
5. ONDF.RWYSVOORSJF.NING VIR DIVERSE KULTU!IR= 

GEMEENSKAPPE IN DIE REPURLIEK VAN SUID-AFRIKA 

5.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word 'n oorsig geqee van die 

verskillende hoofkultuurgroepe wat die Suld-Afrikaan= 

se volkeregemeenskap uitmaak. Daar sal veral gelet 

word op die herkoms en vestiging van die hoofkultuur= 

groepe. Kontak tussen die groepe het noodwendiq 

kultuurverskuiwing en kultuurvermenging oor die af~ 

gelope meer as drie eeue tot gevolg gehad. Hierdie 

agtergrond is van besondere belang vir die bestude= 

ring van die ontwikkeling van die onderwysstelsel in 

die RSA. 

Vervolgens sal die ontwikkeling van die Suid-Afri= 

kaanse onderwysstelsel wat saamgestel is uit die 

substelsels vir Blankes, Swartes, Bruines (Kleurlinge) 

en Asiate (Indiers) nagegaan word om vas te stel wat= 

ter rol kultuurverskille gespeel het in diP ontstaan 

van die vier substelsels in die RSA. Die rol wat 

die religieuse grondmotief vervul in die totstandko= 

ruing van 'n partikuliere kulLuur sal ook bepaal word. 

Hierdie hoofstuk sal aantoon dat 'n ewewig Lussen 

kultuurisolasie en -integrasie kan bewerkstellig 

word onder Ieiding van die Skrifmatiqe grondmotief 
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van skepping, sondeval en verlossing wat die dryf= 

krag agter Skrifmatige kultuu.r:beskouings en -beplan-= 

Je onderwysstelsels is. Verder sal gepoog word om 

dan te toon dat dit vecder gelei het tot 'n under= 

wysstelsel met viec substelsels wat histories gefun= 

deer is. 

Die verworwe en noodsaaklike aytergrondskennis sal 

saam met die insigte wat in die vorige hoofstukke 

bekom is, gebruik word om 'n nuwe bedeling van onder~ 

wysvoorsiening wat deur die regering in sy opdrag 

aan die RGN gestel is, naamlik om aanbevelings vir 'n 

onderwysvoorsieningsproqram ter bereiking van 'n ge= 

lyke gehalte onderwys vir elke inwoner ongeag ras, 

kleur, geloof of geslag te maak (vgl. RGN(l), 1981, 

p. 14-16). 

Reeds in die negentiende eeu het opvoedkundige na= 

vorsers bewus geword van die verweefdheid van die 

onderwys met die kulturele, sowel as die sosiale 

magte en faktore binne 'n qemeenskap. Volgens 

Stone (1981 b , p. 23-24) het navorsers soos W. Oil• 

they in Duitsland en M.E. Sadler in Engeland hieraan 

aandag geskenk, terwyl "P.E. Levasseur (1828-1911), 

'n ~ranse statistikus, ... die belangrikheid van ges 

kwalifiseerde data en die ontleding van kulturele 

maqte en faktore binne die onderwys beklemtoon" het 

(Stant!, 198l(b), p. 23). 

Die ondersoek na die rol van LL. Kandel, N. Hans, 

F. Schneider en hulle geesgenote by die vestiging 
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van die Vergelykende Opvoedkun<le as dpe]wetenskar 

van die Opvoedkunde, hel Slone (1981(h), p. 41) tot 

dje oorluiging gebring dat: "Verqelykings lussen 

ondcrwysstelsels ••. meleen ook inter-kulturele 

vergelykings (is) omdat die onderwys df>el van 'n 

nasionale kultuurw@reld is." GevolgJjk sal daar 

nou vasgestel word walter kultuurgroepe hulle in die 

RSA bevind en hoe hulle onderskeie onderwysstelsels 

ontwikkel het en tans daar uitsien. 

5.2 DIE HERKOMS EN VESTIGING VAN DIE HOOFKULTlJUR= 

GROEPE IN DIE RSA: 'N AJ,GEMF.NE OORSIG 

5.2.1 Inleiding 

Die ganse skepping vertoon 'n ryke onderskeidende 

verskeidenheid, byvoorbeeld plante, diere, bodemge= 

steldheid en klimaatstoestande. 'n Belangrike dcel 

van die skepping is ook die verskeidenheid van mense= 

rasse en kultuurgroepe, so bedoel en gcwil deur God, 

die Skepper en Skeidingmaker (Cronje, 1945, p. 10: 

Du Toit, 1944, p. 7). In die R~A is daar ook op 

grond van sy historisiteit so 'n verskeidenheid 

menserasse en kultuurgroepe geveslig. 

Met die koms van die Blankes na dje suidpunt van 

Afrika, was daar twee hoof inheemse volksgroepe in 

die land teenwoordig, naamlik die llottentotte wat as 

veetelers die kusgebied vanaf die Oranjerivier in 

die noordwesle totby die Visrivier in die oostelike 

deel van die suidpunt van Afrika bewoon het, en dje 
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Boe::;mall::> wat 'n jaytersht!staanswyst:: y~vo~r h0t. 

Oit;: Bot::smans het soms jay gemdak op db.! vee van die 

Hott<::ntotle; yevolyllk het die twee volksgroepe 

vyandiq teenoor mekaar gestaan. 

Die llottentotte twt gC~.andeweg makliket: met die Blan 

~t!S, wat veetelers sowel as landbouers was, kontak 

gemaak en die Blankt::s later selfs as bondgenote teen 

die Boesmans be£kou. ~1et die verloop van tyd bet 

die Hottentotte selfs by die Blankes as arbeiders ~n 

handlangers in diens gt;:trt:!e. As gevolg van die 

bondgenootskap tussen die B lankes en die Bottentott.: 

en die groter vaardigheid van Ulankes om die Boes~ 

mans te s traf, woes d i.e BoesnMns die wyk neem en 

die per die droe dele in trek. O[J soek na wild en ve hi= 

kos (Cruse, 1'.:)47, p. H-34). 

Weens die agterlikheid van die Boesmans se kultuur as 

qevolg van hull<! geografiese isolasie, lu:!t diL nooit 

'n faktor gewurd in die samestellende kultute van 

SuiJ-Afrika nie. Dit:: llottentotte ht:!t 'Jrootlik.s m..;t 

die Ne~ers wat as ~lawe van Wes-Afrika ingevoer is, 

en die inhe.:mse Swartvolk.e wat suidwaarts getrek 

het, geassimilt!eL·; anJersyJs, h~L soHUJii':J~ ilottt!n= 

totte met Blankes veruaster, veral ffit!t besoek~nde 

seelui, om sodoende 'n deel van die Kleurlingbevol= 

king te vorm. 

Daar sal verder in hierdie hoofstuk aangetoon word 

hoe die Swartvulke met die Blankes in aanraking ye"' 

kum het en die vestigin.g van die A,;iate !tier te 
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Jande sal il.cmge<1ui word (vgl. Barn<~rd, 1981, p. 80-

85) . 

5.2.2 Die Westerse yeori~nteerde Blanke 

kultuurgroepe 

Die Blankes bcstaan tans uit twee hoofkultuurgrocpe, 

naamlik die Afrikaner- en die Rngelse kultuurgroep, 

wat afsonderlik bespreek sal word. 

5.2.2.1 Die Afrikanerkultuur 

Volgens die amptelike jaarboek van die Republiek van 

Suid-Afrika is die begrip "Afrikaner" alreeds in die 

sewentiende eeu gebruik om kinders aan te dui wat 

van Europese (blanke) ouers in die Kaapse gebied ge= 

bore is (Muller, Sonnekus en Heyns, 1981, p. 82). 

Die begin.van die Afrikanerkultuur val saam met die 

karns van Jan van Riebeeck en sy mense op 6 April 

1652. Die stigting van 'n verversingstasie het 

spoedig geblyk meer as die oorspronklike doelwit te 

wees. 

Kort na hulle aankoms het sommige amptenare begin 

belangstel om hulle eie grand te besit en vir eie 

gewin te boer. In 1651 is die eerste groep ampte= 

nare toegelaat om grond buite die Kompanjiestuine te 

bewoon en te bewerk. llierdie amptenare of eerste 

boere is die Vryburgers genoem. Die vestiging van 

die eerste Vryburgers was 'n mylpaal in die 
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geskiedenis van die gebourte van 'n nuwe volk. Dit 

h~t inderdaad 'n volksplanting y~word (Wild, l9b8, p. 

15) • 

~1et die koms van die Frans.: !!ugt=note in 1688 is die 

geledere van die Vryburg~rs v.:rder versterk. Ge= 

Leidelik het ook ander w~s-Eurupese blanke groepe 

hull.: <tun die Kaap kom vestig, waarvan Ouitsers die 

grootste p~rsentasie uitgemaak het. Die onuecsk~ie 

kultuurgroepe het ond~rtrou en akkultucasie het 

plaasgevind om 'n nuwe volk, naamlik <.lie Afrikaner= 

volk mt:t 'n nuwe kultuur te vorm. !Ieese (1974, p. 

52) het die volgende berekening gemaak: Volgens die 

stamouecs wat na Suid-Afrika g~kom het, het die 

<Jenetiese sames telling van die Afrikaner tel:!n 1807 

soos volg daar uitgesien: 

Nede c lcmds 36,8% 

Duits 35,0% 

l''rans 14,6% 

tHe-blank 7,2% 

Ander groepe 2,9% 

Onbekend 3,5% 

Die felt dat die Nederlanders hulle eerste aan die 

Kaap gevestig het, !let aan hulle 'n sosiale voor= 

sprang bo die andt=r kul tuurgroepe ge<Jee. 111 die 

ondectcouing- t::!n ukkulturasiepro.:;es het hull.: dus 

die belanycik::>te Lydrae ten upsigle van die ntJwe kul:o 

tuur yelewec. Di.t was opvallt::!nd dat die nakomelinge 

van die ander Europesu kultuurgroepe so vinnig by die 
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Nederl;mdse d0r>l van die bevolktny inqeskilkcl h<'l 

(Rosman, 1968, p. 13f>-137). 

Dje vernaamste bindingseJemcnt Viln die nuwe kuJ luur.,.. 

gemeenskap wat onlwikkel het, was 'n eie laal. Di<> 

sewentiende-eeuse Hollands wat deur die eerste neder= 

sellers gepraat was, hel verandcr. Die andcr tale,-

byvoorbeeld Duits, Frans, Maleis en selfs llottentols 

het die llollands beinvloed, sodat 'n nuwe taal wat 

later as Afrikaans bekend was, ontstaan het (Bosman, 

1968, p. 136-137). 

'n Bepalende faktor vir die Afrikanerkultuur is die 

feit dal die Nederlanders 'n kultuur met 'n Protes= 

tants-Christelike religieuse gr.ondmotief in Suide= 

like Afrika oorgeplant het. Die Protestantse Chris= 

tendom is deur die Franse Hugenote, die Duitsers en 

later deur die Engelse, veral met die koms van die 

setlaars in 1820 versterk (Grobbelaar, 1974, p. 36) 

Die Afrikaner moet egter besef dat hy tog ook 'n 

produk van Afrika is. Die kultuurbodem is deel van 

1\frika en die Afrikaner sc kulluur· is in 'n groot 

mate ook deur die Afrikakulture beJnvJoed. "Die 

volkere van wie ons leengoed in ons kultuur opgeneem 

het, is grotendeels volkere van Afrika: die Does= 

mans, Hottentotte en Bantoes" (Grobbelaar, 1974, p. 

36-37). Selfs leengoed van Oosterse slawe (Malciers) 

het 'n rol gespeel in die kultuurvorming. So het 

sosaties, bohotie en geelrys nie net deel van egte 

1\frikailnse kossoorte geword nie, maar ook deel van 
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die alledaagse woordeskdt (Grobbelaar, 1974, p. J7; 

Bosman, 1966, p. l36-t37). 

Uie vestiging van die Afrikdners was nie tot die 

Kdctp en sy olllyt!Wing !Jept!.rk' nie. llu!le het vt:cdl nd 

die ~lnneland in 'n ooswaartse rigting bewee~, tot~ 

dat hulle die Swctrt~s by die Vlsrivier ontmoet het. 

Later is hulle deur die vestiginy van die Brits;; 

setlaars en gepaardyaande verengelsingsbe!eid ge~ 

dwing oul elders hul Le vryheid en selfverwesenlik.ing 

te gdan soek. Die gevolg was die Groot Trek gedu= 

rende die dertigerjare van die negentiende eeu. Die 

Voortrekkers het hulle gevestig in die noord.:like t:On 

noordoostelike del<:! van die land wat vandag as die 

Oranje-Vrystddt, Transvaal en Natal beken<.l is (Wiid, 

l <J6 8' p. 15-l 7) . 

Met hulle aJ:beid en breinkrag bet die Atrikaners 'n 

byut:ae gelewer tot die verspreiding van uie ~vester::;e 

tegnulo~ie in Suider-Afrika en die aanpassing van 

die WesLerse kultuur by die Afrika-omgewing. Die 

Afri~aanse taal saam met gevestigde qodsdienstige 

oortuigings en toegewydheid aan hulle kerk, het mee= 

gehelp om dia identiteit van die Afrikaner behoue te 

laul bly (Mull.::r t!/; ,fl. 1981, p. 8:.:!). Daar kan 

geponeer word dat die Afrikdnerkultuur die enlgste 

nuwe WesterHe yeori~nteerde kultuur ls wat in Suide~ 

likt:! Afrika ontstaan en geve::;tig is. 
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r,.2.2.2 Die> EngeJse> kullu11r 

Pie Britsc oorname van <lie Kaap in 1806 en rHe angli

seringsheleid wat daarop gevolg het, hct die Engelsc 

kultuur gcleidelik aan die Kaap gevestiq. Dit was 

eqter eers nadat die Kaap in 18J4 'n permanente 

Britse besitting geword het dat die regering meer 

doelbewus verengelsing nagestrewe het (Visagie, 

1970, p. 10-11). 

Die koms van die Brilse setlaars in 1820 het 'n be= 

langrike bydrae tot die uitbreiding van die Engelse 

kultuur gemaak. Tussen 4000 en 5000 Britte uit 

Engeland, Skotland, Wallis en lerland is in die 

distrik Albanie aan die Oosgrens gevestig. Die 

doel met die setlaars was hoofsaaklik om as bolwerk 

teen die Swartes (i.e. Xhosas),te <lien wat langs die 

Ooskus suidwaarts verhuis het. 

Die veeleisende lewe aan die grens het van die set= 

laars 'n geharde pioniersvolk gemaak. Die Dritte 

het weens die amptelike anglis~ringsbeleid hulle 

kultuurtradisies behou en hulle Christelike gods= 

uienssin bewaar. Die Britse Ryk was toentertyd ook 

op die toppunt van sy mag, wat verder bygedra het 

tot d.ie nasietrots van die setlaars: gevolglik het 

hulle geen begeerte gehad om by die A!rikasituasie 

i11 en aan te pas nie (Muller r I ,11. 1981, p. 82). 

Jlulle was egter verantwoordelik vir die oordrag van 

'n ryke kultuurerfenis tot die permanente kultuur 

van hul nuwe vader land. Die Setlaars het veral 'n 
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ho~ p~emie geplaas op ~ie opvoeding en onderwys van 

hulle kindecs. 'n ~laand nadat hulle hier y.;LmJ 

het, is die eerst~ skoal, byvoorbeeld op Salem gebou 

(Muller e:t ll. l':ltH, p. !:>2). 

Die Engelse taal is in ~ie loop van die negentiende 

eeu geleidelik die binneland ingedra. Henry F. Fynn 

het byvoorbeeld in 1825 'n handelspos in Port Natal 

gestig en sendelinge het ondec die inheemse bevolking 

begin week. Selfs voor 1795 het Engelse ontdek= 

kingsreisigers, natuurkundiges en wetenskaplikes wat 

die Kaap besoek net, <Jt=bruik gemaa.k van woorde uit 

die plaaslike tale om nuwe dinge wat hulle hier te 

lande teegekorn het, te benoem. Veranderinge van die 

Eng0lse taal het dus ook. plaasgevind sodat daar tans 

verwys word na "South African English". Net soos 

dit die geval met die ta.al is, bly die Engelsspreken= 

des steeds wat hulle kultuur belref saver moontlik 

getrou aan die Britse ayter•.:~rond (Muller ..; t at. 19!51, 

p. 97-9U) . 

5.2.2.3 Ander Westerse Blanke kulture 

rmmigrante uit l.:~nde soos 1-'rankryk, Duitsland, Par=: 

tugal, Italie en Gri~keland het in 'n groat mate met 

die Engelse of die Afrikaanse kultuur geG~ssimileer, 

ho~:wel daar tog gcoepe bestaan wat hulle k.ulLurel~: 

erfl.;;!nis bewaar en selfs privaatskole opgerig het. 

Die groe1>vorming het egter op so • n beperk.te skactl 

geskied dat die ddnyeleentheid nie verderc bt:spr.::king 

regverdiy nie (Muller dt ~l. p. 82-85). 
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5.2.3 Oi1' Swart 1\frikalulltuJr> 

Die nlanke volksplanting ann dj.; Kaap was reeds on" 

g~ve"r !50 jaar ourl toe dnoJ vjr di~ eerste keer 

met die SwilrtmPnse (anders ,,s Jloll.entoLte en Boes,.. 

roans) in aanraking gekom is. 1\lbei groepe (Swart. 

en Blank) was op trek V<~naf rlif' oorsprong na 'n 

nuwe hest.eroming. 

ole Blankes het vanaf Kanpslad Jn 'n noordoostelike 

rigting beweeg op soek na meer grond om te bewerk 

en welding vir hulle vee te vind. Die swartes het 

weer suidwaarts beweeg. Die geskiedenis bevestig 

dat die swartn~nse nie allyd in die gebiede gewoon 

het, waar die Voortrekkers huJle aangetref het nie 

(Cronje, 1945, p. 42; Tilf>y, 1974, p. 5-8). 

1\angesien die Swartes nie oor 'n skrifkultuur beskik 

het nie, is daar baie min bekend v<.~n hulle voorge= 

skiedenis, verspreiding en v"sllging in Suidelike 

1\frika. Daar word algemeen ~anvaar dat die Swartes 

die produk van die ver.menginq W'er as 2500 jaar ge= 

lede tussen die llamiete en r]jc NC''J<:!rs was. Die 

swarles is uitgedruk (deur dje llamiete en Negers) en 

het vanaf die noorde Suidelikc 1\frika binnegedring 

(Aarnard, 1981, p. 81; MulJ<'r <>I oL 1981, p. 74). 

GP-skiedkundiges verski l oor <Jj r~ huidige etniese pa= 

troon van die Swartvolke, ma-1r dj" meeste meen di'll 

vier hoofgroepe by uie sujr]<·l i.kc~ lnlt_lrasie betrokke 

was, naamlik die Sotho, Nq111li, T~;rmqa (ook Thnnga 
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genoem) en Venda (Vhavenda) (Muller et al. 1981, p. 

7 4) • 

Gesaghebbendes verskil t)ok oor wle, na.amlik die Sotho 

of Nguni die eerste swart-im.migrante vun Suid-Atrika 

was. Di~ wat glo Jat die Sotho die eerste inunigt·ctn=' 

tt: wa!:i, meen hulle het suidwaarts verhui::i tot in die 

huidige Botswana, en van daar in 'n geleidelike oos= 

waartse na die sentrale en !:iUidelike streke van Trans= 

vaal tot in dele van die Oranje-Vrystaat en Lesotho 

beweeg het. Verder word aanvaar dat die Nguni voor 

die Tsonga na Noord-Natal getrek het. Sekere 

Nguni-stamme soos die Pando's, 'femboes en Xhosas het 

hulle in die Transkei en Ciskei gevestig. Die 

'l'Songa het tot ~losambiek en Noord-Natal bt.!perk gebly, 

terwyl die Sjangaan-Tsonga die Noordoos-Transvaal 

beset het (Muller ,Jt <1!. 1981, p. 74). 

Volgens Muller ,d .<l. (1981, p. 74-75) is die mcestt! 

kt2nners dit eens dat die Venda betrekltk laat ln 

suid-Afrlka aangekom het en hulle in die noordeiike 

streke van Suid-Afrika waar hulle vandag nag woon 

yevestig het. 

Daar is oak die teorie van Bryant wat meen dat die 

Nguni Suid-Afrika eerste bereik het. Vol gens Mlll"' 

ler .,;t; ul. (1981, p. 75) het Bryant ook sy eie teo= 

rie gehad oor die ontstaan van die verskillende in= 

heemse Swartvolke. 

Gedurende die negentiende eeu was daar 'n groat= 
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-
skaalse verslrooiing van die bPvolking in die sogc:o 

nilam<le "mfPc<lnC>" of "difagonP" (Nguni- en Sotho

woorde vir verguising om die begrip toL,llr I'OJ''''i' 

wePr te gee). Die "difagane" het. in die noorde van 

Natal begin as 'n "reeks botsings lussen die 

Ndwandwe onder kaptein Zwide> en die Mthethwa van 

Dingiswayo" (Muller et. al. 1981, p. 75). Elkeen 

het 'n ryk opgebou deur kleiner slamme stelsclmatig 

in te lyf. Dingiswayo is later deur Zwide gevang 

en doodgemaak. Tsjaka, een van Dingiswayo se 

krygsmanne, het die opperhoofskap van die Zoeloes 

oorgeneem en voortgegaan om die buurstamme onder die 

gesag van die Zoeloes te bring. Uiteindelik het hy 

ook die Ndwandwe oorwin en so beheer oor 'n verenigde 

Nguni-ryk verkry. Met die dood van Nandi, Tsjaka 

se moeder in 1827, het 'n reeks oorlo5 uitgebreek 

wat 'n kettingreaksie aan die gang gesit het. 

Voortvlugtendes het onskuldiges in hulle pad aange:o 

val. Dit het 'n vloedgolf van verhuisings in alle 

rigtings ontketen (f-1uller et ol. 1981, p. 76). 

Nuwe ~1lksgroeperinge het ontstaan, soos byvoorbeeld 

onder MoBjesj wat vlugtende groepe byeengebring hel 

ell 'n koninkryk in Lesotho gevestig het. Die pro-= 

Bes waardeur die huidige verspreiding van Swartes 

teweeggebring is, was nie altyd maklik nie en nog 

~inder vreedsaam. Voor die karns van die Blankes 

was daar onder verskeie Swartvolke botsings op die 

patroon van die "difagane", hoewel nie altyd en 

oral op aieselfde skaal nie. Die gcvolg was ver~ 

skeie besettingB deur Swartes buite en selfs binne 
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die ':l rense van die RSA soos di t vandag voorkom. 

"Daarom staun (.)tnoloe uiters :>kepties teenoor sum"' 

mige verklarings van die oorsprong van die Swartes 

van Suid-Afrika" (Muller at .t/.. t981, p. 76). Daar 

kdn volstaan word met 'n uiteensetting van dit::l hui-"' 

Jige verspreiding van die verskillende Swartbevol"' 

kinysyroepe soos !lulle uiteindelik in verskillende 

kultuur- en taalgroepe byeengekom en in die ver= 

sklllende ::>trt::ke <jevestig is. 

Op p. 287 Vt:!rskyn 'n tabel van Barnard (19!H, p. 132) 

van die hoof Swartbevolkingsgroepe, hulle vernaamste 

woongebiede, nasionale state en die tale wat hulle 

pra<1t. 

DiL is eweneens moeilik om die kultuur en kulturelti! 

on twikke ling van die Swart volke te omskry f, omdat 

daar geen skriftelike bronne beskikbaar is nie. 

Duvenage (l98l, p. 163) besternpel. die Swartkultuur 

as 'n "primitiewe stamkultuur". Ander skrywers sien 

die Swartkulture tans as "ontwikkelende kulture•, 

vlaar die aanl>idding van voorvaderlike geeste nag 'n 

belangrike rol speel. Badenhorst (1975, p. 105-

106) bevind dat •selfs wanneer hulle (Swartes) na 

die stede trek, v.n·vaag die l>egrip van 'n godheid en 

voorouerverering, maar hulle ge loaf in die toot:dok"' 

ter requleer nog 'n groat deel van hul lewe (kyk ook 

par. 5. 3). flier is du!:l sprake van 'n ontwikkelende 

kultuur waar die gebruike nag vurband hou met 'n be; 

sontlere konserwatism12: om dle t.radisies te behou. 

Die ontsluiting van so 'n kultuur stuit by die 
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Swart volke in die RSA, hulle vernaamste woongebiede, 
nasionale state en tale 

Bevolkings~roeEe(e) Vernaamste woon~ebied(e) ~ 

Sotho : Noord-Sotho Noord-, Noordoos- en Lebow a 
(Pedi) Sentraal Transvaal 

Wes-Sotho Wes- en Noordwes-Trans= Bophutha= 
(Tswana) vaal en Noord-Kaapland tswana 

Suid-Sotho oos-vrystaat QWaQWa 
(Basotho) 

Nguni Zoeloe Natal KwaZulu 

Xhosa Oos-Kaapland Transkei 
Ciskei 

Swazi Noordoos-Transvaal Kangwane 

er. 

Ndebele Sentraal en Noordoos KwaNdebele 
Transvaal 

Venda : Venda Noord-Transvaal Venda 

Tsonga: Tsonga- Noordoos-Transvaal Gazankulu 
Shangaa:~ 

Taal 

Noord-Sotho 

TS'N'ana 

Suid-Sotho 

Zulu 

Xhosa 

Swati 

Suid-Ndebele 

Venda 

Tsonga/ 
Shangaan 



betrokke gemeenskap op 'n besondere gebundenheid 

aan wat voorheen gebruiklik was (Stone, 198l(b), p. 

106). Verandering vind selde plaas. 

Volgens Duvenage (l98l, p. 163) is die primitiewe 

kultuur 'n "sterk geslote kultuur wat deur isolasie 

in stand q~hou wot·d dt:ur die lewensbeskoulike oor"' 

tuigings wat daarin yestalte yekry het". 

Daar word kennis geneem vdn die felt dat daar reeds 

kultuurverskuiwiny en -vermenging ~laasgevind het. 

Genoemde verskynsels word in paragraaf 5.3 uiteen= 

gesit. 

\ie.:ns die qeslotenheid en isolasie van die stamkulo= 

ture hut hulle 'n byna statiese karakter openbaar. 

8lke Swartvolk het eyter sekt:re partikuliere varia~ 

sies van die meer al<Jeruene aard van die Swartkul tur0 

tot stand gebring. Om op die besonderhede van elke 

volk s~ kultuur in te yaan, sou 'n omvangryke taak 

wees en nie 'n wesentlike bydr-ae tot hierdie navor"' 

sing lt)vter nie. Dit is wel van belang om enkele 

algemene kulturele kenmerke van die swartvolk aan te 

toon, want mense do"'" verskillt;;!nd omdat hulle ver:o 

ski llend oor sake dirtk. Oaarom is di t belangrik om 

kennis te rleem van die ver:;;kille tussen die Blanke 

en ~wartdenkwyse. Die vol'.:Jende kulturele kenmcrke 

gee veral aanleiding tot die stati~se installing by 

die tradisionele Swart:;;aruelevling: 
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Die lewenskrag van 'n pen::oon is bcp!?rk en 'n 

mens kan slE>gs m<>er da<trvan bekom deur eli t van 

iemand anders weg le neem, en om le veel krag 

te h." k.an vir die gemeensk.ap gevaar lik. wecs. 

Slegs spesiaal begaafde mense soos toordokters 

en waarsiers ken die geheim om "hicrdie lewens= 

krag in die vorm van 'medisyne' uit plante, 

diere en selfs mense te haal" (Van der Walt, B.J. 

1 9 82, p. 2 4] ) • 

Volgens so 'n lewensfilosofie sou ambisie geen 

deug maar eerder 'n ondeug wees. Die mens 

moet tevrede wees met sy lot (Van der Walt, 

1982, p. 241). 

Die hierargiese sisteem volg die lyn van die 

voorvaders, hoofman, vader, oudste broer, enso= 

voorts waarin die vaderfiguur stcrk figureer en 

nie in twyfel getrek of weerspreek mag word nje. 

'n Gesentraliseerde, in plaas van gcspesiali 

seerde polilieke gE>sag is voor die handliggend. 

So 'n gesagstruktuur is in 'n groat mate dem= 

pend op ontwikkeling sowel as V•~rnuwing van die 

bep<tnlde volk (V<tn der Walt, 1982, p. 241; 

Duvenage, 1981, p. 184}. 
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By die tcadisionele Swartman bestaan daar 'n 

de1stiese yodsidee. Die godheid is v~r wey, 

verborge, afwesig, die mens het daarmee nie 

kontak of gemeenskap nie, het ook nie 'n ver= 

antwoordelikheid teenoor sy god nie, en die god 

bemo.::!i hom oak nle mt!t die mens nie. Daarom 

is die geloof in die godheid ook nie 'n posi~ 

tiewe stimulus tot aktiwiteit deur die mens nie. 

Tog is dctar by die Swartman "nie 'n skeiding 

tussen sy geloof en sy alledaagse bestaan soos 

in die geval van vele Westerlinge nie" (Van der 

Walt, 1982, p. 242). 

Die geski~Jbeukuuin~ 

By die Swartman bestaan 'n sikliese idee van 

geskiedenis, nie lineer soos by die Blanke 11i.e. 

Soos in die geval van die seisoene van die jaar, 

sal wat eers was, weer een of ander tyd nct vore 

kom- 'n ewige sikliese gang van alles. "Daar= 

by speel die toekoms geen rol nie. Die ver• 

lede en die hede is belangrik" (Duvenage, l9Bl, 

p. 184) . 

I 

Tradiai~gebond~nhwid 

Die samehang van die besondere geskiedbeskouing 

met nul bepaalde sieniny van tyd (hede-verlede, 

in plaas van verlede-hede-toekoms, soos uy die 



Blilnke) word die tr,,cli~lf>!' vi'ln die- st am b0= 

klemloon, waar die rol van die vonrvaderver~ring 

belangrik is. "Waar die Westerling gewoonlik 

se: 'Wie dje jeug het, het die toekom~', sou 

die Bantoe (Swartman) dalk se: 'Wie die voor= 

vadergeeste se goedgesinoheid het, is gelukkig'" 

(Van der Walt, 1982, p. 243). 

OndAr~aardering van diA indinidu 

Die sosiale gevoel by aile Swartvolke is baie 

Sterk ontwikkel. Die hegte onderlinge band 

kom oral na vore. "Die mens is mens deur sy 

medemens", is 'n spreekwoord in verskeie Swart= 

tale (Van der Walt, 1982, p. 243). Gevolglik 

word die deugde van inskiklikheid en mededeel= 

saamheid in ere gehou, veel eerder as eerlik= 

heiden integriteit (Duvenage, 1981, p. 185). 

'n Vrees om teen die groepmening 'n standpunt in 

te neem, is die direkte gevolg van die onder= 

waardering van die individu in die groep. Voort= 

spruitend hieruit is ook die onwil om te vee] 

persoonlike verantwoordelikheid te aanvaar wat 

'n hoe mi'lte uniformiteit in die hand werk, soos 

dit weerspieel word in die enerse wonings van 'n 

tradisionele Swartstam (Van der Walt, 1982, p. 

244). 

Die tradisionele Swartman hel qeen skryfkuns van 
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sy eie ontwikkel of bemeester nle. Daar is 

sterk klem gel~ op die mondelinge oordrag van 

gebruike en gewoonles. Die Swartman het 'n 

besondere memoriseervermoe ontwikkel, maar dit 

het ook beperkinge, aangesien die mens net 'n 

sekere hoeveelheid kennis kan memoriseer. Oor= 

spronk likheid is dus on tmoedig en die aanvaar~ 

ding van die tradisie is gevolglik in die hand 

gewerk. Dit was 'n belemmering vir kulturele 

oopmaking van die Swartkultuur. "Die aanraking 

met ander ku l t ure het nie deur boeke soseer <Je= 

kom nie, maar deur die radio in die eie volkss 

taal" (Duvenage, 1981, p. 185; vgl. ook Van 

der \valt, 1982, p. 244). 

Die Swartman besef sy beperkte mag, terwyl die 

mag van die voorvaderlike geeste en toardokter 

oorskat word. Vander Walt (1982, p. 244) be= 

weer "~at die magiese ingesteldheid by die 

Swartman 'n fatalistiese lewenshouding tot ge~ 

volg het: hy is in 'n groat mate aan magte, 

waaroor hy geen of weinig beheer het, uitgele~ 

wer". So 'n gebondenheid demp noodwendig 

enige inisiatief. 

Die Blanke, wat deur die wetenskap beinvloed is, 

is geneiq om in abstrakte spekulasies te verval. 



Oaart(.>(.>!IOnr dink E'n pranl die Swartm;Jn in h<>"ld<:> 

wat hy nnn die konkr<>te werkl.tkhrid 0ntlc-f'll. 

lhf'!rdi<" k0nkrete b<'naderinq maak sy helan')St<>l= 

.1 lnq vir die w~tenskap min<ler. "Wilnt in die 

wetenskap word dai'lr met bcqrippe cwwer k" (DUVC'"' 

nage, 1981, p. 185). Vrac soos byvoorh.-Ald: 

"Wat is water? Wat j s lug?" val bui tf' diP 

horison van di('> Swartman (Ouvc>nage, 1981, p. 

185). Vander Walt (1982, p. 245) poneer: 

"Die Bantoe dink in gehele, nie analities nie 

maar sinteties. Sy denke is sintuatief hepaald 

en nie abstrak gerig nie." Op die oog af lyk 

dit nie of sulke trekke skadelik kan wees, in 

dil sin dat dit dinamiek demp nie. "Tog is dit 

- by al die mooie wat daarvan gese kan word -

wel die geval" (Vander Walt, 1982, p. 245). 

Topnyra[iese beperkinge 

Die topografie (relief) van Afrika, dit wil se 

die gebrek aan bevaarbare riviere, die aanwesig= 

heid van hoi berge, ondeurdringbare woude en 

onherbergsame woestyne ltet kontak tussen gemeen= 

skappe beperk en het veroorsaak dat versld llende 

Swarlvolke meestal in afsondering en isolasie 

gewoon het. Dit het met geslotenhf'id en weinig 

dinamiek gepaard gegaan: qevolglik is diP 

mikrosamelewing van die'stam as die ideale same~ 

lewing gesien. Om die rede bring die huiclige 

verstedeliking en oorskakelinq van rlie landelike 

na die nywerheidswese groot ontwri0ting mee (Van 
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der Walt, 1982, p. 245-246); Duvenage, l9Bl, 

p. 186). 

Die kontak n~t die Blankes het 'n beslissende 

rol in die kulturele ontwlkk~ling van die 

Swartmense ge&!:Jetll. Die kontak 111et die gevor"' 

Jerde tegnologie van die Blankes het die Swar"' 

tes uit die Ystertydperk in 'n nuwe orde inge; 

ruk, wat suwel voordele as nadele vir almdl 
* l meegebring het. (Muller <::t aL. 1981, p. 74). 

Verdere bespreking oor die kontak tussen die 

Blankes en die Swartes volg in paragraaf 5.3.3. 

5.2.4 Die Kleurlingkultuur 

Die Kleurlinge verteenwoordig in hoofsaak twee hoof~ 

kulture, naamlik die wat Westers georiinteerd is of 

sogenaamde Kaapse Kleurlinge, wat die produk van 

b~oedvermenging tussen Nama::; (Hottentotte) en !Hankes, 

asook Negerslawe met Blankes was (Barnard, 1981, p. 

t6). Die tweede groep is Oosters georienteerd, hy~ 

voorbeel.d Maleiers en hulle vermenging met genoemde 

groepe. Die Kleurlinge is dus ('n) bevolkings; 

groep(e) wat in Suid-Afrika ontstaan het. Hulle 

was nie immigrante nie, maar is ook nie direkte af= 

stdmmelinge van die oor::>pronklike inheemse volke 

van Suidelike Afrika nie. Hulle het deur bloedvers 

•) Oil! Swartman dink anders a:> die !Hank!!, g«volgl ik lcef en 
doen hy ook andt<rs a,; die !Hanke en 'n andersoortige kul"' 
tuur ontwikkel. !He aanpassiug van die Swartman by die 
BLanke se kultuur en beskawing is 'n tru.>eisarue proses en 
werk in vele opsigte ontwrigrend in op die van sy eie. 
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menging hier ontstaan (Cruse, 1947, p. ll-12). 

Vander Ro~s (1979, p. 38-41) gee 'n besondcr inte= 

ressante uiteensetting van die groepe wat vcrmPng 

het om die Kleurlinggemeenskap te vorm. Hy stel 

dit egter onomwonde dat selfs die ses hoof samestel= 

lende groept:> elkeen afsonderl ik verske:i.e etniese of 

nasionale groepe verteenwoordig het. Van der Ross 

(1979, p. 38) gee die volgende ses samestellende 

hoofgroepe: 

Blankes, Hottentotte, Slawe, Boesmans, Maleiers en 

swartes. 

Benewens die Kaapse Kleurlinge is daar nag twee sub= 

kulture wat by die groep behoort, naamlik die Griek= 

was en die J<aapse Maleiers. Die Griekwas is hoof= 

saaklik van Hottentot en Blanke afkoms en het hulle 

in die noordwestelike en later in die noordoostelike 

dele van Kaapland gevestig. Uulle het 'n eie kul= 

tuur ontwikkel en praat 'n vorm van Nederlands-Afri= 

kaans. Hulle is hoofsaaklik Christene {Huller At 

al. 1981, p. 80). 

Die Kaapse Maleiers is 'n mengsel van Indiers, 

Singhalese, Chinese, IndonesiE~rs en Malgasse wat on= 

danks hulle vroeere kneqskap en isolasie trou ailn 

die Islamgeloof gebly het. Die Maleiers is veral 

vaardige vak- en ambagsmanne en betroubare werkers 

(Muller et oZ. J981, p. 81). 
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Die Kaapse Kleu~linge waH nog altyd wat hulle geloof 

bet~ef Christene en deur hul taal (Afrikaans of 

Engels), en algemene lewenswyse ten nouste aan die 

Dlankes ve~want. Hulle kultuur, algemene no~me en 

lewenswyse is Weste~s georientee~d (Venter, 1974, 

p. 1). Botha (1960, p. 57) maak die stelling dat: 

"die Kleu~linggemeenskap o~ganies deel uitmaak van 

die 'blanke' volk". 

Uie Druinmense is 'n singende volk en is lief vi~ 

~itme en musiek. Al die ander kunste word ook deur 

hulle ywe~ig beoefen en waardeer. Hulle kunsskep= 

pinge vertoon onweerlegbare ooreenkoms met di~ van 

die Blankes, omdat hulle uitdrukkingsmedium dieself= 

de is as die van die Blankes, byvoorbeeld die taal, 

die lied en dramatiese voo~stelling. Vir die 

uiting van hul kunsgevoel put die Bruinmense uit 

Westerse bronne, sowel as dit wat eie is aan die in= 

heemse nlanke en Bruinmenssamelewings. Ander kul'-" 

tuurtake soos ekonomlese organisasie, gemeenskaps= 

dienste en sportklubs bevestig hulle verwantskap met 

die Blankes. Die skool speel 'n kardinale rol in 

die kultuurbedrywighede. Handwerkuitstallings, 

kunswedstryde, koorkompetisies en verskeidenheids= 

konserte word oo~ die hele land deur skole aangebied 

(Botha, 1960, p. 23-29). 

Die meeste Kleurlinge is betrek by die visnywerheid, 

landbou en diensnywerhede. Hulle raak egter alges 

meen geskoold in verskete ,1mbagte en professies wat 

toenemend beoefen word (Muller et al. 1981, p. 81). 
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5.2.5 hs1at.e en Ooslersc kullure 

Onder die groepering word twee hoofgroepe nnderl"kei, 

naamlik die Indi~rs (wat verskeie taalgronpe verteen= 

woordig) en die Chinese. Soos verder uit die ge= 

skrif sal hlyk, verskil die twee hoofgroere radjkaal 

ten opsigte van hul kultuurgoedere. Oil is dus 

noodsaaklik dat hulle afsonderlik bcspreck moet word. 

5.2.5.1 Die Indierkultuur 

Polmer (soos aangehaal deur Pachal, 1971, p. 1) se: 

"The coming of the Indians to Natal was no sponta= 

neous uncontrolled movement of adventurous indivi= 

duals seeking a better livelihood than their home 

country gave them. It was part of an elaborate 

system organised and controlled by the Governments 

of Great Britain and India." 

Op 16 November 1860 het die eerste IndHhimmigrante= 

arbeiders in Durban aangekom. Hulle is dcur die 

destydse Dritse bewind hierheen gebring om in die 

suikerplantasies te werk, omdr~t die ZoeloPs nog nie 

bedrEewe in daardie soort werk was nie. Die dissi=

pline wat met geroetineerde werk gepaard gegaan het, 

was oak vir die Zoeloes vreemd en onaanvaarbaar. 

Daarom kon hulle nie in die suikerplantasies gebruik 

woril n:IP (PachaL 1971. p. l-fi). 

Die natuurlike gevolg van die koms van diP lndier= 

arbeiders was die immigrasie van handelaars \'' frPe 
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passengecs"). Die handelaacs moes voorsien in 

speserye en ander eg Indiese goedere. Die hande= 

laars was hoofsaaklik aanhangers van die MoslAntqe"' 

loaf. Bulle het gelyke regte met die Blankes ge= 

niet en het hul oral in Suid-Afrika gevestiq, behal= 

we in die Oranje-Vrystaat waar hulle op grand van 

'n wetsbepaling nie toegelaat was nie. Die Indier= 

arbeiders het sodra hulle kontrak verval het, valle 

vryheid geniet waarna hulle dan as "free" geklassi= 

fis~;er is (Pachal, 1971, p. 7-9). 

Die Suid-Afrikaanse Indiers is kultureel nie homogeen 

nie. Die feit bly dat hulle baie kultuur- en rasqe~ 

trou is en moeilik met ander kulture assimileer. 

Die Indiers word beskou as 'n hardwerkende, produk= 

tiewe volksgemeenskap en het reeds grootliks ontwik= 

kel van on<.]eSkoolde tot hal f(Jeskoolde en hoogsgeskool= 

de arbeiders. 'n Groot persentasie fndiirs het reeds 

universitere opleidincJ ondergaan, gevolglik kon hulle 

ook die professies betree (Vander Merwe, L9bl, p. 

51-52). 

Die belangcikste godsdienste wat deur die Indiers 

aanqehan~ word, is: Uindoelsme (68%), Islam (20%) en 

die Chri.stengeloof (10%). Die Hindoelsme trek hoof= 

5aaklik sy volgelinge uit die Tamil-, Telegu-, 

Hindi- en Gujareti-sprek.ende fndiecs. Konserwatie= 

we llindoes in Suid-Afrika g~bruik uie Poe,anas as 

godsdienstige strafmaatreels in die samelewing. 

Monu-Sanhito, 'n soort k~noni.eke boek, is die belang= 

rikste van die leerstellige uoeke. Die Tamil= 
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spr0kcndes van Indie het 'n ryk erft?nis in godscHens~ 

lige Jiteratuur wal vry algcmecn dPur dir Tamilspre= 

kcndes in djp RSI\ gebruik word (Muller "1 a i. 1?81, 

p. 725-726). 

Op enkele uitsonderings na, is die Moslemgemeenskap 

vroom en welvarend. Bulle is aanhangers van die 

orlodokse Soeni-sekte van Islam. Die sentrale mos= 

kee in Durban, die grootste in die Suidelike half= 

rond, hou vyf dienste per dag. Oor die algemeen is 

moskees vol op Vrydae en gewyde vakansiedae. 

lloewel daar nog maar min Swartmense tot die Islam 

oortuig is, word daar tans pogings aangewend om jong 

Swartes by die Moslemse jeugbewegings te betrek. In 

Kaapstad is daar al heelwat Druinmense wat aanhangers 

van die Islam geword het. Moslems voorsien aansien~ 

like bedrae geld vir liefdadigheid, opvoeding en kul= 

tuursake en help selfs Swartleerlinge en -studente 

met beurse (Muller pt al. 1981, p. 726). 

5.2.5.2 Die Chinese kultuur 

Die Britse owerheid in Suid-1\frika het in 1904 toege= 

laat dat die Kamer van Mynwese Chinese invoer om die 

tekort aan werkers vir die goudmyne te verlig. Teen 

1906 was daar alreeds 50 000 Chinese arbeiders aan 

die Witwatersrand. Die meeste van hulle was anal= 

fabete ujt die provinsie Sjantoeng. 

Beter werwing onder die Swartes om as mynwerkers in 
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diens te tree, het meegebring dat daar in 1908 begin 

is met die repatriasie van die Chinese. In 1910 

het die Regering met generaal L. Botha as Eerste 

Minister alle Chinese na China teruggestuur. 

Tussen 1920 en 1940 het daar vrywillige Chinese inmi= 

qrante na Suid-Afrika gekom. Tans is daar ongeveer 

8 000 Chinese in die RSA (Van der Merwe, 1961, p. 50; 

M u ll e r ,; t ,!l . , l 9 8 l , p • 77- 7 8 1 • 

Die meeste van die Suid-Afrikaanse Chinese het hulle 

voeling met die Boeddhisme verloor en is tans Chris'= 

tene. Hulle is veral lidmate van die Rooms-Kato= 

lieke en Uabtistekerke. Hulle praat die Hakka-taal. 

Polities verkies bulle die kapitalisme; gevolglik 

voel hulle meer aangetrokke tot Taiwan as Rooi China 

(Muller et u.l. 1981, p. 78, 726). 

5. 3 KULTUURVERSKUI\YING EN KULTUUHVERMENGING 

5.3.1 Vroeyste kontak tussen inheemse 

ku 1 tuu.cgroepe 

Sedert die vroegste tye was daar in Suid-Afrika kon= 

tak tussen verskillende inheemse rasse en volkere. 

Uit die studie van hulle werktuie kan 'n wedersydse 

belnvloeding van die groepe afgelei word. Dit word 

algemeen aanvaar dat die Doesmans die oudste oorle= 

wende inwoners van Suidelike Afrika is. \~at hulle 

van hulle voorgangers oorgeneem het, kan nie met 

sekerheid bepaal word nie. Na die Boesmans het die 
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llollentot:te gevolg. Die mc('Sl<:> lanlknnrllqf's ililn=

vnar dat die llotlentottaal basies • n llami ti f>S(> taa 1 

is wat slerk deur die taal van die Boesmans bein=

vloed is. Uie suigklankf'! van die llottcntol, waar= 

van slegs nog die Namataal Jn Suidwes-Afrika oor is, 

<'lui op die Rocsmaninvloed (Z iervogeJ 1 I 960 1 p. 39). 

5.3.2 Rontak tussen inheemse volke na die 

koms van Jan van Riebeeck 

Met die koms en ve~tiging van Jan van Riebeeck en sy 

am~tenare aan die Kaap 1 het daar vier verskillende 

en duidelik afgebakende rassegroepe kontak in Suide~ 

like Afrika gemaak 1 naamlik Boesmans, llottentotte 1 

Swartmense en Europeane. Elkeen het oor 'n eie 

kultuur en taal beskik. Die kontak tussen die ver= 

skillende rasse het geleidelik toegeneem en blywend 

van aard geword; gevolglik kon onderlinge beinvloe= 

ding gepaard met kultuurvermenging en -verskuiwing 

nie uithly nie. 

Die Swartes van die oostelike Kaapprovinsie (Xhcsas 

en verwante stamme) het met die oostelike Hottentot= 

stamme vermeng. Uit oorlewering blyk dit dat die 

Jlottentotte met die Swartes geassimileer het. Die 

oorname van Hottentotklanke 1 veral die suigklanke, 

en woorde in dJe tale van die Xhosastaoone is 'n a1ge= 

meen erkende feit. Volgens Ziervogel (1960, p. 40) 

Js hislorici en taalkundiges van meninq dat die suigG 

klanke in di.e Ngunitale (byvoorbeeld Xhosa en Zoeloe} 

reeds in 'n vroei stadium deur dJe ~wnrteA van die 
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13o.::snlans oo r-geneem. Voorbeelde van direkte ontle= 

ning aan die noesman- en llottentottale later in di.e 

suide is nietemin genoey!;ame bewys van bulle invloed 

op die Swarttale (Muller et .rL. l9tlt, p. 99; Zi.er"" 

vogel, 1960, p. 40). 

Dit is rnoeilik om die kulturele invloed van die 

!lottentotte op die Swartkultuur te bepaal, omdat 

geen gegewens oor die laas<Jenoemde voo~: hulle aanra= 

king met die l!ottentotte beskikbaar is nie. Oat 

daar egter beinvloeding was, moet aanvaar word 

(Ziervogel, 1960, p. 40-41; t-1uller t:t ul. 1981, p. 

73-74). 

Nadat kontak met die Blankes gemaak is, het die 

Swactmense na die Blanke stede en dorpe geimmigreer. 

Die Swartmen!::ie het hulle rondom die Blanke stede en 

dorpe gevestig, waar hulle eie stedelike gebiede vers 

rys het. Die Swartes het na die Blankes gemigreer ter 

wille van weckgeleenthedt:l en die ekonomie.se welvaart 

wat dit vir hulle (Swartes) gebring het. Eweneens 

het die Blankes meer en meer van die Swartarbeid ge= 

bruik gemaak en is hulle (Blanke~) daardeur bevoor= 

deel. 

In die Swartstede en -dorpe woon verskillende etniese 

groepe deurmekaar. Die deurmekaarwonery het in baie 

geva lle die ,;;tniese en st.amvecbande laat vervaag. 

Daar word wel deur die landsowecheid, sowel as die 

plaa.slike Lesture gepoog om dle etniese groepe apart 

te hou "om te voorkom dat al die Oantoerasse 
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gele:idelik ontwikkel tot 'n homoq<'ne gro<:>p wat taal, 

aspirasies, ens. betref" (Vander Mcrwc, 1961, p. 

11). Of daarin qeslaag gaan word om die etnie~e 

groepe apart te hou in sommige stedf'l.ike gehieilP, 

veral in die Pretoria-Witwatersrand-Vereeniqin<"Jse 

metropolitaanse gebied, is te belwyfel (Van der Mer= 

we, 1961, p. 12). 

Dit is veral taalnivellering wat plaasvind. In die 

skole word byvoorbeeld die Ngunigroepe (Zoeloes, 

Xhosas, Ndebeles en swazies) in een skoal geplaas, 

waar die onderrigmedium dan net Zoeloe is. DiP 

Sothogroepe (Suid-, Noord-Sothos en Tswanas) word 

gegroepeer en Noord-Sotho as die onoerrigmedium ge= 

bruik. In so 'n situasie kan verwag word dat die 

skerp verskllle tussen kultuurgroepe geleidelik 

sal verdwyn (Vander Merwe, 1961, p. 13). 

5.3.3 Kontak tussen Blankes en Swartes 

In d.ie Swartkulture is die meeste kultuurbehoeftes 

binne die gesin hevredig, vanwaar dit dan uitgekring 

het na die volkstam waar kennis, ervaring en aktjwi= 

teite gedeel is. Buite die stam was daar min kon~ 

tak toegelaat; gevolglik is hierdie volke vasgevanq 

in 'n uiterse konserwatisme. Die gevolg van die 

konserwatisme was dat daar vir eeue weinig kultuur= 

vernuwing en vordering gemaak is. Daar is 'n dem= 

per geplaas op die akkumulatiewe uitwerking van 

moontlike ontdekkings en uitvindings. Daar wa!' mi.n 

geleentheid vir di,::- oorname van nuwe idees en 
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kultuurgoedere wat tot verruiming van die eie,Js,ul== 

tuur kon lei. Die gevnlg van die kulturele isola= 

sie was dat 'n groat verskeidenheid van kultuur= 

patrone ontwikkel het - feitlik elke stam het 'n eie 

kultuurpatroon qehad (Potgieter, 1956, p. 34). 

Die eeue-oue Afrika-stamkultuur is ~edert die agtien= 

de eeu in aanraking met die Wester~e leefwyse van 

die Blanke. Die natuurlike gevolg van kult~uraanra= 

king is wedersydse beinvloeding en selektiewe oorname 

van mekaar se kultuurgoedere. As gevolg van die 

groot agterstand in die beskawingspeil van die Swar= 

tes, kon die Blankes weinig, indien enige kultuur; 

goedere van hulle oorneem. Die gebeure van akkul= 

turasie het die oorspronklike lewenspatroon van die 

tradisionele Swartmense grondlg aangetas. Die 

Blankes ~e beinvloeding van die Swartes het in 'n 

groot mate 'n gedwonge en vinnige verloop gehad, 

weens die Blanke ~e yroot voorsprong veral op tegno= 

logiese gebied (Nel, 1970, p. 5; Potgleter, 1957, 

p. 12). 

Die kultuur van die Blankes word egter nie in alle 

opsigte deur die Swartes heelhuids oorgeneem nie. 

'n Goeie voorbeeld hiervan is dat blorrunerangskikking 

nie in die smaak van die Swartmense val nie, terwyl 

die Blankes se kleredrag algemene byval vind. Kul; 

tuurgoedere wat die Swartes by die Blankes oorgeneem 

het, word gewoonlik by hulle eie lewenstyl, aard en 

omgewing aangepas. fn Swa.r.-t:kerke word graag voete 

gestamp op die maat van gewyde liedere, terwyl die 
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be tal ing van die een of ander vorm van 1 f'l'" i ,/) seJ fs 

by kerklike huwelike nog 'n roJ speel. DiP nor= 

spronklike Jewenspatroon SJ'Pf'l dus slePds 'n rol by 

die oornamc en die aanpassing van die nuwe clementE> 

Jn die eie omgewing (Potgieter, 1957, p. 37; NPl, 

1977, p. 67-69). 

Oor die algemeen moet aanvaar word dat die moderne 

Swartkind deel vorm van 'n Blank georienteerdc Swart 

gemeenskapslewe waarin daar nie meer dieselfde kul 

turele eenvormigheid en stabiliteit bestaan as 

vt:oeer nie. In teenstelling met die meer geslote 

wereld van die tradisionele SwarLman en sy groepsqe~ 

bondenheid, is die Blank qeorienteerde persoon iemand 

met 'n meer objektiewe en individualistiese lewens= 

houding. Die Blanke wereld waarin die hedendaagse 

Swartkind groat word, beklemtoon die individu, die 

tegnologie, die geldekonomie en die sosiale filoso= 

fie van 'n mededi~gende gemeenskap vir wie tyd van 

besondere belang is (Vilakazi, 1962, p. 670). 

~lle aanduidings is egter daar dat by sekere radika= 

le Swartes herlewing van die eie waardtgheid te be= 

speur is. Volgens Maritz {1977, p. 75) kan die 

volgende fases in die akkulturasieprosPs van 'n ont: 

wikkelende gemeenskap onderskei word: 

*) Vergoeding wat dil' bndde~om :~:m diP hruid se ouPrs b£>taal 
voor die huwelik. Die vergoeding was gE:>woonlik in die 
vorm van diere, vera! be£>ste. ~1<'l versledelildng is kon~ 
tantgeld aanvanr. 
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.. 'n fase van suspensie en onttrekking; 

'n fase van verwondering, imitasie en poginqs 

tot assimilasie, en 

'n fase van nasionale herlewing, herowering 

van nasionale volwaardigheid en pogingH tot 

herwinning van die etniese persoonlikheid." 

Die Swartmense van Suid-Afrika staan iewers op hier= 

die verhoudingskaal. Hulle is beslis verby die 

fase van suspensie en onttrekking. Sommige verkeer 

in die fase van verwondering, imitasie en pogings 

tot assimilasie. Dit is eqter duidelik dat 'n groot 

dee! van die Swartbevolking besig is om die nuwe om= 

standighede waarin hy hom bevind, te oorwin en 'n 

nuwe kultuur met 'n ryker taal daaruit te skep. 

Ziervogel (1960, p. 47) beweer egter dat: "Wat mb;= 

kien die belangrikste is, is dat die Bantoe in alle 

omstandighede getrou aan homself gebly het. Bier"' 

die getrouheid aan homself het hy grotendeels daar~ 

aan te danke dat hy 'n Bantoetaal bly praat het." 

Solank dle Swartman sy eie taal praat, solank sal hy 

ook in sy gees homself bly. 

Alle aanduid.ings i::; daar dat 'n groot deel van die 

Swartbevolking tot die derde fase ontwikkel het, 

waar hull~ 'n nasionale herlewing en herowering van 

nasionale volwaardigheid belev1e. •re midde van die 

verwildering onder 'n deel van hulle rnense, herwin 

'n groat deel van die Swartes hulle selfvertroue en 

etniese persoonltkheid. Oaar is 'n besliste soek 

na hulle gee::>telike norme soos dlt uit hulle taal 
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en kultuur sprePk. In hlerdi~ proses iR hulle bP~ 

sig om aan te pns by die nuwe om~tandi qtwde (M.:Jri tz, 

1977, p. 78-79; Ziervogel, 1960, p. 47}. 

Enkele vonrbeelde kan genoem word om aan te toon dat 

die Swartman hnmself wil WE'es en die bE>qeert<> het om 

weg tc beweeg van die Blanke navolging. So byvoor= 

beeld word die benaming ni .. -blnnkP vervang met 

~~arte wat daarop dui dat hulle weier om !anger met 

die Blanke geldentifiseer te word. Swartheid word 

gestel as die normale; inteendeel, die Blankes word 

nou deur die Swartes beskou as ni<'-nl,)ar•tPil. Swart= 

heid word die simbool wat hulle rnoet verenig om die 

geestelike en rnateriele onderdaanskap aan die Blankes 

te bestry. By Swartorganisasies word dit die ge= 

bruik om hulle briewe af te sluit met "Power and 

Solidarity" of "Your Black Brother" in plaas van die 

gebruiklike "Yours sincerely" (Marilz, 1977, p. 79}. 

Die herwinning van die eie persoonlikheid en kultu~ 

rele herlewing by Swartes, impliseer 'n mondigverkla= 

ring deur die Swartes van die Blankes se kultuur, 

sonder om afstand te doen van dit wat hulle daaruit 

oorgeneem het (Zlervogel, 1960, p. 47-48; Marit7, 

1977, p. 80-81). 

Die wegbeweeg van die "nlanke kultuur kan teruggevoer 

word na die Swart universiteite en die radikales uit 

die Swart stedelikl" gebiede. Die unlversiteite en 

stedelike gebiede is die plekke waar die akkultura= 

sieproses die volledigste beleef word, en waar daar 
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reeds diep in die wAreld van die Blanke kultuur en 

norme in beweeg is. Die redes vir die weerstand 

teen, en wegbeweeg van die Blanke word deur Maritz 

(1977, p. l:ll) aangedui wanneer hy 'n anonieme Neder"' 

landse 9~ l eerde soos vo l<J aanhaa l: "Kyk na die 

(Swart) student waar hy in sy klas sit. Sy skoene, 

broek, baadjie, die pen in sy hand, die boek voor 

hom, sy letters in die boek en taal van die boek is 

allas uit die Blanke kultuur. Uit sy eie kultuur 

is daar niks wat as waardig genoeg geag word nie. 

Daarin 11 die oorsaak van sy bitterheid en daarom 

bestaan soveel haat op Swartkampusse. Onthou daar= 

by dat jy 'n mens kwalik. meer kan beledig as om hom 

in 'n ander kultuur as sy eie te en hom tlaa l' i 11 

J.Cl!Jk tr: [.!t•Oklarlldi3l' 1 terwyl hy nie, Vanwee die ander 

kultuuragtergrond, daarin gelyk k&n wees 11ir: (eie 

kursivering: A.M.H.) en ook nie daarin beoordeel wil 

word nie" (vgl. ook par. 2.3.5.4,3). 

5.3.4 Kontak tussen Blankes en Indiers 

Daar kan beweer word dat; nieteenstaande hulle kul= 

tuurgebondenheid, die Indlers van Suid-Afrika 'n 

kultuurverskuiwing ten gunste van die Westecse kultuuc 

ondergaan het. Al ~Je metr Indiirs, veral die jong= 

mense, pcaat Enyels met hulle volksgenote uit 'n 

ander taalgroep, omdat hulle mekaar se tale nie ver== 

staan nie, maar almal verstaan Engels, weens die feit 

dat dit die onderrigmedium in dia skole is. Sake= 

9nderhandelinge met Blankes en hulle eie mense nood= 

saak ook die gebruik van Engels as voectaal. Die 
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qPvolg VC!n die qebruik van F.nqe]s i'l~ vnPrtaal in diC' 

~kooJ, sakeonderneminq en onderlingc verke~r, maak 

llil vir baie jonq lndicn:; mnellik nm hull!" moedl"r"'

tnal te praat (Muller rl ,:i. 1981, p. 655). 

Pogings word egter deur die Indiirs aangl"wend om 

kultuurverwilderinq te voorkom. Om die rede word 

verskeie Indiertale as vakke by die Universileil van 

Durban-Westville aangebied. Daar bestaan ook taal"' 

verenigings wat die gebruik van die tale sowel as 

ander kultuurbedrywighede bevorder. Sulke vereni~ 

qings is nodig, want "alhoewel die Indier tradisio= 

neel kultuurgebonde is en daarna slreef om die eie 

godsdiens en kultuur te bewaar, is die Indiergemeen= 

skap in Suid-Afrika, veral die jongmense, alreeds in 

'n groat mate verwesters" (Barnard, 1981, p. 85). 

5.3.5 Gevolgtrekking 

Vir diegene (ontwikkelende volke) wat voortdurend in 

aanraking gekom hel met die Blanke (Wrsterse) kultuur 

en beskawing, is dit moeilik om weer daarsonder k)aar 

te kom. Die probleem van sulke ontwjkkelende volke 

is nie hoe hulle na hulle primitiewe verlede kan 

teruggaan nie,maar hoe hulle die ontwrigling van 

hulle eie kultuur weens die aanraking met die besk~= 

wing op die beste wyse kan oorbrug en h~raanpas. 

Die aonvaarding van nu·...,e waardes t>n no:rmc beteken 

stellig nie die prysgawe van die volkseie niP. 'n 

Voorwaarde is dan d<1t daanlie volkseie nie verE?en"' 
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selwig WOLd met instellings en gebruike wat in die 

moderne wl\reld ui.tgedien is nie. Die handhawing 

van uitgediende geb~uike sal dekadensie/stagnasie 

beteken. Die Afrikaner kan nie weer teruggaan na 

d1e dae van die ossewa en vetkers met die verwagting 

om voort te bestaan nle. 

1\lhoewel die Swartmense so bate kultuurgoedere van 

die Blankes oorgeneem het, bet hulle tog nle alles 

!Jeelhuids oorgt::!neem nie. Die Swartman stel nie 

daarin belang om die Westerse politieke stelsel oar 

te neem en dan daaLvolgens te regeer nie. Pelser 

(1968, p. 84) stel dit so: "Die oorgrote meerder= 

heid Bantoe het nag geheg gebly aan die tradisionele 

gesagsowe~hede. Selfs waa~ sekere liberaalgesinde 

instansies ~eweer dat die starnstelsel qeheel en al 

verval het, leef dit nag hardnekkig voort. Juis 

hierin, asook in die feit ddt die tradisionele 

politieke organisasi.<'! aanpasbaar is by moderne on•stc~n== 

diyhede, lA die regverdiging vir die erkenning en 

uitbouing van Bantoeowerhede.fl 

Die ontwikkeling van die Swarttale as onderrigmediums 

en selfs as akademiese tale, sal sekerlik bydra tot 

die selfresp~k van die Swartrnense. Dit sal baie 

frustrasie op skoal en universiteit voorkom en uit= 

skakel. Taalontwikkeling is oak van kardinale be= 

lang vir die 9esonJe ontwikkeling van die SwdrtkuL~ 

ture. 
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5.4 DlF. ONT\'IIlKKELING VI\N J<llLTURF.Lr. DlFFEREN.SJI\.SJE 

IN DIE ONOF.RWYSVOORSIENING JN DJF. RSI\ 

5.4.1 Inleiding 

t-1et die karns van Jan van Riebecck Aan eli f' Kaap in 

1652, het hy gebid dat die Chrislelike gc-Joof insl<~g 

sal vind by die inheemse (heidense) bevolkinq. van 

Riebeeck self en die sieketrooster Wijlant het ver= 

skeie pogings aangewend om die Strandloperholten= 

tottE" tot die Christelike geloof te bekeer en om 

hulle te leer lees en skrywe. Dit was 'n moei like 

taak, want die Hottentotte was, volgens die woorde 

van Wijlant: "'n arm en ellendig volk, onkundig 

van al1e kennis van God" (Behr, 1975, p. 403). 

Die belangstelling van Van Rjebeeck en sy amptenare 

in die opvoeding en evangelisering van die inheemse 

bevolking het voortgevloei uit die beginsel van uni= 

versele onderwys wat gespruil het uit die llervormtng. 

Volgens dj~ beginsel moes elke Protestant dit sy plig 

beskou om aan elke kind 'n godsdipnstiqe opvoedinq 

te gee. 

In die oktrooi van die Nederlandse Oos-Indiese Kom= 

panje is die verpligting neergell dat die Christelike 

geloof onder die heidene Clan die KAap verkondig sal 

word (Behr, J975, p. 404). In die gc>es van die 

evangeliseringsopdrag is die eersle openbare skool 

op 17 1\pril 1658 in faapstad vir slawe qeopen. Die 

doel van die skoal was om aan die slawe die Neder= 
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ldndse taal te leer en die Christelike godsdiens aan 

hulle tuis te bring. Hulle moes ook leer lees, 

skryf en reken, veral met die oog op bekering tot 

die Christelike geloof. Die eerste onderwyser was 

Pieter van der Stoel, ~ie sieketrooster en opvolger 

van Wijlant (BarnBrd, 1979, p. 4). 

·ren spyte van die felt dat slawe met 'n sopie bran= 

uewyn en tabak aangemoedig is om te leer, het die 

onuerwys nie gevlot nie en die slawe het gedros. 

Van der Steel hel. egter volhard en teen sy vertrek 

in 1663 was daar benewens die Swart slawe selfs 'n 

paar Hottentotkinders in die skoal (Visagie, 1970, 

p. 2; Du •ro it, 19 7 o , p. 3 l • 

Die skooltjie vir slawe was die beskeie begin van 

die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel wat tans uit 

vier substelsels, naamlik die vir Blankes, Swartes, 

Kleurlinge en Indiers bestaan. Aanvanklik is alle 

kultuurgroepe in dieselfde skole toegelaat, maar 

spoedig het die ervaring geleer dat integJ~asie op 

skool~lak nie in belang van die opvoeding en onder= 

wys is nie en dat dit wenslik is om kulturele diffe= 

rensiasie (differensiasie op volksvlak) toe te pds. 

Die Blankes het die formele onderwys aan die Kaap 

geve~tig; gevolglik word in die verdere behandeli11g 

eerstens aandag aan dlo ontwikkoling van Dlanke 

onderwys geskenk. l~n volg die onderwys van die 

Swartes wat die oudste formele ond~rwys (beginnend<:'! 

by die Slaweskool), met 'n eie onderwysdepartement 
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W;Jl in 1954 lot st<1nd gf'knm llrl (p;Jr. 5.4.3) hrhels. 

();'Ia rna volg die substclsel vi 1- KlPtlrl i ngnndf>rwys wat 

in 1964 'n eie departemenl gekry hel (par. 5.4.4) en 

laastens dif> subslelse1 met diE' jongste onderwysde~ 

partcment, naamlik di~ vir Jndi~rs wal gPdurende 

1966 heslag gekry het (par. 5.4.5). 

5.4.2 Die ontstaan en ontwikkeling van die 

subonderwysstelgel vir Blankes 

5.4.1 Die vestigingsjare aan die Kaap 

W.B. Wijlant, die sieketrooster, het onmiddellik na 

die koms van Van Riebeeck aan die Kaap met godsdiens= 

onderwys aan die Blanke kinrlers hegin. Formele 

onderwys vir Blanke kinders het vir elf jaar agter= 

wee gebly. 

Daar was reeds in die Kaap teen 1655 gesinne met 

skoolgaande kinders. Die versuim om onderwys aan 

dje Blankes te voorsien, was dus nie weens 'n qchrek 

aan kinders nie, maar eerder aan faktore, "soos die 

kapitalistiese of materialistiese politiek van die 

bewindhebbers en 'n blykbare onverskiJligheid van 

die kant van die inwoners aan die Kaap omtrent kul"' 

turele belange" (Du Toit, 1970, p. 1). 

Die Politieke Raad het in 1663 besluit om 'n skoal op 

te rig waarin ook Blanke kinders toe~elaat sou word. 

Die sl-.oo1 hct begin mel 12 Blanke kinders, 4 slawekin~ 

ders (Swilrtes) en 1 llottentotkind, en teen "1\pril 
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1664 was daar alreeds 29 kinders - oak van gemengde 

herkoms- in die Ykool" (Barnard, 1979, p. 4). 

Volgens Vi~agie (1970, p. 3, 5) het die kerklike 

owerhede vanaf 1665 tot 1714 beheer uitgeoefen oar 

die onderwys in die openbare skole. 

is uitgeoefen oor privaatskole nie. 

kon in die privaaLskole onderwys gee. 

egter hoofsaaklik vir Blankes bedoel. 

Ueen kontrole 

Eniye persoon 

llulle was 

Die eerste I,>ogings om kulturele differensiasie 

in die onderwys te bewerkstellig. 

In 1676 is die eerste beweging op tou gesit om dif~ 

ferensiasie op grond van ras en kleur in die onder~ 

wyB te bewerkstellig. Van kerklike kant is die 

wenslikheid en noodsaaklikheid daarvan besef. Die 

hoofrede wat vir vertikale differensiasie aangevoer 

is, was die ~deutelikd peil van die blankes wat heel= 

wat hoer was as die van die slawe. Die slawe

element het qevolgllk die vordering van die Blanke 

kinders in die volk::;ge'lnteg.reerde skool C)e~trem. 

Die Keckraad van Kaapstad het die Politieke Raad 

formeel versoek om ::;keiding te bewerkstelllg. Die 

beqinsel van skeiding is aanvaar, maar in die prak= 

tyk is die beginsel nie ten volle uitgevoer nie. 

Op grand van pcestasie is die beste kinders in die 

Blanke skole opgeneem. 

'n Skool, uitsluitlik bedoel vir slawekinders onder 

twaalfjarige ouderdom is gebou. Kommissaris Van 
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Hhc0<l0 It'~ f\ri'tk('nStf'in hP\ in r:y rPql<'m0nl V<'ln Jf,B') 

hcpe~n] dat qe0n rllankP kinders "in die skool toP<.Jr>,_ 

Jaat mat) word niP. Venier hcl Van RhcC'de tot Dra,_ 

kcnsl0in be>paal dat q<'Pil slawr>kind0rs in die skool 

v.ir Blanke!; opyene('rn maq word n"ie. La a sqcnoem<l<" 

hepnlinq is egter nie konsekwcnt toeqcpns nic (Du 

'l'oi l ,' Jq70, p. 3-4); qevolgl ik hct kul turele vcr"' 

menqinq in skole steeds voorgekom. 

Benewens die onderwys aan Dlnnkes bet diP ondcrwys 

van die sJ"'wekinders :::owel as die van die Jlotten= 

totte - met die oog daarop om laasgenoemde te be

skaaf - voortdurend d.ie anndaq van die 01r1er.heid 

genlet. Oaar was ook steeds slawekinder.s in die 

Blanke skole. In 1779.is gevind dat in die 8 open~ 

bare skole met 'n totaal van 696 leerlinge, 82 

slawekinders was (Du Toit, 1970, p. ~0-21). 

Privaatonderwys 

Blanke ouer.s wal dit toentertyd kon bekostig, het 

onderwysers gehuur om aan hulle kinders in hullc eic 

huise onderwys te gee. Soms is dnar saamqev1erk en 

a"'n m~er kinders gesamentlik onrlerwys vcrr:kaf. Op 

so 'n wyse is verseker dat die onderwys cksklusief 

kultuurgeb<_mde was. Geen bcheer of kontroJe is onr 

hierdJe skole uitqeoefen nie (Du Toit, 1970, p. 27). 

Onderwys in die buitedistrikte 

Op die afgelee boereplase en v0orposte was die 
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onderwysvoarsienJng gebrekkig. Private 13lanke 

huisonderwysers het die plase van tyd tot tyd besoek 

en gewoonlik 'n pi:iar maande tot 'n jac.r gebly en 

ouderwys aan daardie klndurs gegee. Daarna is na 

'n volgende plaas verhuis. Die meeste vc.n die 

onderwys is deur die ouers self behartig. Die 

onderwys was hoofsaaklik gerig op die lees van Die 

Bybel met die oog op die aflegging van die geloofs=: 

belydenis (Pells, 1970, p. 16-16}. Uierdie ondec" 

wys was uitsluitlik b~doel vir Blanke kinders. 

5.4.2.2 Onderwys aan die Kaap tydens die 

Bataafse periode 1803-1806 

Met die teruggawe van die Kaap aan die Bataafse Re~ 

publiek op 21 februarie 1803, is J.W. Janssens as 

goewerneur enJ.A.de Mist as kommi.ssaris aangestel. 

Nadat albei reise deur die binneland onderneem het, 

ll(,;t De Mist sy Skoolorder OpCJeStel wat as ordonnano:: 

sle up 11 Septdn~er goedgekeur is. Tw~e nuwe denk= 

rigtings het in die Skoolorder na vore gekom, naam"" 

lik dat; 

die staat primAr daarvoor verantwoordelik is 

om die volksonderwys te reiH, en 

di.e onderwys van kerklike beheer lt)Sgemaak 

moet wocd. 

llierdie twee bepdlings was rewolusionere th:nkbeelde, 

aangesien dlt De Mist se onderwysstelsel laat neer= 
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kom hPt op 'n 5te] sP) \'an sekulc1., 0n!l0rwys. R;u,.. 

nard (1979, p. 17) lll~">Pn: "D0 ~1ist se Sk0olorrlr-r het 

hom cen van die beli'lngrikste onucrwyshcrvormers in 

di I" Suid-1\[rik<~ansc Ondet-wysgr>sk] cdf?n is Qern:~nk." 

De Mist se Skoolord~r het gr:!C'n spesiale vnorsieninq 

vit- onderwys a<~n nie'-blankes gemaak nif'. Maar open= 

hare skole was steeds toeganklik vir alle bf>volkin:;s= 

qroepe (Du Toil, 1970, p. 41). 

5.4.2.3 Onderwysvoorsiening aan Dlankes 

in die Kaapkolonie 1806 - 1892 

Die tweede Engelse besetting van rHE> Kaapkolonie he1 

aanvanklik nie veel verandering ten opsigte van die 

onderwys meegebring nie. Toestande in Europa was 

dcstyds nog te vloeibaar vir drastiese veranderinge 

jn die Kaapkolonie. 1\nglisering is nie dadelik af= 

gedwing nie, alhoewel die bevordering van die Engelse 

laal aangemoedig is (Barnard, 1979, p. 22: Du Toit, 

1970, p. 42). 

Met die koms van Lord Charles Somerset as goewerneur 

in 1814 was daar nie meer twyfel dat die Kaap in 

Engelse hande sou bly nie. Doelbcwuste verrrigelsing 

het algemene onderwysl>eleid geword. Op 5 Ju.liP 1814 

het I.ord Charles Somerset Engels as cUe enigste 

offisiiHe taal van die Kolonie geproklamecr. Dii" 

proklamnsie hct die skole sowel as die kerke crnstig 

gPraak, want die in•..r0ners en vera] die kindE>rs was 

nng geensins Engels m~gtig nic. 
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Die verenqelsingsproses het die stigtin~ van p~ivaat= 

skole vir die Hollandssprekendes bevorder, want die 

bevolking het nie genoei geneem met so •n diepgaande 

ingryping in bulle kulturele uitlewing nie. In die 

privaatskole vir Blankes is die i~llandse taal en 

kultuur nag gehandhaaf (Van Wyk, 1947, p. 47-51; 

Barnard, 1979, p. 24-26). llierdie stap het dus ook 

die eerste kulturele differensiasie in die onderwys 

tussen die Hollandse (Afrikaanse) en die Bngelse 

kultuur in die hand gewerk. 

Gedurende die eerste periode van Engelse bewind 

(1806-1838) is daar geen kulturele of kleurskeidslyn 

1n die openbara skole gehandhaaf nie. "Trouens, 

die Bybel- en Skoolko1w1issies het deur middeL van 

die 1\,tclf!S':h.; StctJ:J Co!U'cHLt by t1erhaling die aandag 

van die publiek faarop gevestig dat die vry skole 

vir kinders van alle klasse bedoel was" (Visagie, 

1970, p. 17). Die re9ering was beslis gekant teen 

eniqe onderskeid, ten opsi~te van ras of kleur (kul 

tuur) vir die ~oelating tot die ~taatskole. 

'n Regeringsverslag van 1840 het die fcit dat Blanke 

en nie-blauke leerlinge saam skoolgaan, bestempel as 

een van die belanyrikste redes vir die lae utand<l.:<r.i 

van die onderwys (Visagie, 1970, p. 1'1). Die vel'.:: 

.;k (!, i11 g.:,,:; tel ike: er1 ku L I. rn•e lt1. peil tussen die leer= 

lin':JC! nit verskillende kultucele milieus het verat 

die onderwysmetode en kurrikulum belnvloed. 

ln 1839 het 'n volwaardiqe Departement van Onderwys 
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jn l<nnplr~Joti tot stnnd <JPkom m<'t .1. Ros<>-lnnes ns die 

ee1str Superintendcnl-qeneranl vnn Ond~rwys. Hy 

het steeds die beleid gehandhaaf dat alle staalskolP 

vir almal, ongcag ras of kleur, tocganklik moes wees 

(Volksgeintegreerde skole). llaar is ori<Jf'!ns selfs 

VPrwag dat sendingskole wat staatsubsjdie ontvaug 

!tet, oop moes wees vir almal. Weens 'n gebrek aan 

geld kon nie-blanke leerlinge, op enkele uitsonde= 

rings na, uie die slaats- en derdeklasskole (plaas"'" 

skole) bywoon nie (V;~n Wyk, 1947, p. 75-77). 

DJe beginsel van gelykstelling van Blanke en nie

blanke leerlinge bet verset by die Hollandssprekende 

bevoJking uitgelok. Maar mel die verloop van tyd 

is skeiding so verwerklik dat die staats- en derde~ 

klasskole vir aile praktiese doeleindes slegs vir 

Blankes toeganklik was, terwyl die nie-blankes deur 

die sendingskole van onderwys voorsien is (Visagie, 

J970, p. 27). 

Neger i nq van die Kaaps-lloll ands<> 

kultuurmilieu 

Sedert die begin van die negcntiende eeu hel aile 

l<aapse goewerneurs hulle daadwerklik heywer vir die 

hevordering van die Engelse taal en kultunr in die 

skole. Die Kaaps-Hollandse taal en kultuur is ge= 

ring geaq tot grool verleentheid van die Hollands

sprekende deel van die bevolking. 

Die behcer oor regeringstoelaes in belang van diP 
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onderwys het verseker dat so 'n beheer op skole ver~ 

kry is; daardeur kon die goewerneur sy wil deur~ 

voer. Die begecrtes en vertoe van plaaslikc onder~ 

wysbesture is doodgewoon yenegeer. 

5.4.2.4 Kulturele differensiasie in die stelsel 

van onderwysvoorsiening in die Kaapz 

kolonie vanaf 1892 tot 1910 

Aangesien die sendingskole gratis onderwys aan nie

blanke leerlinge verskaf het, het armblanke kinders 

ook die send.ingsko1e besoek en kultuu.rvermenging het 

plaasgevind. 

In 1905 is die "School Board Act" (Wet 35 van 1905) 

op di~ Wetboek geplaas. Kragtens hierdie wet is 

aan skoolrade die reg verleen om die skoolbywoning 

van kinders tussen 7 en 14 jaar verpligtend te 

maak. Die Skootraadswet van 1905 het verder bepaal 

dat daar voorsiening qemaak moet word vir afsonder=

like skole vir Blankes (Visagie, 1970, p. 113). 

iliermee is 'n besondere mylpaal in die geskiedenis 

van onderwysvoorsiening ln die Kaapkolonie bereik, 

en is kultuurgedifferensieerde onderwys die eerste 

keer ook wetliK bepaal. 

Vir die Afrikaanssprekende leerlinge was dte taal en 

kultuurstryd cgter nie yewonne nie. Engels was 

steeds die voertaal vir almal in die skole. Afri

kaans was nie 'n erkende spreektaal nie en nog min= 

der 'n voertaal vir onderwys. Die gevolg hiervan 
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was u<~t <iie AfrikaC~nssprPkcnd" lPrtlin9r in 'n 

VI-ee111de tail I en kul t uur onderwys ontv,1nq hrt. Pi r 

nntwikkflling Villl 'n eie Christf'lik-n<Jsinn.:~lf' on(IPr"' 

wyssteolsel is in die kielll gPsmoor. 

was geen st;~dium ln die geskiedenis viln die onderwys 

wal die ondPrwysstPlsel 'n spontane pronuk von die 

volksgeoardheid en breinkrag Vrtn die "nuwf' 1\frikanr:>r= 

volk" en ~y mense was nie. Die nnderwysstelsel is 

hoofsaaklik oorgeneem van oorsre "met Enqeland iiS 

die leeue-aandeelhouer" (VanWyk, 1947, p. 200-201). 

Dit hE>t leemtes in die onderwys gelaal, Wilnl vreemrle 

onderwysstelsels of dele daarvan kan nie "in die Pie 

nasionale stelsel oorgeplant en verwag word dat dit 

moet gedy" nie (Barnard, 1981, p. 8). Sir Michilel 

Sadler het reeds in 1900 ges6: "In studying foretgn 

systems of education we should not forget that the 

things outside the schools matter even more than the 

things in~ide the schools, and govern and interpret 

the things inside" (soos aangehaal deur Barnard, 

1981, p. 8). 

Dit was noodsaaklik om die ontwikkeling van diP on= 

derwysvoorsiening in die Kaapprovinsie stelRelmalig 

tot Uniewording in 1910 te volg. Die erv.:~ring, ten 

opsigte van die rol van kultuur in die onderwy;; wat 

in die Kaapprovinsie opg~doen is, het in 'n groot 

mate rlie rigting en beleld wal deur Voort:rekkerR in 

die rcpublieke van Transvaal, Oranje-Vrystaat en 

Natal gevolg is bepaal. Met llniewording in 1910 

is daar ook verder uit hierdic crvaring geput om die 

onderwysvoorsienjng in dje Unie van Suid-1\frika 1?11 
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die lat~re RSA te reel. 

5.4.2.5 Onderwysvoorsiening aan Blankes in Natal, 

Transvaal en Oranje-Vrystaat tot 1910 

5.4.2.5.1 Inleiding 

Die ervaring wat in die Kaapkolonie en veral aan die 

oostelike grens met die Swartmense opgedoen is, het 

aan die Voortrekkers 'n bepaalde siening oor die 

onderwys en integrasie op volksvlak in die algemeen 

laat ontwikkel. Hierdie diening het hulle na Natal, 

~ran~vaal en die Oranje-Vrystaat oorgeplant en in 

die onderwys van toepassing gemaak {Barnard, 1979, 

p. 31). 

Die beleid van gelykskakeling tussen Blank en nie

blank wat die Engelse bewind in die Kaapkolonie ge• 

volg het, was vir die Voortrekkers "strijdig met de 

wetten van God't natuurlijk onderscheid van afkomst 

en gcloof" (soos anoniem aanqehaal deur Behr, 197S, 

p. 437). Dit is duidelik dat die siening van die 

Voortrekkers di~ van differensiasie of kultuurskel• 

ding was. Blank en Swart se religieuse gcondu1otie= 

we en kulture was te uiteenlopend om met welslae in 

dieselfde skool, opvoedinq en onderwys te ontvang. 

Die Voortrekkers het die versprelding van die ~van• 

gelie onder die nie-blankes bevorder, bulle self= 

standigheid en menswaardigheid erken en gerespekteer. 

Gevolglik het die Voortrekkers eerbare vredesverdrae 
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gesluit met die inheemse ~Lamme mf!t wi,. hulle in 

aanr3king gekom het. ~ehr (1980, p. 437) som die 

beleid wat die VoortrekkE'rs teenoor die Swartmense 

toegepas het soos volg op: "Deur 'n beJeid v<tn 

apartheid en erkenning van die Nalurel se regte, is 

gepoog om die voortbestaan van Blank en Nieblank 

(sic.) te heveilig." 

Die beleid van afsonderlikheid Is deurgaans gehand= 

haaf, ook op die gebied van onderwysvoorsiening is 

kultuurdifferensiasie toegepas. Tydens die Trek en 

die latere nedersettings in die drie nuwe republieke, 

was die Voortrekkerkind op sy moeder aangewese om Le 

leer lees en skryf. Enkele Blanke boereskoolmees= 

ters het sommige van die trekgeselskappe vergesel en 

gesorg vir die nodigste onderwys (Barnard, 1979, p. 

31-32). 

5.4.2.5.2 Onderwysvoorsiening aan Blankes in 

Natal tot 1910 

Nog voord~t die Voortrekkers van staatswec aan onder= 

wysvoorsiening kon aandag gee, het die EngeJse N<1tal 

in J843 geannekseer (Port Natal het re~us in Junje 

1842 onder Britse milit~re bewind gekom) (Behr, 1975, 

p. 222, 225). 

Na die Engelse oorname is daar geleidelik aandag ge"' 

gee aan die onderwys. In hierdie tyd is Swartkin= 

ders ook tot openbare skole toegelaat. In 1857 was 

daar in die Verulamskool, byvoorbeeld 29 BlankP 
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kinders en 13 Swartkinders. 

Die owerhede het egter besef dat die Swartkinders in 

die gemengde skole aanpassingsprobleme het. Gevolg= 

lik is in 1882 besluit dat: "Government schools and 

aided schools are open to all classes of the commu= 

nity. Coloured children must, however, conform in 

all respects to European habits and customs" (Behr 

en MacMillan, 1966, p. 334). 

Die gevolg was dat al hoe minder Swartleerlinge die 

staatskole besoek het. Die skole het dus Blanke 

skole geword. In 1884 is 'n stelsel van staatsbe~ 

heerde Swartskole tot stand gebring (Behr en Mac= 

Millan, 1966, p. 334). Daar het dus histories ge~ 

leidelik en spontaan kultuurskeiding in die onderwys 

plaasgevind. 

Die angliseringsproses van die Blanke skole het stel= 

selmatig voortgegaan, en regeringshulp aan skole is 

sedert 1861 verminder, tensy hulle onderneem het om 

ook Engels te onderrig (Behr, 1975, p. 233). Rege~ 

ringskole was almal Engelsmediumskole. 

In Natal, net soos in die Kaapkolonie, het die Engel= 

se bewind die kultuur en taal van die Afrikaansspre= 

kende in die onderwysvoorslening ge1gnoreer. Behr 

(1975, p. 227) het die stryd om erkenning van die 

Afrikaners deur die Engelse owerl!eid versigtig soos 

volg gestel: "Van nou af sou die wisselwerking tus~ 

sen die lewensfilosofie van die Boer aan die een 
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kant en die Brit aan diP ander kant 'n hPpnlende 

faktor in dte geakiedPnis van die Nntalse onderwys 

bly." 

5.4.2.5.3 Onderwysvoorsiening aan Blankes 

in Transvaal tot 1910 

Gedurende die beginjare van Blanke vestiging in 

Transvaal het die onderwysvoorsiening sukkelend ver= 

loop. uaar is egter deurgaans op grand van kultuur= 

differensiasie aan Blankes afsonderlik onderwys voor=

sien (Coetzee, 1975, p. 281-289). 

S.J. du Toit het in 1882 Superintendent van Onderwys 

(S.O.) in Transvaal geword. By het hom beywer vir 

'n soort onderwys in Transvaal wat eie is aan die 

Boerevolk. Sy hoofbeginsels vir die onderwys het 

gevolglik die eis van suiwer Christelik-nasionalP

onderwys (CNO) ingesluit. 

N. Mansvelt het Du Toit in 1691 as SuperJnlanrlent 

opgevolg. Hy het "voortgebou op oie algemcne begin= 

sels van CNO soos neergele deur Du Tnit" (Coetzee, 

1975, p. 293). Steeds is kultuurdifferensiasie as 

deel van die CNO-beginsel gehandllaaf. 

Die regering het die beginsel van kultuurdifferen= 

siasie in die onderwys streng toegepas. Die gevolg 

was dat toe daar in 1696 ontdek is dat die Perseve~ 

rance-privaatskool, wat regeringstoelae ontvang het, 

ook nie-blanke leerlinge toegela~t het, diP toeJne 

325 



gestaak is (Behr en MacMilL.m, l966, p. ))7). 

Vanaf 1902 het die voormalige "Zuid-Afrikaansche 

Republiek" 'n kolonie van Brittanje geword. Die 

onderwys is deur Britse onderwysadministrateurs ge= 

reil. Engels is as voertaal in die skole inyevoer. 

"Die prakLiese uitvloeisel hiervan was die stigting 

van CNO-skole tot in die verste uithoeke van Trans= 

vaal" (Barnard, 1979, p. 109). Die gevolg was dat 

daar in Transvaal Engelse privaatskole, CNO-privdat= 

skole en staatskole bestaan het, sowel as sendinga 

skole vir nie-blankes. 

Die beginsel van ele skole vir elke bevolk\nysgroep 

is gehandhaaf. Volyens Behr ( 1975, p. 444) is daar 

reeus onder Britse bewind "die ueginsel van apartheid 

op onderwysgebied aanvaar, want sir Alfred Milner 

(het} 'n versoek van 'n Asiaat, dr. M.A. Pereira, om 

sy k.inders na 'n Blanke skool te stuur, van die hand 

gewys". 

Die posisie van die Afrikanerkind is selfs deur Wet 

25 van 1907 (SmuLs-onderwyswet) nadelig getref. Die 

Wet het onder andere bepaal dat waar Engels nie as 

moedertaal gebruik is nie, dit geleidelik as {>nder= 

wysmedium in9evoer moes word, sodat Engels as voer= 

taal gebruik kon word vanaf die derde standard. 

Artikel 31 van die Smuts-wet bepaal dat: "Geen leer= 

ling in een openbare school sal van enige standaard 

overgaan tot een hogere standaard tenzlj hij intdP 

alia zulk een kennis van de engelse taal heeft 
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verkregen als redt!rlikerwijze von h('m vE>rwacht kon 

worden en bevredigende vorderingcn in de kennis van . ) 
die taal maakt" (TOD, 1971, p. 19). 

Die algemene kritiek teen Smuts was d<lt hy die kul"' 

turele reg van die Afrikaner geminag het. Weens sy 

eie opleiding in Brits geori~nteerde Jnrigtinqs, hot 

hy hoe waarde geheg aan die Britse kultuur en "koel 

teenoor die Afrikaanse eiendomlike gestaan" (Snyman, 

1951, p. 266). A.C. Cilliers het volgens Snyman 

(1951, p. 266) gewaarsku dat die Smuts-ideologie en 

-ideaal onteenseglik en onvermydelik sou lei tot die 

uitdelging van die Afrikaner. Tydens die loorlging 

van die onderwyswet het Smuts die hewigste kritiek 

van sy eie party (Afrikaners) ontvang en nie van die 

opposlsie (Engelse) nie (Snyman, 1951, p. 266). Die 

Afrikaners moet vir hulle optrede krediet gegce word, 

want kinders kan nie doeltreffend van opvoedende 

onderwys deur 'n vreemde taal en kultuur voorsien 

word nie. 

Artikel 29 van die Smuts-ondcrwyswet bepaal d~t: 

"Geen Kleurlingkind of Kleurling zal toegclat('n wor= 

den of veroorloofd worden" (TOO, 1917, p. 18) om 'n 

lid te wees en te bly van 'n Blanke skoal nie. Ole 

Wet het geen verskil tussen die onderskeie nie-blanke 

groepe gemaak nie, maar "it has been the practice in 

the past to distinguish between nat.iw., and coloured 

pupils, and to deal with them on two completely 
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different system~" (Behr en MacMillan, 1966, p. 339). 

5.4.2.5.4 Onderwysvoorsiening aan fHankes in 

die Oranje-Vrystaat tot 1910 

In die pioniersjare wa~ die onderwys hier te lande 

aan die kinders di.: verantwoordelikheid van die 

ouers. Geen OWt:!rheid kon iets aan die onderwys 

doen nie, want die staat het net nie oor die fondse 

beskik nie. Slegs enkele ouers was in die bevoor= 

regte posisie om van 'n onderwyser se hulp gebruik 

te maak. Die onderwys was gevolglik daarop inge~ 

stel om die kind te leer om die Bybel te lees, te 

skryf en rekene te doen. Die hoofdoel was die suk= 

sesvolle aflt:!gging van geloofsbelydenis om belydende 

lidmaatskap van die kerk te kon kry (Van Schoor, 

1975, p. 135-138). 

Geleidelik het die posisie verbeter en alhoewel 

fondse beperk was, het onderwysvoorsiening von uwec= 

heidswee aandag geniet. President J .11. Brand het 

die vaste oortuiging u1tgespreek dat die Republiek 

alleen tot volle ontplooilng sou kom, indien die 

onderwysstelsel ten valle ontwikkel word. Daar is 

nooit gepoog om 'n onderwysstelsel van buite af in 

te voer nie, "maar ... konsekwent daarna g~streef 

••• om, veral wat die bestuur van die onderwys be~ 

tref, 'n cie ~telsel uit te bou" (Van Schoor, 1975, 

p. 144-145). Behc (1980, p. 17) het beweer dat: 

"What had taken centuries to effect in l':ngland,came 

about in the llttle 11epublic of the Orange Free State, 
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so to speak overnight." 

'n Bron van kommer vir die owerhcdc was die sterk in:= 

vloed van Engels in die onderwys. Ten spyte vnn 

die feit dat Hollands die amptelike landstaal was, 

het Engels, vanwee sy bevoorregle posisie as handels

en wereldtaal, 'n houvas in die grater dorpe en 

selfs in die hoofstad, Bloemfontein, verkry. 

J. Brebner, die eerste inspekteur van onderwys, het 

toegelaat dat Engels ten koste van Hollands in die 

skole gebruik is. Hy was nie 'n voorstander van die 

gedagte dat die skool aangewend moet word om die 

volksgevoelens en "eiendomlike kultuurbesit van die 

Hollands-Afrikaanssprekende kind ... te bevorder en 

te versterk nie" (Van Schoor, 1975, p. 151). 

Die ouers was egter steeds besiel met die CNO-ideaal, 

en hulle het hulle algaande teen Brebner se neutrale 

denkrigting begin verset. Die CNO-ideaal het nooit 

volledig tot sy reg in die Vrystaatse skoolwese ge= 

kom nie. Kultuurgemengde (rasgemengde) onderwys is 

nooit toegelaat nie (Van Schoor, 1975, p. 152-160). 

Gedurende die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) en 

die Britse besetting wat daarop gevolg het, is mPt 

die hulp van Engelse onderwysers gepoog om die kin= 

ders te verengels. Prates is deur bemiddeling van 

die kerk aangeteken en verskeie CNO-skole is gestig. 

Gedurende 1905 is ooreengekom om die CNO-skole weer 

met reqeringskole te amalgameer (Van Schoor, 1975, 

329 



p. 162-169). 

Die V~ystaat het in 1907 vera~twoordelike regering 

gel<ry. Gen.:;r-aal J.I3.1'L Hert:~.og het as Minister van 

Onderwys en Justisie qesorg dat Hollands en 1.-:n<jels 

op gelyke vlak as onderwysmediurn geplaas is. In 

ell<e geval moes die tweede taal aangeleer word. Die 

Engels-= (veral nuwe ill\!llt<:Jlante) het heftig beswaar 

ge111aak teten die nuwe rt:leling, omdat hulle nie die 

llollandse taal wou aanleer nie (Behr, 1980, p. 19-

20). 

5.4.2.6 Kultuurdifferensiasie in die onderwys= 

voorsiening aan Blankes na Uniewo~:ding 

in 1910 

Op 31 Mei 1910 het die vier Britse kolonies in Suid

Afrika, naarnlik die Kaap-, Transvaal-, Natal- en die 

kolonie van die Or-anje-Vry~taat verenig om die Unie 

van Suid-Afrika (Unie) te vorrn. 

Die ervaring, ten opsigte van die onderwys wat oar 

'n tydperk van meer as tweehonderd jaar in die Kaap= 

kolonie en later in die ander drle kolonies opgedoen 

is, en die feit dat daar met Uniewording reeds 

kultuurgedifferensieerde onderwys bestaan het, het 

in die onderwyswetgewing van die Unie verdere besldq 

gekry. Elkt:: provinsie moes sy eie onde.(-wysr0el ings 

in ooreenstemming met die Suid-Afrika-Wet bring 

(Coetzee, t975, p. 307). 
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Art ikel 85 (iii) van cHE' lin if' van Suid-Afrika-Wet, 

1909 (Suid-Afrika-Wet) het bepaal dat die provinsiale 

owerh<:!de die onderwys (behalwe hoer onderwys) vir 

minstens vyf jaar sou beharli9. Daardie funksie 

is tot 1967 aan die provinsies toevertrou (Barnard, 

1981, p. 86, 93; Behr, 1980, p. 21). Die provin= 

sies moes aanvanklik ook die verantwoordelikheid dra 

vir die onderwys van die Swartes tot 1954, Kleurlinge 

tot 1963 en die Indiers tot 1965. Vir al vier die 

hoofgroepe is sover moontlik afsonderlik onderwys 

voorsien. Daar is eie skole vir elke bevolkings= 

groE'p voorsien (Behr, 1980, p. J62-J65; Barnard, 

J98J, p. 88, 90, 91). 

In hierdie paragraaf word verder aandag aan die on~ 

derwysvoorsiening aan Blankes gegee. Paragrawe 

5.4.3, 5.4.4 en 5.4.5 word gewy aan die onderwys= 

voorslening van die Swartes, Kleurlinge en Indiers. 

Volqens artikel 137 van die Sui.d-.1\frika-\'llet is Bol= 

lands (Afrikaans) en Engels op 'n gelyke voet as 

offisiele tale van die Unie geplaas. Dienooreen= 

komstig moes elkeen van die provinsies voorsiening 

maak in hulle onderwysvoorsiening. .1\frikaans

sowel as Engelssprekendes se kultuur moes dus erken 

word (Coetzee, 1975, p. 306-307). 

Die deurvoering van onderwys deur medium van die 

moedertaal het verder geJei dat al hoe meer versoeke 

om aparte skole vir Afrikaans- en EngPlssprPkendes 

jngestel moes word. Veral .l\frikaan9spr~kendes h~t 
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di~ behoeft~ van eie skole sterk aangevoel. Ole 

Nicol-onderwyskommissie ('rransvaal 19 39) hct 1 n min-"' 

derheidsverslag uitgebring waarin vir aparte skolc 

vir- die onder-skeie taatqroepe <JE!Vra is. llulle voer 

aan dat: "when the two lanyuage groups were together 

in the school, one culture would be swamped by the 

other" (Behr, !980, p. 26). 

Die beqinsel van afsonder-like skole vir die twee 

Hlanke hoofkultuurgroepe het amptelike regerinqs= 

bel~id geword na die bewindsaanvaarding deur die 

Nasionale Party in 1948. Kultuurdifferensiasie vir 

die Blanke bevolkingsgroepe het dus onderwysbeleid 

geword binne die Blanke substelsel van onderwysvoor~ 

sh:ning (Van Schaar, 1975, p. 194; Belir, 1980, p. 

26). 

'n Kenmerk van die Blanke onderwys in Suid-Afrika is 

di~ felt dat die Afrikaanse kerke en kultuurorgani= 

sasies besondece belanq::;telling getoon het vir die 

opvoeding en onderv1ys. Die hleaal van Christrllik-

nasionale onderwys word steeds gepropageer. 'n 
Interk~rklike l<ommissie vir Opvoeding en Onderwys 

(IKKO) is in 1953 in die lewe geroep. Die IKKO het 

veral klem gell op die verkryging van 'n naslonale 

ond~rwysbeleid vir Blankes wat Christelik gefundeer 

moet wees, maar ook die eiendomlike van elke kultuur=< 

yroep sal bewaar en ult~ou. Die IKKO het in 1969 

selfs 'n Volkskongres in Pretoria gere~l met die 

tema :· " 1 n Volk be sin our "''I opvoeding en onderwys '1 

(Haath, 1970, p. 5). 
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Die verdeelde onderwysbeheer wol sedert Uniewording 

beslaan het, het ten op~igte van die interpret~sie 

van terme en pligte probleme geskep. Die onderwys= 

stelsel het bale kritiek ontvang, onder andere ook 

van die IKKO wat by die regering geplcit het om 'n 

lla,;frma!P r'ndf"rl,,!!nbPL<>:id (Raath, 1970, p. 5.-6). 

Barnard (J979, p. 132) meen: "Hierdie onhoudbare 

toestand het gelei tot duplisering, oorvleueling en 

geldverkwisting." 

Verskeie kommissies is sedert 1917 aangestel om 

ondersoek na die onderwysbeheer in Suid-Afrika in te 

stel. Die kommissies het sonder uitsondering aan= 

beveel dat 'n nasionale onderwysbeleid vir Dlankes 

opgestel moes word (Barnard, 1979, p. 132-134; 

Raath, 1970, p. 6). In 1962 is 'n Nasionale Advi= 

serende Onderwysraad (NAOR) deur die Parlement ing~= 

stel. 'n Belangrike resultaat van die NAOR was dat 

op 22 Maart 1967 die We' op di• Nnsionolr OndPrwyn= 

helPid, 1967 (Wet 39 van 1967) in <He Parlement t<~r 

tafel gele is. Die gevolg wm hierdie Wet was dal 

die Mi.nister van Nasionale Opvoeding vir die eerste 

keer sedert Uniewording by wyse van wetgewing heheer 

oor alle vorms van onderwys vir Blankes in die land 

verkry het - "beslis 'n stap in die regte rigting" 

(Barnard, 1979, p. 140; vgl. ook Raath, 1970, p. 6). 

Wnt ~9 van 7967 handhaaf kultuurdifferensiasie in die 

onderwys ooreenkomstig die historiese fundering van 

die onderwys in die RSA. Wet 39 van 1967 bepa~l 

ui tdruk lik dat di t gaan on• "die verskaff ing van , 
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onderwys aan blankes• en om "die opleiding van 

blanke persone as onder.wyser·s te reel" (RSA, 1967, 

p. 242). 

J9 ~an IJ~? bevat ~ekare beginseluiLgangspunte 

wat vir die Blanke hoofkultuurgroepe van belang is, 

naamlik dat: 

die onderwys 'n Christelike karakt<?!r moet he, 

maar dat die geloofsoortuiging van die ouers 

en die leerlinge eerbiedig moet word wat gods~ 

diensonderrig en godsdien~tige plegtighede be= 

tref; 

die onderwys 'n bree nasionale karakter moet 

dra; en 

uie onderwysmedium die moedertaal (Afrikaans of 

Engels) moet wees (HSA, 1967, p. 948). 

Hierdie bepalings le die grondslay vir kultuurdif= 

ferensiasie in die onderwysvoorsiening aan Blanke 

Afrikaans- en - Enyel~sprekende leerlinge. Dit is 

egter so dat die twee Blanke kultuurgroepe nie die 

Wet dieselfde vertolk het nie, want die begrippe 

Christelik en nasionaal beteken nle vir die Afrikaans

en Engelssprekende presies dieselfde nie. Die 

groepe het ook weens die verskillende kulturele 

agtergronde nie dieselfde lojaliteit teenoor die be= 

grippe nie. Dit kan toegeskryf word aan die hetero~ 

gene skoolbevolking van die meeste Engelsmediumskole 
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omdctt die inrigtings 1n 'n qrnot mate die immigrante= 

kinders moet hulsves. Dit is dJe red<> waarom af= 

sond~rlike skole vir Afrikaans- en ~ngelssprekendes 

noodsaaklik vir volle verwesenliking van elk sc 

eiendomlike geword het. 

Om v~rder voorsiening vir partikuliere onderwysvoor~ 

sienlnq te maak, byvoorbeeld vir die Rooms-Katolie= 

ke, word die bestaan en stigting van Blanke privaat= 

skole steeds erken en toegelaat. Sedert die sewen~ 

tigerjare word privaatskole toegelaat om in uitson= 

derlike qevalle en op meriete kinders van ander 

volksgroepe (kul tuurgroepe) ook in te skryf (~1uller 

et al. 1981, p. 623). 

Vervolgens sal die substelsels vir onderwysvoorsiening 

aan die Swartes, Kleurlinge en Indiers behandel word. 

5.4.3 Die ontwikkeling van die onderwys 

vir Swartes 

5.4.3.1 Onderwysvoorsiening aan Swartes voor 

die totstandkoming van sendingskole 

Die inheemse bevolking, naamllk Hottentotte en Boes"' 

mans wat ,J<tn v<tn Riebeeck in rHe Kaap a<~nqetref hf!t, 

h~t geen formele onderwys geken of onderwysstelsel 

van hnlle eie gehad nie. Selfs die SwartmPnse wat 

lat_er aan die oosgrens en in die binnl?land ontm0et 

is, het eweneens geen onderwys, anders as die stam= 

skole (inisial"ieskole) (leken nie. Daar was dus 
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y~en sprake van georryaniseerde onderwys om die 

swartkind te leer lees, skryf en reken nie. 

!He inisiatief om g<:Wt:':janiseerde skoolonderwys ilan 

die inheemse volke te voorslen, het grotendeels van 

Jie Blankes uitgegaan. !an van Riebeeck en die 

sieketrooster W.B. Wijlant was die eerste Blankes 

wat op informele wysu begin het om die Hottentotte 

te leer om die Hollandse taal te praat, te lees en 

te skryf. Uulle het ook godsdiensonderrig met die 

oog op die aanname van die Christelike geloof gegee 

(Cruse, 1947, p. 76-77). 

Die eerste - vir enkele jare die enigste skoal in 

Suid-Afrika - is op 14 April 1658 slegs vir slawe 

(Swartes uit Angola) geopen (Cruse, 1947, p. 82; vgl. 

ook par. 5.4.1). Vander Stael, die eerste onder= 

wyser se taak was nie maklik nie. Onderwyser en 

slaaf kon nie kommunikeer nie omdat die taalverskil 

te gr:oot was. Die godsdienstige begr:lppe wat lly by 

die slawe probeer tuisbring het, was vir hulle vreemd. 

Die kulture was dus vir mekaar totaal vreemd. Daar-by 

het die slawe ook veronreg gevoel, omdat hulle vry= 

heid ontneem i::;. Dit vtas dus geen wonder dat hulle 

gedros het nie (Du Toit, 1970, p. 3). 

In 1658 bet ook Guinese slawe in die Kaap aangekorn 

en is in dH~ skoal opg.:neem, sodat teen 1661 dJ e 

leerlinge geen homogene <:Jroep meec- was nie. Die 

taal en kultuur wat 1n die skoal aangebied is, was 

vir alle leec-lingt:? ewe vreemd. Oie gevolg was dat 
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die leerlinge uiters swak gcvorder het (Cruse, 1947, 

p. 86). 

Die eerste voorstelle tot kultuurskeirling (slawe en 

Dlankes) in die skool hel reeds in 1676 plaasgevind 

(Du Toit, 1970, p. 3-4). Kommissaris 11.1\. van 

Rheede tot Drakenstein se segregasiebeleid was nie 

op velkleur gebaseer nie. Hy wou die slawe van die 

ontwikkelrle Blankes skei (kultuurskeiding). Omdat 

die llottentotte nie slawe was nie, was daar onseker= 

heid oor die behandeling wat bulle moes ontvang. 

Gemengde huwelike het voorgekom en die kinders wat 

uit daardie huwelike gebore is, is in die Blanke 

skole opgeneem, omdat hulle vaders Blankes was, die 

kinders Uollands geken het en dus maklik kon aanpas 

in die Blanke skole (Cruse, 1947, p. 96-97). 

5.4.3.2 Ontwikkeling van sendingskole 

In alle openbare skole moes die ouers skoolgeld be= 

laal. Die owerheid hel wel 'n helangrike bydrae in 

die vorm van finansi~le subsidie gelewer. Die be= 

langrikste tekortkoming van di~ stelsel was die feit 

dat die staat nie die intsiatief qeneem het vir die 

stigting_ van nuwe skole nie. Onderwysvoorsieni ng 

en skoolbywoning was 'n vrywillige saak. Die ge= 

volg daarvan was dat die stelsel hoofsaaklik diegcne 

gehelp het wat inisiatief geneem het en hulle self 

kon help. En "juis diegene wat weens nalatigheid 

of onvermoe die meeste hulp nodig geha~ hct ccnvoudig 
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aan hulle lot oorgelaat het" (Du Toit, 1970, p. 76). 

As yevolg van bogenoemde re~ling kon die Swartmense 

~n arm~lankes nie bekostig om hulle kinders na die 

opeubar:e skole t~ stuur nie. Die sendinggenoot=> 

skappe, byvoorbeeld die Morawiese (1792), die Landen= 

se (1799) en die Suid-Afrikaanse sendinygenootskap 

(1799) (Du Toit, 1975, p. 40) het oorgegaan tot die 

stigting van skole, waur die kinders van Swartmense 

gratis kon skoolgaan. Dit was veral in die agtien= 

de en negentiende eeue dat die opvoedingswerk van 

die sendinggenootskappe 'n besondere opbloei getoon 

het (13ehr, 1975, p. 409-427). 

Die hoofdoel met die sendingskole was L)m die Swart== 

l<inders te leer lees en sl<ryf met die oog op gods= 

diensonderrig, en om hulle uit die heidendom tot die 

Christelike geloof te ~ekeer. Die leerinhoud was 

Europees van oorsprong ~n totaal vreemd aan die in== 

heemse bevolking en hulle kultuur. Die persentasie 

sukses in die skole was gevolglik bai~ laag (Behr, 

1975, p. 410-411, 435; vgl. ook Cruse, 1947,· p. 

289-290 l . 

Teen die einde van die negentiende eeu was die onder= 

wysvoorsiening vir Swartmense egter nog steeds onbe= 

vredigend, want "Africans were not always favourably 

disposed to the system of education offered them by 

White men, because this system tended to weaken and 

efface tribal bonds and customs; the influen<.:e of 

Christian teaching was slow in penetrating to the 
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mnsses" (Behr, 1980, p. 160). 

Die diepgaande verskille tussen die Blanke ~n Swart= 

kullure het onderwysvoorsieninq bcmoeilik. DiP 

onderwysverskaffers het ook nie daadwerklik qepoog 

om die onderwyskurrikulums by die Swartkulture aan 

te pas nie. Gevolglik het di'e onderwys nie wcrklik. 

inslag gevind by die Swartes nie, want dit was nal= 

together too bookish and unpractical" (Behr, 1980, 

p. 160). 

Net soos in Kaapland is die onderwysvoorsiening aan 

Swartes in Transvaal, Natal en die Oranje-Vrystaat 

eweneens deur die sendinggenootskappe onderneem. 

Die patroon wat reeds in die Raapprovinsie gevestiq 

was, is nagevolg. Aanpassings vir plaaslike omstan: 

dighede is wel aangebring. 

Die ondcrwysvoorsiening aan Swartes deur diP sendinq= 

~wnootskappe en kerke het selfs na Uniewording voort= 

bf'staan. Subsidiering deur die provinsiale owerhcde 

a<HJ die sendi ngskole het ui tgebrei. Daar is egter 

ook geleidelik provinsiale skole vir die Swartes gf'~ 

st ig (Muller el oL 1981, p. 639). Die beleid was 

die natuurlike uitbouing van onderwys aan Swnrtes op 

'n basis van 'n eie stelsel, los van dift van die an= 

der hevolkingsgroepe. Die beheer van Swartonderwys 

was in die hande van die kerke, asook in die van oi~ 

provinsiale owerhede tot 1954 (Muller <'i- nl. 1981, 

p. 639). 
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S.4.J.3 Die oar-name van Swartonderwys deur 

die Sentrale Regering 

Gedurende 1949 i.s 'n kommissie van ondersoek na 

Swartonderwy~ benoem ond<::!r voorsitterskap van 

W.W.M. IUselen (Eiselen-kommissie). Di.a opdrag aao 

die kommissi~ was om planne te antwerp en op te stel 

vir die voorsiening van "education for natives as an 

independent race, in which their past and present, 

thelr inherent racial qualities, their distinctive 

characteristics and aptitude, and their needs under 

ever-changing f:iOcial conditions" (Behr, 1980, p. 165). 

Uit was die eerste daadwerklike paging om deur die 

onderwys reg te laat geskied aan die eiesoortigheid 

en eie kultuur van die SWartmense. 

Die Eiselen-kommi::;sie se verslag het in 1951 verskyn. 

Dit het gelei tot die Wet pp Bantoe-onderwys van 1953 

wat deur die Parlement aanvaac is (Muller et ul. 1981, 

p. 639). 

Nada t die \yet geprok lameer is, het die des tydse 

Departement van Natut·ellesake in 1954 tot stand gckom. 

Die meeste sendingskole is deur die afdeling "Bantoe

onderwys" van die nuut yestigte Oepartement van 

Naturellesake oorgeneem en Swartonderwys het in Suid

Afrika 'n staatsonderneming geword. Die Roo!lls

Katolieke kerk het egter beheer oor sy skole behou 

(Muller ~t nL. 1981, p. 639), 
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Jn 1958 het 'n selfstandige Dcpartement van Banlo,.

onderwys tot stand gekorn met sy hoofkwarlier in Pre= 

toria. Aan die begin van 1978 is die IX>partemenl 

v<lll Bantoe-ondC>rwys verancler tot die Departement van 

Onderwys en Opleiding, met 'n eie Minister (Blanke) 

wat aan die hoof van die departernent staan. 

Die Wet op Onderwys en Opleiding 1979 (nr: 90 van 

1979) het op l Januarie 1980 in werking getree. 

lllerdie wet vervang die wet van 195 3 en maak voorsie= 

ning vir die invoering van skoolplig en gratis onder= 

wys, sowel as die ander onderwysdienste (Behr, 1980, 

p. 328-329). 

In die skole onder beheer van die Departement van 

Onderwys en Opleiding is die voertaal so ver as 

moontlik in die eerste ses jnar (tot en met standerd 

4) een van die volgende tale: Xhosa, Zoeloe, Swat!, 

Tswana, Noord-Sotho, Suid-Solho, Tsonga of Venda. 

Di t is volwaardig erkende moedertale. Elk van die 

tale het 'n eie li teratuur, grarnmatikaboeke en hand~ 

boeke. Na die eerste ses jaar mag die onderrigme= 

dium na Afrikaans Of Engels, of albei verander word. 

Die meesle skole verkies Engels. SE>derl 19tH mag 

skole reeds vanaf standerd 3 na 'n ander taal oor= 

skakel. Die taal wat nie as onderwys111edium gehruik 

word nie, moet net twee periodes per week onderrig 

word. Nie-eksamenvakke, naamlik Sang en Musiek, 

Godsdiensonderrig en Liggaamlike Opvoeding moet egtcr 

sover as moontlik deur die moedertaal onderrig word 

(Barnard, 19 81, P.· 129-1 30) . Die mecs te Swarles 

verkies Engels, omdat dit 'n wcreldlaal, en die 

Hl 



hand~l- en nywerheidstaal is.*) 

Di<: si llabus vir die onden~ysprogram van swarte::> be"' 

s til an ui t die kernsillabusse wat interdepat:tem<:ntee l 

vir al die bevolkingsgrocpe saamgestel is. Vir 

St:!kondere onderwys moet die kurrikulum voldoen aan 

die vereistes, soos neergeU~ deur di'e Gemeenskaptike 

1'1atrikulasieraad (Muller et ,~l. 1981, p. &41-64.2; 

Behr, l'JSO, p. 176}. G~noemde vereistes is mee,:: 

Blank geocienteerd as wat dit swart georienteerd is; 

gevolglik voldoen die kurrikulum nle volledig aan 

die kultuurvereistes van die Swartmense nie. Vol= 

gens Gordon (1981, p. 46)) het E. Mphahlele van die 

Universiteit van die Witwatersrand by geleentheid 

die .Swart subondecwysstt:llsel uevraagteken omdat dit 

nie rekening hou met die leefwereld (kultuur) van 

Jie Swartkind nie. Hy het daarop gewys dat Jie 

onderwys wat die Swartkinders ontvang vir hulle 

"about the world the child returns to after school" 

niks se nie. Mp!t<.l.hh:le het voortgeyaan en die stel-= 

ling gemaak dat: "The white education system was 

not tlle answer for blacks" (Gordon, 1981, p. 463). 

Afyevaardigdes na 'n konferensie van die "South 

African Institute of Race Relations" het in L980 

•) llit di.en V<lnneld te word dat die Werklwmi.tee: Tal.: en 
raalooderrig van die KGN-ondersouk na die onderwys, die 
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uitsprake gelewer wal oorcenstem met di~ van 

Hphahlcle, en die huidige suhstelsel vir Swarlondcr-~ 

wys gekritis<>er as te "Eurocentred", terwyl Suid

Afrika 'n Afrikaland is. "ThQy argued that Lhc 

country's pressing needs were typical of those of a 

developing state and t~e education system should be 

designed to cope with these problems" (Gordon, 1981, 

p. 463). 

W. Kgware (1977, p. 17), die gewese Rektor van die 

Universiteit van die Noorde, se standpunt oor kul= 

tuurintegrasie was: "Integrasie van Swart en Wit in 

'n eenvormige skoolstelsel in Suid-Afrika sal 'n mis= 

daad teenoor die Swartcs wees." 

Hy baseer sy stelling hoofsaaklik op die feit dat 

die twec groepe se tradisies, geskiedenis, taal, uit= 

kyk, ensovoorts te uitcenlopcnd en nie dieselfde is 

nie. 

Bogenoemcle uitsprake ondcrsteun dus onregslreeks maar 

ongetwyfeld die behoeft-e aan die beginsel Vitn kultuur 

en selfs etnies gedifferensicerde onderwys, soos djt 

deur wetgewing vasgell is. 
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5.4.4 Die ontwikkeling van die substelsel 

vir K leur lingondc.cwys 

5.4.4.1 Kleurlingondetwys voor 1910 

Dit is nie moontlik om 'n presiese datum vir rJie aan-= 

vang van onde.cwys aan die K leur lith:Je aan te dui nie. 

Etn-s tt!ns, omuat daa.r nie 'n datum of aanwysbare stct= 

dium Destaan waar bewustelik van die Kleurlin~e as 

'n apacte volk gepraut is nie. Tweedens, omdat daat· 

in die skole ook vir meer as twee honderd jaar in 'n 

met=rdere of mindere mate altyd Blankes sowel as 

Kleurlinge opgt:meem is (openbare sowel as sending., 

skule) . "Algehele apartheid het in daardie tyd nog 

nie bestaan nie" (l.lehr, 1975, p. 435. Vet-wysende na 

dit' periode tot 1905 in die Kaapprovinsie). Ge..-

skiedskrywers maak yerieflik!~idshalwe tt=lkens ges 

bruik van die term rd.,:-b l <.~ll~:e;.~ wat dan verwys na 

aLmal wat nie !Hankes is nie (Vgl. bv. Hehr, 1975, 

p. 433; Cruse, 1':147, p. 192) SeUs in 1908 ht!t 

Sir John Adamson, Direkteur van Onderwys in 'frdnsvaal, 

nog gese: "Though the Act of 1907 recognizes no 

differenceli among non-White children, it has been 

the practice in the past to di::>tinguilih between 

native and Coloured pupils, and to deal with them on 

two <.:ompletely diffecent systt!IHS" (soos aangeltaal 

deur Behr, 1980, p. 201). 

Oor die algemeen was die kerk (sendinggenootskappt!) 

verantwoordelik vir d1e yrootste deel van die onder= 

wysvoorsiening aan Kleu~linge, net sous dit die 
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geval met dh: Swartes was. 

IJie voorsJening van onderwys ai'ln die K1eurlinge wa!'; 

ten nouste verweef met di~ van die Blankcs en die 

Swartes. Die eerste werklik aanwysbare differen= 

siasie en georganiseerde aparte voorsiening van die 

kant van die owerhede aan Kleurlinge het geskied na 

Uniewording. 

5.4.4.2 Onderwysvoorsiening aan Kleurlinge 

sedert 1910 

Vanaf 1910 tot 1963 was die provinsjes vir Kleurling~ 

onderwys verantwoordelik. Daar is aan die Kleur~ 

linge eie skole voorsien. In enkele gevalle, veral 

in Transvaal en die Kaapprovinsie het dit gebeur dat 

Kleurlinge en Indiers, weens gebrek aan getalle van 

die een of ander groep, saam in een skool opgeneem 

is. Sodra dit egter prakties moontlik was, is vi.r 

elke groep 'n eie skoal opgerig, y••tJoo•J/.i.k C'l' cZ:r 

t•eN~ock (Behr, 1980, p. 162-165, 238}. Kultuurdif= 

ferensiasie in die onderwys was dus 'n algemene be= 

geertc en aanvaarde beleid. 

Na 'n deeglike ondersoek deur die Regering is die 

verantwoordelikheid vir onderwysvoorsiening aan 

Kleurlinge in 1964 oorgedra na die destydse Departe= 

mcnt van Kleurlingsake, tans die Departemen t van 

Kleurlingbetrekkinge. 

Mel die totstandkoming van die verteenwoonligende 
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Kleurlingraad (VKR) oore~nkomstig die Wet op die 

Kleurlingverteenwoordigcnde Raad (Wet 52 van L968), 

het die VKR beheer oar hulle eie onderwys oorgeneem 

(Muller .JC c1L. l981, p. 648; Behr, L980, p. 205-

209). Daarmee is ook voldoen aan die kultuurver= 

eiste van eie beheer oar eie onderwys. Die VKR is 

in 1980 ontbind en die verantwoordelikheid vir onder~ 

wysvoorsiening aan Kleurlinge weer onder beheer van 

die Departement van Binnt:landse Aangeleenthede 

oorgeplaas (Behr, 1980, p. 342). 

Tans is die Direkteur van Kleurllngonderwys, 'n 

Kleurling, naamlik A.J. Arendse, wat 'n stap in die 

reyte rigting is. 

Dl.e moedertaal {Afrikaans of Engels) word as onder= 

wysmedium gebruik. Die sillabusse is dieselfde as 

vir Blankes. Die Gemeenskaplike Matrikulasieraad 

kontroleer die standaard op Matrlekvlak soos vir al 

die ander bevolkingsgroepe (Du Toit, L977, p. 27; 

Muller et u.t. !981, p. 650). 

Alhoewel die kurrikulums nag nie spesifiek by die 

Kleurlingkultuur aangepas is nie, skep die' huidige 

reeling vir die meeste Kleurlinge nie bale probleme 

nit:, omdat llulle oar die algemeen Nesters georien= 

teerd is. Vir die Oosters geori~nteerde Maleiers 

(vgl. par. 5.2.4) sou 'n kultureelaangepaste kurri~ 

kulum van grater waacde gewees het. 

346 



5.4.5 Die ont.wikkeling van 'n substclsel vir 

T ndiihond<>rwys 

Die eerste Jndi~rs hel in l8h0 in Durban aongekom 

(vql. par. 5.2.5.1). llulle gr>lR11<' het toegeneem. 

Die behoefte aan onderwys vir die Indi~rkinders is 

spoedig aangevoel. Die eerste vier sko~ltjies vir 

IndJ~rs in Suid-Afrika {in die omgewing van Durban} 

is in 1869 qeopen en onderwys is in Engels aangebied. 

In 1878 is 'n "Indian Immigrant School Board" gestig, 

wat die reg om staatskole te stig, verkry het. 

Verder is geldelike toelaes deur die owerheid aan 

die skole betaal (Behr, 1980, p. 233). 

Die eerste pionieronderwyser in Indiergeledere, 

Henry Nundoo, het in 1886 in Natal aangekom en in 

1904 was daar in Suid-Afrika (behalwe in die Oranje

Vrystaat waar Jndiers nie mag woon nie) re~ds 'n 

groot groep onderwysers wat aan die IndH~rkinders 

volgens hulle ele kultuur onderwys kon verskaf 

(Pachal, 1971, p. 10-11: VRn der t-1erwe, 1961, p. 

50} . 

Weens 'n tekort aan fondse het 'n klein persentasie 

kinders (bale min dogters) onderwys ontvang. Daar 

was ook 'n tekort aan onderwysers omdat in Suid

Afrlka geen Indieronderwysers opgelei is nie. TrJe 

die Inspekteur van Skole by geleentheid voorge= 

stel het dat Swartonderwysers in diens geneem moes 

wor:d, hel die "Indian Immigra!lt School Board" 

geweier (Behr, 1980, p. 233-:?.34}. llierdeur het die 
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lndiers uiting gegee aan die begeerte dat kind~rs 

deur hulle eie kultuurgenote onderwys moet untvang. 

Die Indi~rs het van meet af aan verkies urn weens die 

godsdienstige, taal- en kultuurverskille sknle van 

hulle eie op te rig. Hulls was nie bereid om met 

die Blankes of Swa~tes te assimileer nie (Behr en Me 

Millan, 1966, p. 335). 

Die onderwysvoorsiening aan die Indiirs is saam met 

alle ander groepe, met Uniewording na die provinsiale 

besture oorgedra. Indierskole is opgerig, behalwe 

waar dit weens beperkte getalle nie prakties moont= 

lik was nie. In sulke yevalle is lndiers en Kleur= 

ltnge saarngegroepeer (vgl. par. 5.4.4.2). 

Kragtens die Net op die onderwys vir Indiers (nr. 61 

van 1965) is Indiironderwys na die Departernent van 

Indi~rbetrekkinge soos volg oorgedra: 

vanaf dle Natalse Onderwysdeparternent in 1966; 

vat1af die •rransvaa lse Onderwysdepartement in 

19b7 en 

vanaf die KaaplM1dse Onderwysdepartement in 

1970 - hier het die Indiers meestal nag saarn 

met die Kleurlinge skoolgegaan (Behr, 1980, p. 

239). 

In 1980 is die veL·autwoordelikheid vir lndieronder:<= 

wys oorgeplaas na die Depart~ment van Binnelandse 

Aangeleenthede (Behr, 1~80, p. 347}. 
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1\lhoPwcl die Indi;;rs kultuurgehonde i!", skt'p di(' ver= 

skeidenheJd moederlale (taalgroPp waarin die kJnd ge= 

bnrc> is) komn\unik<!sir>problerne vir <lie onnerwys. 

Vir die meesle Indiers hel F.nqels 'n huiRtaal geword 

nit hoofde van die feit dat dil die taal is wat hul= 

J e oorlu:>ersend gebruik ( RGN (J 8) , 1981, p. 4 3) • Ge= 

volglik het Engels diP onderwyRme~ium geword. 

Engels word daagliks in die werk en die maatskaplike 

lewe as kommunikasiemedium gebruik. Dit het dailr= 

toe gelei dat Engels in 'n toenemende mate Jn hull€' 

huise gebruik word en selfs by godsdienstige en kul~ 

turele bedrywighede word Engels as qemeenskaplike 

taal gebruik (HGN(l8), 1981, p. 43; vgl. ook par. 

5. 3). 

5.5 RELIGIEUSE GRONDMOTIEF, DIE ONTSTJ\1\N VAN 'N 

VOLKSKULTUUR EN DIE ONTWIKKELING VAN 

KUI.TURELE UIFFERENSIASIE 

Die grondmotiP[ kan gesien word "as die geestelike 

wortel van die gemeenskapslewe wat die uitinge ... 

van die gemeenskap bepaal" (Van Schalkv1yk, 1981, p. 

21 7). 

Ten grondslag van die grondmoti ef le die ''~' Ug lr 

(vgl. par. 1.7.10) as aanvaarde lewensbeginsel wat 

totalit~r op die h<Jr>f (vgl. par. 2.3.2) van die mens 

en gemeenskap beslag 1~. Die gevolg is dat daar 

ven1ys word na die r>(ll,n.Puse (?r>m<dmot.·ipf wat die 

stukrag is "agter die doen en late van mense, volke= 

re en kultuurgemeenskappe" (Barnard, 1981, p. 50). 
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Die religieuse grondmotief le alle ander motiewe, 

byvoorbeeld die sosiale, etiese, asook onderwysmo= 

~iewe, ensovoorts ten grondslag. Die religieuse 

'lrondmotief vorm oak die dryfkrag agter die kultuur"' 

motief van 'n gemeenskap (Stone, 1974, p. 152-153; 

Schoeman, 1975, p. 19). 

Die vraag kan gevra word: Wat vorm die oorsprong 

van die grondmotief? Die antwoord word gevind in 

die feit dat die mens 'n wese met 'n "hart" is wat 

op die Oorsprong (oorsprong) gerig is (vgl. par. 

2.3.3). "Geen mens kon hom nag ooit van hierdie 

fundamentele en primere gerigtheid van sy diepste 

persoon, wese of selfheid op God of 'n vermeende 

god bevry nie" (Van Schalkwyk, 1981, p. 217). Die 

qrondmotief is deel van die wese van 'n mens of ge"' 

meenskap, en kom tot openbaring en is bepalend vir 

die wyse waarop mense dinge doen. Wanneer 'n ge= 

meenskap dieselfde grondmotief besit, kan daar van 

die g~mdenHkapsmatidf gepraat word wat daardie hele 

gemeenskapskultuur lei en bepaal (Van Schalkwyk, 

1981, p. 218). 

Alle kultuurontwikkeling en -bou, dit wil se oak 

alle onderwysstelselontwikkeling vind plaas onder 

leiding van 'n bepaalde religieuse grondn~tief. 

Volgens Ruperti (1977, p. 5) bepaal die grondmotief 

die algemene aard en rigting asook die graad en tenv= 

po van kultuurontwikkeling. 

Daar bestaan verskeie geestesmagte (grondmotiewe) 
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wal 'n persoon of gemoenskap wetend of onwetenrl in 

beslag kan neem, byvoorbeeld daar kan die Christclike, 

Moslem- of Boeddhistiese grondmoliewe in 'n gemcen~ 

skap beslaan. Daar is egler ook grondmoljewe wcrk~ 

saam agter 'n bepaalde lewens- en w~reldbeskouing 

soos die Kon~unisme, realisme, pragmatisme, paganis= 

me of animjsme (Barnard, 1981, p. 51). 

Die een grondmotief oorheers in die reel die ander 

in 'n bepaalde gemeenskap. Die Christelike geestes= 

mag kan 'n bepaalde volkskultuur oorheers, wanneer 

dil' grondmotief sterker en meer dinamies as al die 

ander werksaam is (Schoeman, 1975, p. 19-20). 

'n Volkskultuur (insluitende die onderwysstelsel) 

word onder leiding van die grondmotiewe, deur ver= 

skillende bepalende, beperkende en vergestaltende 

faktore gevorm (Rupert!, 1977, p. 5). llierdie fak= 

tore verskil van mens tot mens en volk tot volk en 

kan onder die modale aspekte van die menslike wese 

saamgevat word (vgl. par. 2.3.5). Sommige van die 

faktore tree sterker op die voorgrond as andcr by die 

ontwikkeling van die onderwysstelsel. Selfs by diP 

ontwikkeling van die onderwysstE'lsel in somnlige 

lande is sekere faktore meer pertinent. Die taaJ= 

faktor oefen in Kanada, Switserland en die RSA, by= 

voorbeeld "'n bale sterker verqestaltt"nde invloed uit 

as in lande met net een taal" (RupPrti, 1977, p. 5-6). 

In paragr~we 4.3 en 4.4 is in die algemeen gewys op 

die rol wat die kulturele faktor speel in die onder= 
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wysstelsel. Paragraaf 4.3.2 hct in besonder vee= 

wys na die rol van kultuur Ln die onderwys van die 

VSA, terwyl para<:Jrawe 5.4.2 t:!n 5.4.3 aangetoor. het 

hoe die histories kulturele faktor die ontwikkellny 

van die onderwysstelsel in Suid-Afrika beinvloed 

het. In paragraaf 4.5.2 is die historiese beginsel 

van kultuurdifferensiasie in Lesonder behandel. 

Uiteenlopende religieuse grondmotiewe lei gewoonlik 

tot onderskeidende kulturele identiteite met gevolg= 

like verskillende lewens- en wAreldbeskouinge. In 

die RSA het daar oor meer as driehonderd 1aar 'n 

historiese en organiese groepering van mense plaasge= 

vind wat dieselfde religieuse geestesmagte as bin; 

dingselemente gehad het. Die groepe het bepaalde 

kultuurgemeenskappe in die RSA gevorm, byvoorbeeld 

die Afrikanervolk en die Kleurling kultuurgemeenskdp~ 

pe. Gevolglik is dit 'n oppervlakkige sieninq 

wanneer "die differensiasie in die onderwys deur 

huma.niste beperk wil word tot die verskille tussen 

individue" (Stone, 1974, p. 165). In die onderwys 

moet rekening gehou word met die dieperligg~nde 

grondmotiewe tussen die verskillende taal- en kul= 

tuurgroepe, sodat kultuurdifferensiasie toegepas 

sal vJOrd. 

Die Christelike religieuse grondmotief is die mees 

dinamiese van alle grondmotiewe (Stone, 1974, p. 166-

169). Gemeet aan die tegnologiese, maatskapllke en 

ander beskawingsprestasies van die L"'esterse kultuur 

met sy Christelike religieuse grondmotief, is dit 
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duidelik dftt die kultuur- en brskawingsnntwJkkeling 

onder Ieiding van die Christelike reltgir, hesond0r 

dinamles was (Stone, 1974, p. 161-165). 

DiE> Westerse onderwysstelsel wat oorspronklik deur 

die Christelike geestesmag aangedryf is, word in 

alle Jande (met ander grondmotiewe) van die wereld 

nagevolg, omdat die Westerse onderwys 'n ~oer graad 

van ontslui.ting verteenwoordiq as die wat op 'n 

paganistiese motief gesteun het" (Rupert!, 1977, p. 

5) • Ook in die RSA is dit die Blankes wat onder 

leiding van die Christelike grondmotief, die inisia: 

tief geneem het vir die onderwysvoorsiening aan die 

ander kultuurgroepe en nog steeds die leiding neem. 

Die Christelik religieuse geestesma.g het ook as 

grondslag kultuurdifferensiasie. Op treffende wyse 

het J.D. du Toit (Totius) (1944, p. 7-17) die eenheid 

van Godskepping, maar ook die verskeidenheld daarin 

aangetoon. Du Toit (1944, p. 7) het dit treffencl 

soos volg saamgevat: "By die skepping van alle 

dinge dien die Here Hom dus aan as nammabdil, as 

Skeiding-maker." Die mens ontvang onder andere spe~ 

sifieke kultuuropdragte waarin differensiasie as be~ 

ginsel opgesluit is, byvoorbeeld in Levitikus 19: 19 

word die volk verbied om op een akker twee soorte 

saad te saai (vgl. ook Deut. 22.9) en om in een 

kleed twee soorte stof te verweef (vgl. ook Deut. 22: 

11). In Deuteronomium 22: 10 kom die opdrag: "Jy 

mag nie met 'n os en 'n esel tegelyk ploe~ nie.• 

ln Deuteronomium 22: 5 word die vrou verhied om 
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mansklere te dra en die man mag op sy beurt geen 

vroueklere aantrek nie. Die booddkap lA daarin 

dat gewadk ~al word teen "onnatuurlike vermengtng 

van wat ungelyksoortig is" (Du Toit, 1944, p. 15). 

Kortliks kom dit daarop neer dat in die geskape ver"' 

skeidenheid daar altyd onderskeidenheid moet wees, 

maar elke soort word afsonderlik yehou. Daar moet 

ordening in die ske~ping wees. Die Skrif is deur= 

gaans teen alle onnatuur-like ver-menging gekant en 

daannee moet rekening ':)ehou word. Dit is ook nie 

net beperk tot die Mosaiese wette nie, maar wette 

deur God aan Moses gegee wat skeiding voorgeskryf 

het. Hier-die skeiding word ook nie in die Nuwe Tes~ 

tament opgehef nie. Die skeiding en verskille tus~ 

sen mense is, byvoorbeeld op die Pinksterdag erken 

en bevestig. Die dissipels was ver-vul met die llei"' 

lige Gees en hulle is in staat gestel om in ander 

tale te spreek, sodat die toehoorders die dissipels 

kon verstaan, "want elkeen het gehoor hoe hulle in 

sy eie taal spr-eek" {Hand. 2: 4). 

Oy die taring van Babel is die mens se paging om een 

gemeenskap te bly deur God self verydel. Deur die 

taalverwarring het die llere skeiding (differensiasie) 

gebring tussen mense en h~lle oor- die aarde ver-sprei 

{Gen. 11: 1-9). 

Die konklusie waartoe gekom kan word. is: die geskie~ 

denis van die onderwysvoorsiening in Suid-Afrika het 

ontwikkel in die lig van 'n Skriftuur-like gr-ondmotief 
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van skepping, sondeval en verlossing. Die gesk~pe 

vcrskille tussen mense is erken, ook die sondig0 

geneiqdheid van mense wat tot botsing tussen die 

onderskeie kultuurgrocpe kan lei, is erken. Daar 

is eweneens aanvaar dat deur die vcrlossing in 

Christus Jesus, die geskape verskeidenhc>id van mense 

en kultuurgroepe wel in harmonie kan saamlewe, deur 

mekaar se andersheid te erken, aanvaar en onderwys 

aan almal te voorsien in 'n geordende onderwysstel= 

sel met sy substelsels, waarin die verskillende kul• 

tuurgroepe in hulle eie spanningsvrye milieus onder= 

wys kan ontvang. 

5.6 S/\MEVATTING 

As gevolg van 'n unieke sameloop sedert 1652 van 

historiese faktore het 'n Suid-Afrikaanse bevolking 

met 'n heterogene samestelling ontstaan, sodat daar 

tans binne die grense van die RSA vier hoofbevolkings= 

groepe teenwoordig is, naamlik Blankes, Swartes, 

Kleurlinge en Indi~rs. Elkeen van hierdie groepe 

bcstaan weer op sy beurt uit verskeie kultuurgroepe, 

soos hulle ontwikkel het ooreenkornstig die reli~ 

gieuse grondrnotief wat elke onderlinye kultuurgroep 

ten grondslag 1~. 

Die kontak tussen die verskillende kultuurgroepe het 

noodwendig wedersydse beinvloedinq van die onderskeie 

kulture rneegebring. Kultuurverskuiwing en -vermeng~ 

ing het gP.volglik voorgekom en vind nog steeds plaas. 
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Die belangrikste kenmer-k van die volksamestelling 

is die natuurlike ontplooiing van kultuurdifferen= 

siasie tussen die verskillende bevolkingsgroepe wat 

geleidelik ook op die onderwysstelsel toegepas is. 

Gevolglik is die huidige stand van sake dat die on~ 

derwysstelsel van die RSA uit vier substelsels saam= 

gestel is, naamlik vir Blankes, swartes, Kleurlinye 

en Indiers. Hierdie ontwikkeling en ontplooiing 

van kultuurdifferensiasie in die onderwys van die 

RSA is in "ooreenstemming met die Reformatoriese 

leerstelling van interne soewereiniteit, die erken= 

ning van die eiesoortigheid en die voortbestaan van 

die verskillende volke in Suid-Afrika" (Barnard, 

1980, p. 1198). 

Geen normatiewe gesigspunt kan uit 'n historiese en 

vergelykende oorsig soos wat in hierdie hoofstuk 

aangebied is, afgelei word nie, want die status ~uo, 

die denke en dade van mense (ook op onderwysgebied) 

is aan die sonde onderworpe, sondegebroke en dus in 

wese antinormatief. Tog kan, as 'n mens versigtig 

te werk gaan, uit die onderwysgebeure wat hierbo 

geskets is, die volgende geldige afleiding gemaak 

word: in 'n multikulturele land soos die RSA was 

daar voortdurend die spontane geneigdheid tot kul= 

tuurdifferensiasie en selfs kultuurisolasie, maar 

baie selde tot kultuurintegrasie in die onderwys. 

Ook kan uit die gebeure afgelei word dat religieuse 

grondmotiewe die aard van kultuurbeoefening en 

-bewustheid bepaal - en omgekeerd. 
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In die volgende hoofstuk sal di~ bevjndinge van 

hierdie navorsing gcstel word. Die hoof- en sub= 

hipoteses sal getoets word en as kriteria en evalue= 

ringsinstrument vir die evoluering van die RGN-onder~ 

wysverslag gebruik word. Daar sal ook aanbevelings 

voorgel@, en moontlike navorsingsprojekte aangestip 
word. 
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