
8. SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKINGS 

8.1 SAMEVATTING 

8.1.1 /\lotcmt>IIC onrsi9. 

h Tweirlei doelstelJing is met hierdie navorsing nagestreef. 

Daar is in die eerste plek gropoog om ·n histories-peddgogiese 

oorsig te gee van die onderwysgebeure in Suidwes-Afrika se= 

dert die eerste sendelinge met die onderwys begin het tot en 

met 1975. Die periode waaroor navorsing gedoen is, strek dus 

oor 'n periode van bykans twee eeue. Benewens die lang tyd= 

perk wat bestryk moes word, is die onderwysontwikkeling van 

14 verskillende bevolkingsgroepe - elk met ·n eie kul tuur -

beskryf. Daar is in die tweede pJek gepoog om uan te loon in 

walter mate die lewenswyse van die bevoJkingsgroepe, asook die 

ekonomiese, die stualkundige en die politieke veranderinge, 

die onderwysontwikkeling be1nvloed het. 

~n bogenoemde doeJste1lings te bereik, is di~ data van die na= 

versing so georden dat spesifieke hoofstukke aar1 spesifieke 

aspekte van die onderwys afgestaan is. Hoofstuk 1 is gehruik 

om die leser bekend te stel met enkele terme en hegrippe. 

Enkele probleme wal ondervind is tydens die navorsing, die 

veld van ondersoek asook clie strukturering van die proefskrif 

is ook in Hoofstuk I aangredtli <>ll uil<!enq("sit. 

In lloofstuk 2 is dac~r gepoo<J om die land Suidwes-Afrika aun 

die Jeser hekend te stel. In hierdie hoofstuk is die ligging, 

topografie, klimaal en die qrootte van Snidwes-Afrika kort en 

bondig beskryf. Die hoofstuk hied ook aan die leser h kort 

skets oor die herkoms, leefwyse en lewensgewoontes van elkeen 

van die bevolkingsgroepe wat in die land woonagtig is. 

In Hoofstuk 3 is daar verslay ge1ewer oor die ontwikkeling van 

die onderwys lot in 1915. 'l'ot in daarcli.e tydvak is di•~ onder= 
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wys ddll die SwarL vo.lkP grolt,ndcL:ls aanqebied d.-c:ur di.e sende=--

linge. Ondcrwys drlll di<.e llldllk<~ kinders van Sui<hves-Afrika het 

geduremle die Dui.tse b"settingsperiode (1884-1915) ook ·n aan= 

Vdnaf die beqJW]dre va11 die Duitse kolonie ltet 

Blanke ouers 11 rol gesp<>td iu die voorsiening van formele on= 

derv:ys a:1n hu 11 u k i nd<.·!rs. 

HoofsL11k 4 dni adn t.oe die b<?L<·"irl van en rli<? lx<heer oor die on= 

derwys verander e11 danqepds is volqenu dif' l ectwysE• en ku I tu= 

rele llehoeftcs V<Hl di<~ IJ<>olbevcdkingsgroepe. 

Lrale en die plai:Jslike belteerstelsels is in oenskou geneem. 

Die Loepds like onderwys ... •etqt~<vJ.nCJ van die per iodc; 1915 tot 197'J 

is ook in h1erdie hoofstuk bespreek. 

l!oofsluk 5 is afg,"stiHltl adn ·n beskrywing van rlie ontstaan en 

die ontwikkeling Vdll di sk<Jolstelsels. Die skoolstelsels van 

die drie hoofl:mvol k i.ngsyro~'>pe, fl<~aml i k die fllankes, Swar·tes en 

Kleur·lln<Je, is CJtso11derlik buhdHli<:l, orndal die venc;killende 

b;"volkings<Jroepe verski lleo~du e.ise ddn die onderwys gesLel het. 

Die verski L l er;do ;;kool SuCH te wat upgeri g moes \vend um aan die 

<]cdil'fer.,nsJ<oerrl<: ond<>rwystv,hoefles !.<~ vnO.t"Si<om, het ook in 

llie~edie hoof,;tuk onder di" Loep 'Jeko111. 

Lt:erlin<JclCJIHJeleenthede, soos l>yvovdK,eld skoolplig, die ver"' 

meerd.~r.ing V<•n dic~ leerUn<JgeLidle v;m di•"' verskillende bevol; 

k 1 ngsgroope, en d.i e pr,obl cme met v roe;; skoo I v•:t laL i ll'J, is in 

lloo f s l uk (; l >elvmrk~ l . 

In f!dofstuk 7 is dddt· qekyk na die onderwyspersoneel Vdn al 

Dit was dus 

!H){_Jd~;;il.;kJ i k ddt. vo·-H·s·i .-..~ni ti•f (Jt-'ltti"i<.;_"tk IHCH?S W(Jrd om voldlJGnd(~ on-·· 

;vy;,0.rs bcesl< i kua" r· L" "tel • 
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ln elke hoofstuk is daar dus afsonderlik oor 'n bepila]de onder= 

wysvraagstuk verslag gerloen. Om ·n aaneenlopende cwhee]beeld 

te verkry Villi die verloop van die ondetwysgebetne in Suidwes

Afrika, word die onderwysontwlkkeling in die volgunde tydper= 

ke saamgevat: die tydperk voor die koms van die Duitsers 

(1795-1883); die Duitse tydperk (1884-1915) en die Mandaat= 

tydperk (1915-1975). 

f3.1.2 ·Die tydperk l795-JBf33 

In 1795 het Brittanje vir die eerste keer die Kaap in besit ge= 

neem. Die Hritse vlag is in dleselfde jaar by alle landings= 

plekke langs die weskus vanaf die Kaap tot by Angola yehys. 

Blanke jagters en ekspedisies wat die land verketl het, het aan 

die einde van die 18de eeu kontak beg1n maak mel rondtrekkende 

Swart stamrne in Suidwes-Afrika. Die eerste sendeli nge het in 

]805 met hulle sendingpogings in Suidwes-Afrika begin. Die 

sende]inge het die verkondiging van die Evangelie ten doel ye= 

had, en dit was noodsaakJik dat die Swartes self rlie Bybel moes 

kon lees. Om dit moontlik te maak was dit dus nodlg dat die 

Swartes onderwys moes ontvang. Sodoende is daar by die sen= 

dingstasies voorsiening gemaak vir formele skoolonderwys aan 

Swart kinders. 

Gedurende hlerdie tydperk was die sen<'lelinge se onderwysdoel= 

stelling grotendeels daarop gemik om die Swartes d1e Bybel Le 

leer lees. Die taalprobleem het op hierdie stadlum slerk aan 

h Babelse verwarring herinner: Die Blanke sendelinge kon tlie 

die tale van die verskillende Swartes praat nie; enkele Swar= 

tes het deur hulle kontak met die Blankes ui.t die Kaap die llol= 

larn1se taal aangeleer; die enigste leesboek gedurende hierdie 

tydperk was die Bybel; die sendelinge se Bybels was egter in 
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Engels, Duits, Fins en selfs Latyn; eers laat in die 18d".! eeu 

bet leesboekies ill d.i.e vet·sk.illende tal'" van die Swartes begin 

verskyn. 

Aanvanklik het elke sendeling 'n skool, wat die beste aangepas 

het by die onstandiqhecle van sy sendingstasie, gestig. Kin= 

clers is in die sendingskole qeleer om te lees, te reken en te 

sing. Di•~ Evangelie is aan hulle verkondig en die waarde van 

handearbeid is aan hulle voorgEOhou. Die verskillende .sending= 

genootskappe se skoolaktiwiteite en l<3erinhoude het nie veel 

van mekaar verskil nie. 

Daar WdB <Jeen skoolplig of vasqest.elde toelatingsouderdomme 

vir leer] in<Je rde. Enigeen was welkom in die skool en kon die 

skool bywoon so lank hy wou. Ongelukkig het die meeste leer= 

linge in die praktyk slegs vir 'n baie beperkte tyd die skool 

bytjUWOOrl. 

Die onderwysers in die skole was hoofsaaklik Blanke sendelinge. 

Die sendelinge; het vir hulle helpers uit die plaaslike Swart 

bevolking in hul gebiede op<J"'lei. Hierdie geskuoldes het daar= 

rw wec!r di•~ sendel inge gehelp met hulle vele takf'l, Gedur·ende 

die tweede helfte van die lBde eeu is opleidingskole gestig 

waar onderwysers ttit die verskillende volke opgelei kon word. 

H.l. 3 Die; tydpPrkv,Ht DuitS<' be~;ell:inq HJB4·1915 

Suidwes-Atrika is in 1884 as Duitse gehled verklaar en het on= 

der die beheer van Duitsland gebly tot in 1915. llierdie tyd= 

perk is gekemnerk deur talle opstande en oorloe tussen sommige 

van die verskil.lende Nie-Blanke bevolkingsgroepe en ook tussen 

die Duitse beskerminqstroepe en sommiqe van die Nie-Blanke be= 

vol k i ngsg t·oepe. 
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Die Duitse regering het hom nie ingemeng met die onderwyspo"' 

gings en -aktiwiteite van die sendelinge aan die verskillende 

Nie-Blanke bevolkingsgroepe nie en geen bepaalde beleid is 

neergel~ len opsigte van die onderwys aan die Nie-Blankes nie. 

Daar is egler finansi~le steun verleen aan skole waarin die 

Duitse tdal aan die Nie-Blanke kinders geleer is. 

Die beheer oor die Swart onderwys was ook in hie:rdie tydperk 

in die hande gelaat van die ve:rskillende sendinggenootskappe. 

Hierdie sendinggenootskappe was werksaarn in verskillende ge= 

biede van Suidwes-Afrika. Daar was dus geen sentrale onder= 

wysbeheerstruktuur nie en die plaaslike beheer oar die skole 

is uitgeoefen deur die sendelinge. 

Die skoolstelsel moes gedurende die Duitse besettingstydperk 

aangepas word by die veranderde lewenswyse wat deur die volke 

aanvaar is. Die belangrikste veranderinge wat ingetree het in 

die volke se leefwyse en wat ook die onderwys geraak het, was 

die volgende: 

Die nomadiese leefwyse van die bevolkingsgroepe het groten"' 

deels ten einde gekom en die nuwe plekgebonde leefwyse het dit 

moontlik gemaak dat meer permanente geboue opger.Lg kon word; 

leerlinge het ook nie so maklik van skool verand<~r nie; as 

gevolg van die nuwe lverksgeleenthede en verwikkelinge in die 

land, het 'n arbeidsmark ontstaan en toekomstige werkers moeF; 

daarvoor opgelei kon word; kommunikasie in ander tale het ·n 

noodsaaklikheid geword; moedertaalonderrig het van 'n moont= 

likheid na 'n werklikheid verander orndat rneer en n~er onderwy= 

s~::rs uit d1e e1e volkscJroepe beskikbaar geword h<'t. 

Die leerlinge het in grater geta]le die skole bygewoon. Daar 

was egter nog geen skoolplig nie en leerlinge van enige ouder= 
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dom het die skool 11i t. eie 1.\li.J lH"c'ioer.. Die skoollJywon.inyst:yrt= 

perk vJdS noq ste~cds kort.stoncJi<J ec1 die meeste 1 eerlinqe hc!t 

sleqs die skool byyewoon in die suG-standerds. 

l>ri<; sendinq•Jenoot.skappe, nac.mJ i k eli e Hynse, Finse en Rooms

Katol ieke yc,nootsk:ippe h<.!t in hierd.ie tydperk oor opleidinq= 

skole heskik waar onderwysers or~elei Is vir die sendingge~ 

nootskappe se onderskeie skol(:. Ddar kon dus gebruik gemdak 

word van volkseie onderwysers. 

Die Duitse besettingstydperk wat oor drie dekades gestrek het, 

is ook die tydperk 1~aarin dndr ·n be<Jin gemaak i n.et cl.ie for"' 

m•~le onrlenvys aan Blanke' kinders in Suidv;es-Afrika. Vanwee 

die feit dat d<tar min BLHtkP vronens in Suid>ves-Afrika woon= 

agtig was, en ook die feil dat die Blanke bevolking yl ver= 

spreld was our eli<~ uitgestrektc landsgcb.ied, is die meeste 

skol e wa t qest iy \vds, s l eys uygewoon deur dit> kinders van een 

of twee families. 

Die eer·ste J iq•JC•am wat beheer oor die onderwys uitgeoefen het, 

was n skoolkonliU"e wat in 1894 lJ<~stig is vir die Schule fuer 

I n 1 906 i s ·n in Windhoek gestig, en is 

opgevolg (kour soot·tqelyke verenigin<Js in and•~r dorpe. In 1906 

het skool bdwer krogl e>ns ·n ordonnansie ·n staatsfunksie geword 

en plaaslike beheer is uitq••oef.cm deur skoolkomitees wat uit 

ou•,~rs lHestaan het. 

Die beleid wat vir die skole neeryul~ is, het onder meer be= 

paal dat ond,,~rri<J voortaan in a lle r<"ge1·i.ngskole deur medium 

van die Duitse Lad] sou plc.asvind. St.,lfs leer-linqe lvdt it1 

pri vaat:skole onder rig ontvan'J h•"L 1 tllO<''S vir bepaa LdQ tyrlperke 

in regc2rinqsko.le ingeskryf word om die vut-cluitsinqsbeJejrl te 

laal slrJaq. 
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Die skoolste]sel moes ook voorsiening maak vir dje leerlinge 

wat yl verspreid gewoon het oor h groat gebied. Daar is dus 

n groat aantal plaasskole gestig. Op die grater dorpe js sko= 

le gestig met koshulsgeriewe. Verskillende skoolsoorte is ge= 

stig om in die yedifferensieerde onderwysbehoeftes van die ver= 

skillende bcvolkingsgroepe in Suidwes-Afrika le voorsien. 

Dje aantal ingeskrewe leerli11ge in die skole het vjnnig ver= 

meerder, veral nadat algemene skoolpljg ingestel is. 

Omdat daar geen opleidingsgeriewe vir Blanke onderwysers in 

Suidwes-Afrika was nie, was die opgeleide onderwysers in re= 

geringskole almal uit Duitsland afkomstig. 

8.1.4, Die Mc1nrlaaLtydperk 191 ':>- 1975 

Hierdie ses dekades bestryk die tydperk vandaL Suidwes-Afrika 

deur die Vrede van Versailles aan Suid-Afrika as Mandaathouer 

oorhandig is tot 1975. Hierdie periode word in twee verdere 

hooftydperke verdeel, naamlik 1915 tot 1945 en van 194':> tot 

1975. Die eerste tydperk is gekenmerk deur armocde, die de= 

pressiejare, poli tieke twis en ·n felle taalstryd vera! op on= 

derwysgebied, terwyl daar in die tweede tydperk grater voor= 

spoed en ook samewerking tussen Duits- en Afrikaanssprekendes 

ondervind is. 

8.1.4.1 Die tydperk 1915-1945 

Die belangrikste gebeurtenisse van hierdie tydperk kan soos 

volg opgesom word: die rehabilitasie en hervesLiginq van die 

inwoners na 1915; die armoede na die Eerste W~celdooclog; n 

verandering van regering; n felle taalstryd tussen die Duit= 

sers en die Afrikaners; jarelange droogLes; die w~reldwye 

depressje 1933 en 1934; en die Tweede W~reldoorlog 1939 tot 

1945. Ilierdie reeks neerdrukkende gebeurtenisse het die ge= 
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skiedenis en dif~ untwikkeJ·inq Vdn die onder:wys in Sllidw,?s

Afr:ika nadel ig bei.11vloed. 

Na die oorname van die gebi.EOd 1.!1 1915 deur Suid-Afrika, is 

daar onver><yld ondt:rso~c'k inqestel nct die ondlenvyssituasie in 

Su irhves -Afrika. f4c~t die verskyninq van die onclerwysproklama= 

sie va11 1921 is daar voorEd<,ning <J'!!llaak vir: die beheer oor die 

onderwys vir· al <lrie die hoofbc,volkin')S<Jroepe, naamlik dit~ 

BJankeB, die Swc~r·tes en die Kleurl i!l<]f'• Die b(deid van die 

onderwys iu bepaal "n die riglyne vir die uitvoering daarvan 

is neerqt~t& .. 

DiL was ~<oodsaaklik daL eli<~ onderwysvnorsieninq van al dr:ie 

die lloofbevo.lkinqsqroepe gewytlig en anngepas moes word om te 

kon i nskakel by dj e steeds veranden.,IHie lewenswyse van die 

"mo.],c,nte" samelewinq. Vir elk<"en van diE• hoofbevolkingsgroe= 

pe is dc~dr voorBic7lltng in llullc' afsondt:r1ike skoolstelsels 

gemaak vir 'n ver:skeidenh·~id v::~n ;~kool soorte. 

Die belangr ikhei d van eli<; moPrlerta le, vera I j n die pr imere 

stander.ds, is beklemtoun en vertoe is gerlg vir algemene moe= 

(lert <1d londe C";,,y;:;. 

Daar was, Len Bpyl e Vdl1 rnuei 1 iko ()f!lsLmdiqhede, tog ·n toename 

in die CJ<O:LaUe V<Ul ,Jlle leerlin<J•Jr·m·.'P'~ oor hierdie tydperk. 

S l eqs d i.e Blanke J eet: 1 i nqe was ondc·!t"hc!wi g a an skoolpU g. Die 

qehrek iidll skoolpliq vir Ni.:;-8lnnk<'E het ongelukkig m.:,ege= 

bring dat die meeste Nie-Blanke leerlinge slegs n jaar of twee 

die skole by,Jewoon fl'"t~. 

Groot vonlering is CJemaak met die opleidinq en voorsiening van 

Da.a1~ is 

onde,r die mo8ilikP lanrls,;m,tandigllf'd" •. en selfs ook weL die 

toename in di qeldl.l": l.:,c•rlinge dz.nrin •JPslaag om vo]do<;nde 



ondc;rwysen:; beskikbaar te stel vir die skole. 

8.1.4.2 .l)j,, t.yup<:rk 1945-197S 

Gedurende hierdie drie dekades het daar groot omwentelinge in 

die onderwys van Suidwes-Afrika plaasgevind. llierdie omwente= 

linge spruit voort uit politieke, ekonomiese, sosi.ale en staat= 

kundige ontwikkelings en veranderings. Die Tweede W~reldoorlog 

is in 1945 be~indig. Die Duitse inwoners van Suidwes-Afrika se 

nasietrots het h ernstige knou gekry. Die sterk pro-Duitse ge= 

voel van voor 1945 het afgeneem en die Duitsers in Suidwes-Af= 

rika het na die oorlog getrag om langs die weg van samewerking 

met die inwoners van die land en lojaliteit aan die regering 

hulle kulturele belange te bevorder. In 1948 het die Nasio= 

nale Party in Suid-Afrika aan bewind gekom, en die nuwe re<Je= 

ring was meer toegeeflik teenoor die Duitssprekendes van Suid= 

wes-Afrj ka. 

In Suidwes-Afrika was die beleid van die Verenigcle Nasionale 

Suidwes-Party tot in 1948 ·n beleid van dubbelmediumonderwys, 

terwyl die Nasiona]e Party daarna h beleid van moedertaalunder= 

wys voorgestaan het. Aangesien die party met die meeste stemme 

in die Wetgewende Vergadering die beleid van die onderwys sou 

bepaal, het die Dui lssprekendes hierdeur die ge leenlheid <Jesien 

orn die Duitse taal weer eens in die skole inqestel t.e kry - 'n 

ideaal wat toe ook later gerealiseer het. 

In 1955 is die Kommissie insake Regte van Duitssprekencles aan= 

qestel om die taal- en voorregte van die Duitssprekencles te on= 

dersoek. In 1958 is 'n onderwyskommissie aangestel om ·n verslag 

uil te bring oor die onderwys van Suidwes-Afrika en om voor= 

stelle in te dien insake 'n lanytermynonderwysbeleicl. 

Afgesien van die onderwyskommissie wat in 1958 aangestel is, 
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i:-; ddnr ook 'n k •. uuuis~i<' in dieselfde jadr c~angestel wat vet·slay 

qedocm lwt oor die ondenvys~.;ituiHlie V3n die Sw;tl:tes van Suidwes= 

Afrika. ln ·n verden-' vcrsldCJ, llddllll ik die verslag van diE< Kom= 

uoissie van Ond•ersoek na Klt•url in<Jondrerwys in Suidwes-·1\fri.ka, 

19~B, het die Kommissie uitspra,lk g,;J,;wcr oor dit3 ondcrwys 

Vdll die Klelalin9e van Stddwes-Alrika. 

(l'J62) is die Odenda-..dkonullitJHic d.Jngestel om te bepaal wat die 

uilwerh.ing van die aanhevelinys Vd!l dic vori9e kommissies was, 

en om venlere iliHJb<':Ve 1 i nys aanqaande d i <: onderwys te maak. Al 

hierdie ondersoeke en d<Htbevel in<~s "''~t daarop qc,vol9 IH.:>t, IH;t 

meegewerk tot 'n sl1mulus vir die ond<erwys. 

1\s gevol<cJ Vi•ll die voorst.~lle van bo•Jenoemde korumissies is die 

onderwys van die ~warles van Suidwes-Af.rika irr 1969 ingeskakel 

by die ond•!nvys v,,., dlf3 S\dartes van Sui•l-Afrika onder die de·s~ 

tyd,o;.~ Depdrlwuer•t Vdl1 13anloe-omlenvys. Terselfdertyd is die 

ondenvys van die Ki<.;nrlirl<l<~ van :.;uichv,':s -Afrika ingeskakel by 

die desl.yds<~ Depc~.rte;menl van Kleurlincp;c~kl~ in Suid-Afrika. 

Daar \vdE du~; 'n alqehele \vysiqin<J in die belwer oor Swart en 

K].,rtrl ingoiJuerwys Vdll :.;uidwes-AfYika S<·,dert 1969. Dit was ni.e 

sleCJS die ~3elltralt: beheer \vdt ·n Vt·•randurinq onderqac:Hl llet nie, 

w;:.~dr- ook die [llad:>Jik<:~ lH~hec~r. 

d.ie s•~ndt,l i nq<" en hull"' gt;;no,:;t~;k<rppe ui tg<c!Oe(en, maar het 'n ver= 

anderinq ond.,nja.Jn deurdc~L urJex•kelnam<.' in die onderwys inge= 

stel i•;. 

Die <Jepaard•Jddll•h~ wysig Lll<JS 111 <He ondc,rwysbeleid ten opsi<JLE: 

Vdfl die: ond.c:t-wys acJn cl,c- NJe-Ulc!ltk!..:! volksgroepe lH..,L lersc:lfder= 

tyd in werkin•J geln;e, C!ll \vddl.' d1e Ondc•t·wy~;depi:ll l<"ment Viln 

DnidvwE?~'-Afrjkd vour ]'J'~~) dif• VL~riHilv;nur~lelike li{J9dam WdS vir 

di12 uitVt>c:t-inq v(1n dl rh.=t::r-qcdO<Jdt.• lk~lt;Ld, het di~~ funksi.t:; oor·:::::: 

410 



gegaan na die eie departement van die Swartes en die Kleurlinge 

in die Republiek van Suid-Afrika. 

Die onderwysvoorsiening van die Nie-Blanke groepe moes groten= 

dee]s aangepas word by die nuwe bedeling van die onderwys. Die 

nodige voorsiening vir d.ie aanpassings is gemaak in die onder= 

wyswette van 1967. 

Gedurende hierdie tydperk was daar ·n vinni9e vermeerch;ring in 

die leerlingg;;talle van die Nie-Blankes met ·n gepaardgaande toe= 

natne in die onderwysersgetalle. Die eerste stappe tot die in= 

stell.ing van skoolplig het reeds in 1975 h aanvang gcneem. Ueur 

skoolplig sou die aanta1 leerlinye jaar1iks vermeerder en dit 

sou ook die leerlinge langer op skool hou. 

8.2 ENKELE GEVOLGTREKKINGS 

fl • :> • 1 Dit is rde te betwyfel nie dat die sendin<Jgenootskiippe 

die hoekstene gele het v.ir die ot~derwys van die rhe-

Blankes in Suidw;_•s-Afrika. Onder die moeilikste omstan~ 

dighede het die sendelinge daadn geslaag om onderwys te 

laa t posva t in 'n he.idense mi 1 ieu en het bulle ook duar .in 

geslaaq om die onderwys uit te brei. 

8.2.2 Die verduitsingsbeleid (Germaniseringspolitiek) wat d.ie 

Duitsers in hulle skole g<-.volg het om an<h;rtal i<J<es onder 

die invloed van die Duitse kultuur te brinq, het nie qe= 

slaag n1e. 

fJ.:?.J Die taak wat ai1n di•_:, Mandaathouer, Suid-Att-ikd, opgedra 

is, we>s nie 'n maklike een nie. Die uj tvoer] nq daarvcn1, 

die kostc daaraan verbonde, en d.ie problemn tu;;:oen volkc 

en di<~ v•orskillende kulture, het die t<Jnk V<·,el 111eer ~ir•ge= 

wikkeld gcmilak. 
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Die onl:wikkc,linqs wal op Blanke onderwysyebied plaasge= 

vind hel gedurende die lilasle dekarle voor 1975 het die 

stigt.ing vc~n EnrJelse en Dui tse primere en sekondere 

staatskole ingesluit. Hierdeur is in die onderwysbe= 

hoefles van c1l drie die Blanke taalgroepe voorsien. Die 

heterogeniteiL van die bevolkinqsamestelling van die 

Blankes Vdn Suidwes-Afrikc~ is vir s.;ver dit die onder= 

wysvoorsiening aan<Jddll, op ·n bree basis verreken. 

H.:J..5 Die bt:<Jills<el VcHl eiesoortiqheid vir elke volksgroep in 

die onderwys is tot uitvoer gebring deurdc1t Swart- en 

Kleurlinqonderwys vanaf Suidwes-Afdka oorgeskakel is na 

eie depdrtemente in die Hepubhek van Suid-Afrika. 

H.~.G Die inskakeling van die Swartes en Kleurlinge van Suid= 

w<~s-Afrika !Jy hul eie dE,partem<enle in die Republiek van 

Suid-Afrika wash groot verbetering op die vorige stel= 

se l we~ a r Swd rtes en K 1 teur I i.nge tesame met Blankes by die 

Dr•partement van Onderwys van Suidwes-Afrika ingeskakel 

was. Daar hier·die iw3kdkeling by die Republiek van Suid-

A[rikd is die verski lle tussen c1ie hoofbevolkingsgroepe 

erken en is dctctr ook erkQttning vir skole, wat as eie 

skepping <cn eie i nsl:e ll ing ui L 'n betrokke gerneenskap 

ontwikkel hel, verleen. 

iJ.~.-1 llie skole \v.~t ddll elke volksl)rO<!p onderwys verskaf het, 

het it1geskc~kel by die stelsel van onderwysvoorsiening 

wat die behoeftes van die spesifieke volksgroep bevrediq 

lwt. 

<L~'.B Die verski I lend(, skoolsoorte bet aan die qediffen:.n= 

sieerde ejs~ \Vat ge:-:;tel was, voldoc•n, en \vas ook danpas= 

baar by nuwe eise en verwikkcdinqe Vdn die tyd. 
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Die stelsel van onderwysvoorsiening aan die hoofbevoi 

kinysgroepe het nie slegs •=rkenning verleen aan die CJe= 

meenskaplike nie maar het wel d~eglik aandag geskenk 

aan die oiversiteit ten opsigte van ktdtuur, taal en 

godsdiens van die verskillende L>evo.l kingsqroep<·:. 

Moedertaalonderrig het ten spyte van alle i.lnder oorwe= 

gings en metodes tog inslag gevind. Vanwe~ die ontwik= 

keling van die 'raalburo i!S el.ke bevolk.in•Jsgrocep gro~ 

tendeels deur volkseie ondet·wysers in llulle eie moeder= 

taal in hulle eie skole onderriy. 

8. 2. I 0 r>aar wa,.; volcloend•~ en gel ykwaan'lige ondet:wysqe le,!nLhede 

geskep v.ir aile Jede van alle bevolkinqsgroepe Godat 

elke indiv.idu maksimale onderrig kon ont?drtCJ. 'J'prsel f= 

dertyd was dctar c:gter ·n verskeidenhei<l van kult.ure 

waarby die onderwys von elke etniese gro~r nDes aanpas. 

Daar kon dus nie sle<JS een almal .insluitende onderwys'~ 

st.elsel. wees nie, want dit sou unieke hoed<:tnirJilled<: van 

bGpaalde groepe w,1t. bepaalde tale pra<•t, misken. In 

Suidwes--1\fr i ka moes die etnies<> of kul tunryroepe tot 

)1 eenhei.d saamgesnoer word, maat: <~lke volksgrnep moes 

steeds sy eie kultuurgoedere behou en dit bewaar -

sf>OSlfiek ook in die onderwy~;. 

8.2. l J Die ond<>cwysbeleid in Suidwes-1\fr.ika is so l>eplan dal 

die upvoediny en die onderwys in die skole np h Chris= 

telike lewensstyJ en grondslaq rnoes ontw.ihkel. 

B •• 12 Ouerse'JfJ<.:nskdp i.11 rlie ondetwys het dit moont] il~ gemdclk 

dal ou•~rs kon ll!<~ewerk aan dJe opvoeding PT1 owlenvys van 

hull" kiHders. Deur die insluiting van di<: ouc:rs op 

die pL1asl tku hc"hc<"rvlak, het C>twr·s 'n goi"i·~ l>eqri p van 



die onden~ysprobleme verkry en was hulle medeverant= 

woorJellk vir die ondcrwys van hulle klnders. 

u.:'.l-l Deurdal ·u <Jees van volkseenhei<J in die skole aangewak= 

k<~r is, is samewerkin<J tiiSSell die verskillende volke 

algaande bL'Vorder. 
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