, 1969:85). 

5.5 ENKELE KONKLUSIES NA AANLEIDING VAN DIE KENIA-ERVARING 

MET DIE BANTERING VAN KUL TURELE VERSKILLE IN DIE 

ONDERWYS (MOONTLIKE GESIGSPUNTE VIR ONDERWYSVOOR

SIENING IN SliD-AFRIKA) 

• Soos in die VSA en Frankryk het die kerk aanvanklik met onderwys begin in Kenia, 

en sodoende die inheemse onderwys vir 'n tyd lank geheel en al beheer. Dit het ook 

die oorheersende invloed van die Westerse kultuur in die hand gewerk, maar tegelyk 

gesorg vir die bevordering van geletterdheid onder die inheemse bevolking. 

• Die ouers in Kenia het nie alma! deel gehad aan die ontwikkeling van die onderwys 

van hulle kinders nie. Die inheemse stamme het wei hulle deel bygedra met die 

stamskole, maar die Westerse vorm van onderwys aan die blanke kerke oorgelaat. 

Die Arabi ere het ook die blanke kerke toegelaat om onderwys te reel, terwyl die In

diers en die blankes van die staat afhanklik was. 

• Die doe) van die koloniale onderwys vir die inheemse leerders was nie om die leer

der self te bevoordeel nie, maar om hom voor te berei vir 'n ondergeskikte rol in die 

samelewing. Die plek van die inheemse bevolking is deur die politiek bepaal; hulle 

moes slegs voorberei word om dit aan te neem en tevrede daarmee te wees. 

• Die inheemse ouers het op 'n later stadium 'n positiewe bydrae tot die onderwys ge

maak in die vorm van die Harambee-skole. 

• Die staat het onmiddellik en sonder teen stand beheer by die kerke oorgeneem na on

afhanklikheid. Dit was 'n oplossing vir die heersende probleme omdat die kerke nie 

oor die nodige fondse beskik het om verder uit te brei ten opsigte van onderwysvoor

siening vir die vinnig groeiende skoolbevolking nie. 

• Die assimilasieproses wat in die skole begin is, was suksesvol, soos 'n mens onder 

andere merk uit die keuse om Engels die voertaal in die onderwys te maak. 

• Na onafhanklikheidswording het ekonomiese realiteite, waaronder die eise van die 

sakewereld, die aanvaarding van Engels as voertaal in die hand gewerk. 
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5.6 SAMEVATTING EN VOORUITSKOUING 

" ... Africa is heir to a plural heritage in education, and the fundamental task of African educa

tors is to adapt their heritage to present-day needs" (Scanlon, 1964:V). Dit sou makliker 

gewees het om 'n onderwysstelsel te antwerp om aan almal se behoeftes tevoorsien as 'n staat 

soos Kenia oor die nodige fondse beskik het. Soos Burns (1965: 14) dit stel : "Probably no 

country in the world can pay for all the education it would like .. .'', ook nie 'n Afrikastaat nie. 

In die volgende hoofstuk sal die bantering van die multikulture in die onderwys van die 

Republiek van Suid-Afrika bespreek word. 
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