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H 0 0 F S T U K VII 

TAALVRAAGSTUKKE 

1. Inleiding 

Soos reeds uit die eerste twee hoofstukke blyk, het 

Suidwes-Afrika nie met •n vraagstuk van twee tale nie 

maar van drie tale te doen. Veral die Duitse taal

vraagstuk het n baie belangrike rol in die ontwikke

lingsgeskiedenis van die onderwys gespeel. 

Ten opsigte van die twee amptelike tale, Engels 

en Hollands (later Afrikaans), was daar reeds n bepaal

de beleid wat sy oorsprong in die Unie gehad het, maar 

die plek van die Duitse taal in die onderwys en staat 

sou nog bepaal moes word. Die billikste uitgangspunt 

sou nog wees om Duits as derde amptelike taal te er-

ken en sodoende gelyke behandeling aan al drie tale en 

groepe te gee. Dit sou egter die drietaligheidsbe

ginsel op die voorgrond bring, wat .sou beteken dat Duits 

as derde taal n verpligte skoolvak vir alle Afrikaans

en Engelssprekende leerlinge sou wees en verder dat el

ke werknemer wat die publiek bedien, minstens beheer 

oor al drie tale moes he. Vir die staatsdiens sou dit 

met die werwing van drietalige amptenare ernstige pro

bleme skep. 

In die eerste plek sal die ontwikkeling van moeder

taalonderwys vir die Duitse leerling in staatskole on

dersoek word en in die tweede plek sekere ontwikkelinge 

op die gebied van Afrikaans en Engels as studievak en 

as voertaal, met besondere verwysing na die dubbelme

diumbeleid in staatskole. 

2. Die Duitse taalvraagstuk 

a. Inleiding 

Na onderhandelinge deur die Landesverband met 

die Eerste Minister van die Unie en die daaruitvoort

spruitende 11 tienpuntbeleid 11 van administrateur Hofmeyr 

wat in November 1920 afgekondig is l), het daar nog 

byna n jaar verloop voordat die Landesverband op 24 
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September 1921 besluit het om die voorstelle voorlopig 
te aanvaar. Gedurende hierdie periode is n stryd tus-
sen die Administrateur en die Landesverband veral ten 
opsigte van groter toegewings aan private skole gevoer. 
Die finale aanvaarding van die voorstelle sou nog onder
hewig wees aan die bereidwilligheid van die Administra
teur om die konsep-onderwysproklamasie, wat aan die Lan
desverband voorgel@ is, so te wysig dat dit Duitsmedium
onderrig tot aan die einde van standard VI verseker het. 

Die Adviserende Raad het die voorstel1e tot wysi
ging van Onderwijs Proklamatie, 1921, oorweeg en aanbe
veel. Hierdie besluit is op 26 September 1921 aan die 
Landesverband oorgedra. 

In Oktober 1921 het die Landesverband na n lang 
vergader:tng bes1uit dat indiwiduele 11 Schu1vereine" self 
moet besluit of hu1le bereid sou wees om hulle skole 
onder die voorgeste1de voorwaardes aan die Administrasie 
oor te dra l). Hierop het 12 11 schulvereine" wat 13 
prim@re skole verteenwoordig het, bes1uit om hulle skole 
oor te dra. Die Rea1schule te Windhoek, die sekon-
dere sko1e te Swakopmund en Luderitz en die primere 
skole te Tsumeb en Karibib het sonder regeringsonder
steuning as private skole b1y voortbestaan. Die aan
bod van die Administrasie dat 1eer1inge wat hulle on
derrig deur Duitsmedium ontvang het, hulle studies in die 
Windhoekse Midde1bare Skool deur diese1fde medium en 
vo1gens hulle eie metodes kon voltooi, is nie aanvaar 
nie 3). 

Hiermee het die Duitsmediumafdelings in staatskole 
n vo1donge feit geword. Saam met die 13 sko1e is 17 
onderwysers, 367 kinders en 5 koshuise met 128 
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1. Rapport van de Administrateur voor het jaar 
1921, 15. 
Report of the Commission of Enquiry into the Lang
uage rights of the German-speaking section in 
South West Africa, 1955, 29. 

2. A.R.-notu1e, 25.8.1931. Die Duitse private skool 
te Tsumeb word deur die Staat oorgeneem. Die skool 
het tot aan die einde van 1945 •n Dui tsmediumskool 
geb1y. (Joolb1ad, Sekondere Skool, Tsumeb, 1963). 

3. Rapport van de Administrateur voor het jaar 1921, 
15. 
The Windhoek Advertiser, 22.2.1922. 
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kosgangers oorgeneem l). 

b. Wetgewing in verband met Duits as voertaal 
en as vak 

Artikel 91 van Onderwijs Proklamatie, 1921, 
het die Hofmeyrvoorstelle saamgevat en die beleid in-
sake die gebruik van Duits neergele. Dit sou wettig 
wees om tot en met standerd VI aan die kinders van 
Duitse ouers deur medium van Duits onderwys te gee. 
In gevalle waar Duits as voertaal gebruik word, sou 
alle leerlinge bokant standerd I een periode van hoog
stens 45 minute per dag onderrig in Hollands of Engels 
ontvang. Die Direkteur sou beslis watter van die twee 
tale onderrig sou word. By die beslissing sou hy hom 
deur die wense van die ouers laat lei, maar die Admini
strasie sou nie verplig wees om sowel Hollands as Engels 
in~ skool waar Duits die voertaal is, aan te bied nie. 
Die amptelike taal wat as vak in Duitsmediumskole of 
-klasse onderrig word, sou in alle standerds bo standerd 
VI die voertaal wees. 

Daar is ook bepaal dat leerlinge wat tot standerd 
VI deur medium van Duits onderrig ontvang het, daarna 
n daaglikse les in die Duitse taal sou ontvang. 

Gedurende 1923 het onderhandelings tussen die 
Eerste Minister van die Unie en verteenwoordigers van 
die Duitse regering in Londen plaasgevind. Die oor
eenkoms wat gesluit is, het o.a. neergele dat die Ad
ministrasie van Suidwes-Afrika tegemoetkomend ten op
sigte van die vrye gebruik van die Duitse taal sou wees 
en voorts dat Swakopmund as •n onderwyssentrum ontwik
kel sou word 2 ). Hierdie ooreenkoms het toegewings 
ten opsigte van die Duitse taal ge~mpliseer en ook die 
verantwoorde1ikheid om onderwysfasi1iteite te Swakop
mund te skep op die Administrasie gep1aas. 
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1. Rapport van de Administrateur voor het jaar 
1921, 15. 

2. Rapport van die Administrateur voor het jaar 
1923, 4. 
Artike1 2 en 8 (b) van die Londense Ooreenkoms, 
23.10.1923. 
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Verteenwoordigers van die Duitse bevolking was nie 

tevrede met die bepalings van die 1921-wetgewing nie, 

omdat dit nie die onderwys, soos hulle dit verlang het, 

gewaarborg het nie l). 

In die Onderwys Proklamasie, 1926, is verdere toe

gewings ten opsigte van Duits as voertaal asook Duits 

as studievak in skole gemaak. Die belangrikste hier

van kan soos volg saamgevat word: 

(1) Duitssprekende leerlinge kon Duits as 

vak tot en met standerd X neem 2 ). 

(2) In skole of afdelings waar Duits as vak 

aan Duitssprekende leerlinge onderrig is, was 

dit toelaatbaar dat Duits as die enigste voer

taal tot en met standerd VI gebruik word en 

as die hoofmedium van onderri~ in alle stan

dards bo die sesde standerd 3 • 

(3) Waar driekwart van die ouers van kinders 

wat •n skoal besoek, daarom vra, kon die Di

rekteur goedkeur dat daar reeds benede die 

tweede standerd deur middel van mondelinge on

derrig met~ tweede taal begin word 4 ). 

Met hierdie nuwe wetgewing is die weg vir Duits as 

voertaal tot standerd X geopen en kon Duits vir Duits

sprekende leerlinge as vak in die leerplan ingesluit 

word. 

Wat die wetgewing betref, het die posisie tot in 

1939 onveranderd gebly. 

c. Duitsmediumonderrig in primere skole 

Met die oorname van die Duitse primere skole 

op 1 Januarie 1922 het sommige skole afdelings van be

staande 11 Afrikaanse" skole geword; in n ander geval 
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1. The Windhoek Advertiser, 30.3.1929. Petisie deur 
die 11 Deutscher Bund" gerig aan genl. J.B.M. Hertzog, 
Eerste Minister van die Unie. Die petisie bevat 
n saaklike historiese oorsig oor die skolestryd 
van die Duitsers. 

2. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 106. 

3. Id., artikel 107. 

4. Id., artikel 108. 
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het die "Afrikaanse" skoo1 weer n minderheidsafdeling 
van die Duitse skoo1 geword 1 ), en n derde groep het 
as Duitse sko1e onder staatsbeheer tot in 1945, toe 
Duitsmediumonderrig afgeskaf is, b1y voortbestaan 2 ). 

Feit1ik a1 die onderwysers in diens van die Landes
verband is deur die Departement in diens geneem en 
Duitsmediumonderrig is in die Duitse afde1ings gegee. 
Dit wil voorkom asof die amptelike taal wat na standard 
I aan die Duitssprekende 1eer1inge onderrig is, deur
gaans Engels was. 

Die Duitse skole en afdelings het ook nie die 
dubbe1mediumbeleid vrygespring nie. In 1943 is die 
Proklamasie sodanig gewysig dat Duitsmediumonderrig 
uitsluit1ik tot standerd IV gegee sou word, en in stan
dards bokant standerd IV sou dit die vernaamste medium 
van onderrig wees. Dit het verder bepaal dat in stan
dards bokant standerd IV die tweede taal in een of meer 
vakke deur die Direkteur aangewys, as voertaa1 gebruik 
sou word 3 ). 

Dieselfde vakke as in die ander sko1e, n1. Aard-· 
rykskunde in standerd V en, as tweede vak, Rekenkunde 
of Natuurkennis nf Liggaamsoefeninge in standerd VI, 
sou ook aan die Duitse sko1e en afde1ings deur medium 
van die tweede taa1 onderrig moes word 4 ) 

Hierdie beleid het tot in 1945 voortgeduur. 

d. Duitsmediumonderrig in staatshoersko1e 

(1) Duitse afde1ing by die Windhoekse 
Hoerskoo1 
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1. Uittreksels uit die geskiedenis van die Omaruru
skool. Die twee sko1e het saamgesme1t met onge
veer 70 1eer1inge in die Duitse en 25 1eerlinge in 
die Afrikaanse afdeling. Die eerste hoofonderwy
ser van die staatskoo1 was mnr. Schuster, n Duits
sprekende. 

2. Jubi1eumb1ad van die Orbanskoo1 1912 - 1962, 19. 
Op 1.1.1922 het die Duitse 11 Vo1kschu1e 11 n staats
beheerde skoo1, bekend as die 11 Regierungschu1e, 
Deutsche Abtei1ung", geword en dit tot 1945 geb1y. 
A.R.-notu1e, 25.8.1931. Tsumebskoo1 (Duits) 
word n staatskoo1. 

3. Prok1amasie no. 34 van 1943. Artike1s 4 en 5 
wysig artike1s 107 en 109 van Onderwys Prok1amasie, 
1926. 

4. Jaarrapport, 1943, 9. 
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Toe die Duitse private skole in 1921 oorgeneem 
is, was daar van staatswe~ geen voorsiening vir Duits
mediumklasse na standerd VI nie. n Aanbod van die Ad
ministrateur dat Duitssprekende leerlinge tot die Wind
hoekse Hoerskool toegelaat kon word om deur moedertaal
onderrig hulle studies te voltooi, is van die hand ge
wys. In 1926 het die Administrateur in die Wetgewende 
Vergadering verklaar dat •n verandering van beleid ten 
opsigte van sekond@re onderwys beoog word. In die toe
karns sou onderrig ook deur medium van Afrikaans gegee 
word, en wanneer die Duitsers Duits verlang, kon dit 
ook Duits wees. Eksamens sou egter nog net in Engels 
of Afrikaans afgeneem kon word lJ. 

Die bepalings van die Onderwys Proklamasie, 1926; 

het dit moontlik gemaak dat Duitsmediumklasse vanaf 
1927 by die Windhoekse Ho~rskool ingestel kon word. 
Om die taalvraagstukke ten opsigte van die openbare 
eksamens op te los is met die Gemeenskaplike Matriku
lasieraad onderhandel met die oog op die afneem van ek
samens deur middel van die Duitse taal. Tydens n ver
gadering van die Raad in Julie 1927 is die volgende 
reelings goedgekeur: 

II ( 1) Alle vrae in Engels A en B moet in Engels 
beantwoord word en alle vrae in Afrikaans A en 
B moet in Afrikaans beantwoord word; 

(2) die vrae in minstens een onderwerp wat nie 

(3) 

n offisi~le taal van die Unie is nie, moet in die 
hoere graad, deur die voertaal van daardie offi
siele taal, beantwoord word; 

in Frans kan die instruksie op die eksamen
papier vereis dat sekere vrae deur voertaal van 
Frans beantwoord word, dog enige vraag in enige 
ander gedeelte van die papier, mag beantwoord 
word deur die voertaal van bf Frans bf Duits, 
bf een van die offisiele tale van die Unie, 
mits Frans en sulke ander taal nie albei gebruik 
mag word by die beantwoording van een en dieself
de vraag nie; 

(4) onderworpe aan die bepalings van die voor-
afgaande/ ••• 210 

l• The Windhoek Advertiser, 17.7.1926. 
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afgaande paragrawe (l), (2) en (3) sal dit aan 

kandidate vrystaan om die vrae te beantwoord 

hetsy in die offisiele taal van die Unie, in die 

ho~re graad, of inDuits, met dien verstande dat 

geen kandidaat gebruik mag maak nie van meer as 

een voertaal by die beantwoording van een en die

selfde papier. Die kandidate sal verplig wees 

om op hul inskrywingsvorm melding te maak van die 

eksamenpapiere wat hulle deur die voertaal van 

Duits wens te beantwoord. 

(5) Waar nodig sal die Raad eksamenpapiere in 

die Duitse taal beskikbaar stel" 1 ). 

Hierdie reeling het die Duitssprekende leerling 

in staat gestel om die matrikulasie-eksamen gedeeltelik 

deur middel van die moedertaal af te 1~. Deur afleg

ging van hierdie eksamen kon hulle toelating tot Suid

Afrikaanse Universiteite verkry. 

Die Duitsmediumafdeling by hierdie hoerskool is n 

periode van drie jaar in stand gehou. Vanaf die be

gin van 1930 is die afdeling na die Duitse Hoerskool, 

Swakopmund, oorgeplaas. 

(2) Die 11 Deutsche Hohere Schule", Swakopmund 

Nadat die 11 Deutsche Hohere Schuleu deur 

ooreenkoms onder staatsbeheer gekom het 2 ), kon die 

Departement in al die behoeftes van moedertaalonderwys 

vir die Duitse kind voorsien. 

Die ooreenkoms tussen die Administrasie van Suid

wes-Afrika en die Schulverein het vyf jaar van krag ge

bly, toe die Administrasie op grond van administra

tiewe redes genoodsaak was om die ooreenkoms op te hef. 

Op 10 April 1934 het die Direkteur van Onderwys namens 

die Administrateur amptelik kennis gegee dat die oor

eenkoms op 31.12.1934 opgehef word 3). 
Die voorneme van die Administrasie was egter om, 

mits die aantal leerlinge dit regverdig, met ingang 
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1. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1927, 70. 

2. Hoofstuk IV, 82. 
3. Report of the Commission of Enquiry 1955, 34. 
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1.1.1935 n Duitse staatshoerskool te stig. Hierdie 

staatskool sou ooreenkomstig die bepalings van die 

Onderwys Proklam~sie ingerig word en daar sou geen 

verdere ooreenkoms met die Schulverein aangegaan word 

nie. 

Die Administrasie sou gewillig wees om met die 

11 0berprima-klas" l) voort ~e gaan, mits die Schulver

ein al hulle verpligtinge ingevolge die ooreenkoms tot 

31.12.1934 nakom. Verder sou die komitee moes voort

gaan om vanaf 1.1.1935 jaarliks •n bedrag van .£550 ten 

opsigte van so •n klas aan die Administrasie te betaal. 

Enige skoolgeld wat deur die leerlinge in sodanige klas 

betaal word, sou van die betaalbare bedrag afgetrek 
word 2 ) 

Die leerplanne vir die skool sou deur die Departe-

ment voorgeskryf word. Die Departement het nie n ver-

andering beoog nie, afgesien daarvan dat ondersoek inge

stel sou word of die leerlinge nie ten gevolge van die 

dubbele eksamen ooreis word nie. In 1937 is die kur

sus vir die 11 Abitur" met een jaar ingekort met die ge

volg dat die leerlinge die Matrikulasie- en die 11 Abitur"

eksamen in dieselfde jaar kon skrywe. Hierdie reeling 

het tot oorlaaiing van die leerlinge gelei, wat swak 

uitslae tot gevolg gehad het 3). 

In Julie 1939 4 ) het die Matrikulasieraad die 

Duitssprekende leerlinge in Suidwes-Afrika verder te

gemoetgekom deur te reel dat hulle Duits Hoer Graad 

kon skrywe, mits hulle Afrikaans en Engels op die ge

wone graad neem. Die ander drie vakke wat ingevolge 

die re~lasies gekies is, kon inDuits beantwoord 

word 5 • In werklikheid het dit daarop neergekom dat 

Duits Hoer Graad nou dieselfde status as die twee 

amptelike/ ••. 212 

1. 11 0berprima" beteken die dertiende skooljaar aan 
die einde waarvan die 11 Abiturienten Examen" of 
11 Reifeprufung" afgela word. Kortweg word van 
die 11 Abitur" gepraat. 

2. Report of the Commission of Enquiry 1955, 36-37. 

3. Id., 38. 
Jaarrapport, 1939, 9. 

4. Id., 10. In sy jaarrapport vir die jaar 1954, 
bl. 3, meld die Direkteur dat hierdie toegewing 
in 1939 gemaak is. 

5. Id., 10. 
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ampte1ike tale verkry het. Die Abitur-eksamen is ge

ree1d op die tradisionele wyse afgeneem 1 ), tot aan die 

einde van 1939, toe dit afgeskaf en die matriku1asie

eksamen verp1igtend gemaak is 2 ). 

Swakopmundse Duitse Ho~rskool het b1y voortbestaan 

tot aan die einde yan 1945. Die skoal het in n be-

sondere behoefte voorsien, wat tot in 1960 nog nie weer 

gevul is nie. 

e. Terugs1ag vir Duitsmediumonderrig 

Die uitbreek van die Tweede W~re1door1og en 

die ongunstige verloop daarvan vir die Duitse volk het 

die onderwysbe1eid ten nouste geraak. 

Met die uitbreek van die oorlog het die ontwikke

ling van die onderwys vir die Duitse kind reeds n hoog

tepunt bereik. In staatskole is ten opsigte van die 

onderwys die voorregte verkry wat daar moont1ik te ver

kry was, en in hul1e eie private skole het hulle die 

hoogs moontlike vryheid gehad. Ongelukkig was die 

Duitse skole nie hee1tema1 vry van indoktrinasie met 

die idees wat die oor1og ten gronds1ag gele het nie. 

Noodwendig sou hierdie gevoe1 en houding onder nood

toestande reaksie en optrede van die kant van die Ower

heid tot gevolg he. 

Die eerste stappe teen die Duitse skoo1wese met 

betrekking tot die Duitse taa1 was die volgende: 

(1) Al1e Duitse sko1e moes die leergange 
wat in die Afrikaanse en Enge1se klasse ge
bruik word, aanvaar en invoer. 

(2) Die Abitur-eksamen sou van die einde 
van die jaar (1939) in alle Duitse hoer
sko1e afgeskaf word. 

(3) In Duitse ho~rskole sou a11een die 
Matrikulasie 1eergange gevolg kon word 3). 

Wesentlik het hierdie besluite geen verandering 

ten opsigte van die gebruik van Duits as voertaa1 te
weeggebring nie en dieselfde vaarwaardes amtrent Duits 

as vak het nog van krag geb1y. 
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Na die onvoorwaardelike oorgawe van die Duitse 

Ryk op 9 Mei 1945 het die toekoms van Suidwes-Afrika 

n nuwe kleur gekry en het die Eerste Minister van die 

Unie van Suid-Afrika bepaal dat Duits as voertaal in 

alle staatskole afgeskaf moes word. Op 25 Oktober 1945 

het die Administrateur, mnr.P.I. Hoogenhout, inn bui

tengewone omsendbrief al die betrokke skole in kennis 

gestel dat Duits as voertaal vanaf 1 Januarie 1946 

afgeskaf word. 

Ten gevolge van die besluit moes die onderwyswet 

gewysig word. Artikel 106 tot en met 109 van Onder

wys Proklamasie, 1926, is herroep en daarmee het die 

wetlike voorsiening vir die Duitse taal as voertaal 
verval 1 ). 

Hoewel die private Duitse skole nog die reg sou 

he om Duits as voertaal te behou, sou hulle nie vir 

die standerd VI-sertifikaat van die Departement kon 

kwalifiseer nie, tensy hulle aan dieselfde vereistes 

as die staatskole vir die verwerwing daarvan voldoen 

het • Dit sou beteken dat hulle vroegtydig een van 

die amptelike tale as voertaal moes invoer, die ander 

amptelike taal as tweede taal en Duits net as vak van

af standerd III of IV kon behou 2 ). 

Verder sou die Matrikulasieraad versoek word om 

die spesiale konsessie vir erkende Duitse skole in 

die gebied met ingang van April 1946 te herroep 3). 

Op sy vergadering in Januarie 1946 het die Raad ver

vo1gens bes1uit dat die konsessies ten opsigte van 

kandidate uit Suidwes-Afrika herroep word en dat 

Dui ts na 1 April 1948 nie meer as •n vak in Groep I 

gekies mag word nie. Die voorskrifte in verband met 

die beantwoording van vraeste1le in sekere vakke deur 
medium van Duits het ook verval. Die Administrateur 

het egter, wat die Administrasie se kant van die saak 

betref, bepaal dat geen kandidate in die gebied na 
1 April 1946 van die genoemde konsessie gebruik mag 
maak nie 4 ) 

f. Her-/ ••• 214 
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f. Herinstelling van Duits as voertaal en as vak 

(1) Versoek van die Duitse bevolking 

Gedurende die eerste jaar van die oor

gangsperiode moes sekere opvoedkundige vraagstukke in 

die betrokke skole so goed as moontlik opgelos word. 

Gelukkig het die meeste Duitse ouers die maatreel as 

~ natuurlike gevolg van die voor- en naoorlogse toe

stands aanvaar. Dat die Duitse bevolking en hulle 

leiers, wat baie sterk oor die beginsel van moedertaal

onderwys voel, die saak nie daar sou laat nie, was 

wel te verwagte. 

Nadat die beleid vyf jaar lank toegepas is, het 

verskeie persone en liggame l), verteenwoordigend van 

die Duitssprekende deel van die bevolking, ~ versoek

skrif aan die ,,Weledele Here van die Wetgewende Ver

gadering van Suidwes-Afrika" gerig 2 ). Die Wetgewende 

Vergadering is versoek om die bepalings van Proklamasie 

no. 36 van 1945 op te hef en deur nuwe wetgewing weer 

die vroeere toestand te herstel deur: 

(1) die herinstelling van besondere afdelings 
vir Duitssprekende leerlinge aan staatskole; 

(2) die toelating van Duits as onderrigtaal in 
hierdie afdelings. 

Die versoekskrif lui verder dat dit die wens van 

die Duitssprekende bevolking is dat die onderrig in, 

en deur die moedertaal so nadruklik en so lank moet 

voortduur dat die volkome beheer van die moedertaal in 

woord en skrif gewaarborg sal word, sodat die bykomende 

studie van die amptelike tale aan die kennis van die 

moedertaal geen afbreuk kan doen nie. Duits as medium 

van onderrig moet daarom ten minste tot en insluitende 

standerd IV gebruik word. Van standerd V af kan een 

van twee amptelike tale as medium van onderrig aange

wend word. Die Duitse taal as vak moet in standerds 

V tot X/ •.. 2l5 

1. Die volgende liggame waa verteenwoordig: Komitee 
van deskundiges vir Duitse skole, die Duitse 
Lutherse Kerk in Suidwes-Afrika, die Rooms-Kato
lieke Kerk in Suidwes-Afrika, die Duitse Vroue
vereniging van Suidwes-Afrika, der deutsche 
Turnverein, Windhoek, der deutsche Schulverein, 
Windhoek en Luderitzbucht, der Privatschulverein, 
Karibib, der Schulverein Otjiwarongo en Otavi. 

2. Versoekskrif in pamfletvorm. 
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V tot X planmatig onderrig word. 

Aangesien die aanleer van drie tale n besondere 

las op die leerling sou 1@, is versoek dat die onderrig 

van die eerste amptelike taal nie voor die derde skool

jaar (standerd I) moes begin nie en dat die tweede amp

telike taal eers in die sesde skooljaar (standerd IV) 

ingevoer moes word. 

Die Duitssprekende bevolking het dit noodsaaklik 

beskou dat aan regeringshoerskole vir die Duitssprekende 

skoliere parallelkursusse ingerig moes word vir die on

derrig van Duits volgens n leergang wat verder op die 

kennis wat in standerd VI verkry is, sou bou. Die 

leergang moes oor vier jaar strek en moes n inleiding 

tot die geskiedenis van die Duitse literatuur en kul

tuur wees. 

Weens die feit dat 11 die Duitssprekende skooljeug 

van die land reeds vyf jaar lank onpedagogiese en ab

normale skooltoestande te ly gehad het, verwag die 

Duitssprekende bevolking dat die Duitse afdelings aan 

regeringskole met die skoolopening in 1951 moet begin", 

lui die versoekskrif verder. 

(2) Die Onderwyskommissie, 1950 

Op 28.9.1950 het die Wetgewende Vergade

ring die Administrateur-in-Uitvoerende Komitee versoek 

om die nodige stappe te doen ten einde -

(a) moedertaalonderrig in alle regeringskole 
in Suidwes-Afrika te herstel; 

(b) Duits as medium van onderrig volgens op
voedkundige beginsels in regeringskole 
waar omstandighede dit regverdig, te 
herstel; 

(c) alle privaatskole gelyke beregtiging te 
verleen wat betref billike finansiele 
hulpverlening of enige ander vorm van 
ondersteuning van staatswee; 

(d) sover prakties uitvoerbaar, hierdie maatreels 
reeds met die aanvang van die eerste skool
kwartaal van 1951 in werking gestel moes 
word 1). 

Op dieselfde dag het die Uitvoerende Komitee, 

wat pas die vorige dag deur die Wetgewende Vergadering 

amptelik gekies is, ~ kommissie aangestel om sekere 
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aange1eenthede in verband met onderwys te ondersoek 1 ). 

Die bes1uit van die Wetgewende Vergadering insake die 

herste1 van Duits as voertaa1 en die subsidi~ring van 

sko1e is na hierdie kommissie verwys 2 ). 

Die Kommissie het besonder vinnig gewerk en op 

24.11.1950 was die vers1ag reeds vir oorweging voor die 

Uitvoerende Komitee. Die Uitvoerende Komitee het a1 

die aanbeve1ings, beha1we een wat nie hierop betrekking 

het nie, net so aanvaar 3). 

Ten ops!i:gte van die primere skoo1 het die Kommissie 

soos vo1g aanbevee1: 

(a) Van sub A tot en met standerd IV word Duits 

as medium van onderrig gebruik. 

(b) Van standerd I tot en met standerd VI word 

Engels as vak op die B-graad geneem. 

(c) Van standerd III tot en met standerd VI word 

Afrikaans as vak op die B-graad geneem. 

(d) Van standerd V tot en met standerd VI word 

Afrikaans as medium gebesig. 

Indien daar egter para11elk1asse vir Afri

kaans- en Engelsmedium by ~ skoo1 is, sal die 

ouers van~ Duitssprekende leerling die reg h~ 

om, met toestemming van die Direkteur van Onder

wys, te kies in welke afdeling hy sy kind in 

standerds V en VI wi1 plaas. 

(e) Vanaf sub A tot en met standerd VI word 

Duits as vak op die A-graad geneem 4 ). 

Beha1we dat daar, vo1gens die besluit, in standerd 

III met die onderrig van Afrikaans begin sou word, is 

die bes1uit in ooreenstemming met die versoeke van die 

Duitse bevolking tot die Wetgewende Vergadering. 

Die bevinding van die Kommissie dat, indien die 

Duitssprekende 1eerling in standerd III met Afrikaans 

as vak begin, hy in standerd V geen moeilikheid met 
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Afrikaans as medium behoort te ondervind nie, is belang

rik. Aan die ander kant verklaar die Kommissie dat 

waar leerlinge in standerd V Engels as medium kies, 

dit hulle baie swaarder val as in die geval waar Afri

kaans gekies word. Bykomende faktore soos ~ Engelse 

omgewing, aanraking met Engelssprekende leerlinge op 

die speelgrond en in die koshuis sou in die guns van 
die leerling wees l). 

Die Kommissie het aanbeveel dat daar reeds in 

Januarie 1951 Duitse afdelings by skole gestig kon word. 

Daar sou egter ~ oorgangstadium wees, en derhalwe is be

sluit dat onmiddellik met die onderrig van Duits as vak 

vanaf sub A tot en met standerd VI begin sou word. 

Duits as medium sou tot en met standerd II ingevoer word. 

Dit sou die leerlinge in standerd III en IV die geleent

heid bied om Duits as vak te neem, maar hulle van die 

groot aanpassing by Duits as voertaal vrywaar 2 ). 

Wat Duits as vak op hoerskool betref, het die 

Kommissie bevind dat die eksamenuitslae inDuits A in 

die verlede nie baie bevredigend was nie. In die ge-

val van leerlinge wat in~ Duitsmediumskool onderrig 

ontvang het, was die uitslae egter baie bevredigend. 

Nieteenstaande hierdie bevinding was die Kommissie eg

ter van mening dat Duits in die hoerskool vanaf 1951 

as vak op die A-graad onderrig moes word indien die 

getal leerlinge dit geregverdig het. Hierdie leer

linge moes vir hierdie vak in afsonderlike klasse en 

nie saam met ander leerlinge wat Duits B neem, onder

rig word nie. Van hulle moes origens net verwag word 

om Engels Ben Afrikaans B te neem 3). 
Hierdie beslui t kon alleen in die praktyk ·toege

pas word indien die Gemeenskaplike Matrikulasieraad 

bereid sou wees om die vak te eksamineer. Na onder

handeling het die Raad toegestaan dat Duits A vanaf 1953 

ge~ksamineer kon word, maar hy was 
as~ Groep I-vak te erken nie 4 ). 

nie bereid om dit 
Dit het beteken 
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dat kandidate wat Duits A aanbied, ook een van die amp

te1ike tale in die hoer graad moes aanbied en s1aag. 

Nadat die toegewing van die Matrikulasieraad ver

kry was, het die Uitvoerende Komitee besluit dat Duits 

A vanaf Januarie 1952 waar nodig ingeste1 kon word. 

Die instelling van die vak sou a11een goedgekeur kon 

word indien daar minstens twaa1f leerlinge in standerd 

VII en sewe leer1inge in standerd IX was wat dit wou 
neem 1 ). 

(3) Stigting van Duitsmediumafde1ings b~ 

primere skole 

Na die besluite van die Uitvoerende Komi

tee het die Departement onmiddel1ik met voorbereidings 

begin om reeds met ingang van die skoo1jaar 1951 Duits

mediumafdelings by primere skole te stig. 

As uitgangspunt het die Kommissie aanbevee1 dat 

Duitse afdelings weer gestig moes word waar sodanige af

delings voor die opheffing in 1945 bestaan het. n 

Voorwaarde vir stigting sou wees dat die getal leer1inge 

minstens ·n tweemanskool sou regverdig. Waar die geta11e 

nie voldoende was nie, moes sodani~e leerlinge na skole 

gaan waar daar wel afdelings was 2 • 

Na voorlopige ondersoek is besluit dat by die 

vo1gende skole, nl. Tsumeb, Grootfontein, Otavi, Oma

ruru, Swakopmund, Okahandja, Windhoek en Gobabis, n 

begin gemaak sou word. By Otjiwarongo het akkommo

dasie probleme gelewer, terwyl by Keetmanshoop na ver

wagting nie genoeg 1eerlinge sou wees nie. Uiteinde1ik 

is by a1 bogenoemde plekke, beha1we Gobabis en Keet

manshoop, afdelings gestig. n Poging om by Usakos 

k1asse te stig het misluk 3 ). In 1955 en 1956 is 

afdelings te Outjo en Walvisbaai onderskeidelik inge

stel 4 ), terwy1 Gobabis die daaropvolgende jaar gekwa-

1ifiseer het 5 ). Tot in 1960 was dit die enigste 
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sentrums waar Duitsmediumafdelings bestaan het. 

Volgens die besluit is gedurende die eerste jaar 

slegs tot en met standerd II deur medium Duits onderrig 

gegee, met uitbreiding na standerds III en IV in die 

daaropvolgende twee jaar. Ten opsigte van die invoer 

van die tweede taal (Engels) het die Direkteur in sy 

jaarrapport soos volg geskryf: 11 Met die oog op (a) die 

spesifieke behoeftes van Suidwes se kinders t.o.v. die 

onderrig in die tweede taal, (b) die wenslikheid vir 

nie-geforseerde uniformiteit en (c) die feit dat die 

skoolhoof reeds met die goedkeuring van die Direkteur 

van Onderwys vroeer as met die kind se derde skooljaar 

met die onderrig van een van die amptelike e as 

tweede taal aan Duitse leerlinge mag begin, sal daar 

vanaf 1952 in alle afdelings reeds in die eerste skool

jaar '11 aanvang met die onderrig van die tweede taal ge

maak word. Hierdie onderrig sal egter van •n informele 

aard bly tot tyd en wyl die klas oor die algemeen toon 

dat hulle ryp vir formele onderrig" l). 

Hierdie reeling, hoewel deur die Uitvoerende Komi

tee goedgekeur 2 ), is nie direk deur die Kommissie aan

beve nie en was ook nie in ooreenstemming met die 

versoek soos vervat in die versoekskrif nie. 

Alhoewel daar sekere organisatoriese probleme 

was, het die oorskakeling uiteindelik met sukses 

verloop. 

(4) Die Onderwysko~~issie, 1956 

Die Onderwyskommissie wat in 1956 aan

gestel is en wat sy verslag in 1958 uitgebring het, 

het andermaal 11 die onderrig van tale en die taal
medium op laer- en hoerskole met spesiale verwysing 

na Duits 11 3) deeglik ondersoek. 

Die Kommissie het die stelsel van Duitsmedium

onderrig en die onderrig van Duits as vak tot standerd 

X aangetref soos dit deur die Uitvoerende Komitee 

goedgekeur en deur die Departement toegepas is. 

Intussen is standerd VI by die sekond@re skool 
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ingelyf en is die prim@re skoolkursus met een jaar 

verkort. Dit was dus logies vir die Kommissie om aan 

te beveel dat moedertaalmedium vir die Duitse leerling 

tot en met standerd V uitgebrei word om sodoende die 

hele primere skoolstadium te dek. Ten gevolge hier

van sou daar nie meer ~ oorgangstadium wees nie, want 

na standerd V word Duitsmediumonderrig be~indig en in 

standerd VI word met •n nuwe voertaal begin. 

Hierdie re~ling het sekere belangrike opvoedkun

dige implikasies ingehou, en om die probleem die hoof 

te bied, het die Kommissie soos volg aanbeveel: 

u(a) In die substanderds meet net Duits as vak 

onderrig word. 

(b) Engels meet van die begin van standerd I 

onderrig word. 

(c) Afrikaans meet, soos tans, vanaf standerd III 

onderrig word, maar dan meet daar in verhouding met 

die ander twee tale meer tyd aan Afrikaans in stan

derds III, IV, en V Eewy word, omdat dit die voer

taal vir verreweg die meeste Duitssprekendes in die 

hoerskole word en hulle andersins nie meer so ~ 

intensiewe oefening daarin sal kry as voorheen toe 

dit as voertaal in die laaste twee primere skooljare 

gebruik is nie. 

(d) Oorweging meet daaraan geskenk word om in 

standerds IV en V Gesondheidsleer (i uur per week) 

en. in standerd V Aardrykskunde (li uur per week) 

te onderrig deur die voertaal wat die betrokke 

leerlinge in die ho~rskool sal gebruik. Hierdeur 

sal n geleidelike oorgang na die aangewese voer

taal in die ho~rskool geskep word en dit in~ sta

dium waar die werk, die onderwysers, die medeleer

linge en die oms~andighede aan die leerlinge 

bekend is. Die tyd wat hiervoor in beslag geneem 
word, is so gering (t uur per week in standerd IV 

en 2 uur per week in standerd V) dat dit geen noe

menswaardige inbreuk op die beoefening van Duits 

sal maak nie. Daarenteen sal dit van onskat-

bare waarde wees om die kind in te lei na die me

dium van die sekondere skool en die gaping ten 

opsigte van medium tussen die laer en die ho~r-

skool te/ ••• 221 



221 

skoal te oorbrug. 

(e) Omdat Duits as enigste taal in die substan-

detds en as medium tot in standerd V en as A-taa1 

tot in standerd X geneem word, behoort dit nie 

meer nodig te wees om so baie tyd in standerds III 

en IV van die ander vakke weg te neem nie" l). 

Met hierdie aanbevelings word die Duitse stand-

punt dat die aanvangsonderwys net deur die moedertaa1-

medium moes geskied, andermaal onderskryf. n Mate 

van dubbelmediumonderwys in standerds IV en V moes 

noodwendig plaasvind omdat moedertaalmedium op die sekon

d@re vlak onmoontlik was vanwee die feit dat die Ge

meenskaplike Matrikulasieraad op daardie tydstip geweier 

het om Duits op die A-graad in die plek van n offisiele 

taal te erken 2 ). In 1960 was dit nag die posisie. 

Die aanbevelings van die Onderwyskommissie van 

1956 soos vervat in hulle verslag, is deur die Uitvoer

ende Komitee goedgekeur 3). Aangesien die bes1uite 

teen die einde van 1959 geneem is, kon die nuwe beleid 

eers na 1960 toegepas word. 

(5) Wetswysiging in verband met Duits as 

voertaal en as vak 

Soos reeds aangetoon, het Onderwys Pro

klamasie, 1926, bepaaldelik vir Duits as vak en Duits 

as voertaal voorsiening gemaak en oak die besondere 

voorwaardes ten opsigte daarvan voorgeskryf. Die be

trokke artikels in die Wet is deur Proklamasie no. 36 

van 1945 herroep, m.a.w. geen bepalings insake regte 

en voorregte in hierdie verband het meer bestaan nie. 

Die besluite van die Uitvoerende Komitee wat na 

aanleiding van die Onderwyskommissie se verslag in 

1950 geneem is, sou dus alleen met regskrag toegepas 

kon word, indien Proklamasie no. 36 van 1945 herroep 

en die nodige voorsiening ooreenkomstig die bes1uite 

in die wet gemaak sou word. Op aanbeveling van die 
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Direkteur van Onderwys het die Uitvoerende Komitee soos 

volg besluit: 11 That the education law be not amended, 

as recommended in the memorandum" l). 

In sy verslag verklaar die Onderwyskommissie van 

1956: uDie wysigings wat die Kommissie 1950 aanbe

veel het, en wat die Administrateur-in-Uitvoerende Komi

tee goedgekeur het, is nog nie aangebring nie, alhoe

wel daar ooreenkomstig die besluite gehandel is" 2 > .. 

In 1960 was die wet nog nie gewysig nie. Dit be

hoort gedoen te word omdat toegestane regte van hierdie 

aard deur wetgewing besker.m en vasgele moet word. 

g. Onderwysers vir Duitsmediumonderrig 

In die versoekskrif aan die Wetgewende Ver

gadering het die Duitssprekende verteenwoordigers bulle 

standpunt ten opsigte van onderwysers aan Duitse afde

lings baie duidelik gestel. 

11 By die aanstelling van leerkragte aan Duitse af

delings", lui die verklaring, 11 moet op grond van 

vroe~re ondervinding net diegene in aanmerking kom wat 

bulle opleiding in Duitsland ontvang het". Die stel

ling is ook gemaak dat onderwysers wat bulle opleiding 

in die Unie ontvang het, ook diegene van Duitse af

koms, die idiomatiese en tegniese gebruik van die moe

dertaal nie sodanig beheer dat dit bevorderlik en 

doelmatig is nie 3). 
Nadat die Onderwyskommissie, 1950, deeglike oor

weging aan die aangeleentheid geskenk het, het bulle 

tot die gevolgtrekking gekom dat, alhoewel Duitsspre

kende onderwysers wat in Duitsland opgegroei en bulle 

opleiding daar gehad het, vanuit n opvoedkundige stand

punt beter taalonderwysers sou wees as die wat in 

Suidwes-Afrika opgegroei en bulle opleiding in die 

Unie gehad het, die eersgenoemdes in ander opsigte so 

ver te kort geskiet het dat dit nie aanbeveel kon word 

dat net eersgenoemdes in diens geneem word nie. 
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Ingeval vakante poste bestaan wat nie deur onderwysers 

uit Suidwes-Afrika en die Unie van Suid-Afrika gevul 

kon word nie, het die Kommissie geen rede gesien waarom 

sodanige poste nie deur onderwysers uit Duitsland ge

vul kon word nie. Daar kon egter nie teen Duitsspre

kende onderwysers wat in die Unie opgelei is, gedis

krimineer word nie l). 

In die lig van die aanbevelings van die Kommissie 

het die Onderwysdepartement geen moeilikheid gehad om 

genoe' onderwysers vir die Duitsmediumafdelings te vind 

nie 2 • Die posisie het egter nie altyd so gunstig 

gebly nie, en ten gevolge van n tekort aan onderwysera 

vir die Duitse afdelings het die Uitvoerende Komitee 

goedkeuring verleen dat n beperkte getal onderwysers 

in Duitsland gewerf word 3). Hierdie leerkragte is 

kontraktueel vir drie jaar na Suidwes-Afrika gebring 

en hier aangestel. 

3. Vraagstukke in verband met die amptelike tale 

a. Beginsels soos in die wetgewing neergele 

Albei onderwysproklamasies bevat bepalings 

in verband met taal as medium van onderrig en taal as 

vak. 

(1) Taal as medium van onderrig 

Die bepalings van Onderwijs Prok1amatie, 

1921, was omvattender en toegeefliker ten opsigte van 

ouerkeuse by die vasstelling van die medium waardeur 

die kind sy onderrig sou ontvang. Albei het voor

siening gemaak vir onderrig deur medium van die moe

dertaal asook vir onderrig deur medium van albei tale 

in dieselfde standard aan dieselfde leerlinge, m.a.w. 

dubbelmediumonderrig. 

In 1921 was die bepa1ings ten opsigte van die 
medium van onderrig twee1edig: 

(a) Behoudens die tweede a1ternatief (b) 

sou iedere 1eer1ing tot en met die sesde 
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standerd deur medium van die huistaal l) onder

rig word, met dien verstande dat die ouer die reg 

sou he om te eis dat die ander taal geleidelik 

as voertaal ingevoer en daarna gereeld as voer

taal gebruik sou word 2 ). 

(b) Nieteenstaande die bepalings van die eerste 

alternatief (a) kon die ouers van n leerling in 

st~nderds bo die vierde standerd kies om ~~n van 

die twee tale as enigste voertaal of albei as 

voertaal te he 3). 

Die ouer het dus die keuse gehad van of enkelme

diumonderrig tot en met die sesde standerd of enkelme

dinmonderrig tot die vierde standerd en dubbelmedium

onderrig daarna bf dubbelmediumonderrig vanaf n standard 

deur die ouer gekies. 

Die 1926-wetgewing het die posisie vereenvoudig 

deur die bepaling dat die medium van onderrig van ie

dere leerling die huistaal sou wees. In standerds bo 

die vierde standerd het die onderrig van die ander taal 

as vak deur medium van daardie taal geskied. As die 

Direkteur van mening was dat die leerling se kennis van 

die ander t2.al di t regverdig, kon •n addisionele vak in 

die standerds bo die vierde standerd deur middel van 

die ander taal onderrig word, tensy die ouer van die 

leerling dit anders verlang het 4). 

Die ouer het nou baie min seggenskap in verband 

met die voertaal gehad, behalwe dat hy kon kies om sy 

kind bo standerd IV in een vak nie deur medium van die 

ander taal te laat onderrig nie. Dit was ook verplig

tend om bo standerd IV die ander taal as vak deur me

dium van daardie taal te onderrig. 

Die vak wat bo standerd IV deur medium van die 

ander taal onderrig kon word, is deur die Direkteur be
paal. Indien moontlik het hy die wense van die ouers 

in ag geneem, mits die algemene deeglikheid van die 
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onderwys nie daaronder sou ly nie l). 

(2) Taal as vak 

Die bepalings van die twee proklamasies 
stem hier ooreen. Iedere .leerling in iedere standard 
tot en met die sesde standard word sy huistaal geleer. 
Voldoende voorsiening is ook vir die onderrig van die 
ander taal gemaak en iedere leerling in iedere standard 
leer die ander taal, tensy die ouer dit anders verlang. 
In standards bo die sesde standard word iedere leer
ling in iedere standerd albei tale geleer~ tensy die 
ouers van~ leerling dit andere verlang 2 J. 

Dit tref ook hier dat die ouer ~ keuse ten opsigte 
van die onderrig van die tweede taal as vak gehad het. 
Aangesien die re~ls van die Matrikulasieraad die studie 
van die tweede taal vereis het, sou dit in elk geval 
vir die leerling bo die sesde standard noodsaaklik wees 
om die ander taal as vak te neem. 

Die 1921-wetgewing het bepaal dat die verantwoor
delike skoolkomitee kon besluit of hulle Afrikaans in 
plaas van Hollands as vak of as voertaal in alle of in 
sekere standards of klasse in die skool wou invoer. 
Om sodanige besluit te kon neem moes ~ spesiale vergade
ring waarop minstens die meerderheid van die komitee
lede aanwesig moes wees, bel~ word. Sodanige besluit 
sou onderhewig aan die volgende wees: dat dit weer 
herroep kon word, dat die hoofonderwyser vooraf geraad
pleeg moes word en dat die Direkteur tevrede moes wees 
dat die voorgestelde verandering gemaak kon word sender 
om die skool opvoedkundig te benadeel 3). 

In die 1926-wetgewing het Afrikaans Hollands as 
voertaal en as vak vervang. 

b. Die voertaalvraagstuk 

(1) Algemene ontwikkeling 

In 1922 het die Administrateur in sy 
rapport verklaar: 11 De Proklamatie maakt voorziening 
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1. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 104. 
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3. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 90. 
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voor onderwijs in de moedertaal tot en met Standaard 

VI. Er word geen verschil gemaakt in de lagere scho

len voor kinderen van Engelse, Hollandse of Duitse 

ouders" 1 ) • 

Dat aan die vereistes van die wet voldoen is, blyk 

uit die feit dat die eerste staatskool in Windhoek 

klasse vir Engels-, Hollands- en Duitssprekende kin

ders gehad het 2 ). 

Tabel V gee n oorsig oor die uitbreiding van die 

leerlingtal, ingedeel volgens huistaal, in die pri

mere en sekondere klasse verbonde aan staatskole. Om 

n geheelbeeld te kry word die Duitssprekende leer

lings in hierdie tabel ingesluit. 

TABEL V 

HUISTAAL VAN LEERLINGE IN STAATSKOLE 

AFRIKAANS ENGELS I DUITS 
JAAR l TOTAAL 

GETAL % GETAL % GETAL! % 

1923 999 51.8 498 i 25.8 I 431 I 22.4 1,928 

I 
I 

1925 1,567 58.0 524 19.4 612 I 22.6 2,703 

1940 4,248 76.0 462 8.3 877 15.7 5,587 
I 

76. 3 6.2 1,068 6,111 1945 4,666 I 377 17.5 I 

1950 6, 007 78.5 433 5.6 1,213 15.9 7,653 

1955 8,435 80.1 606 5.8 1,484 14.1 10,525 

1959 11,165 81.3 778 5.7 ll' 797 13.0 13,740 

1960 12,146 84.3 952 6.6 1 1, 312 9.1 14,410 
I 

Uit die tabel kan afgelei word dat die persenta

sie leerlinge met Afrikaans as huistaal vanaf 51.8 

in 1923 tot 81.3 in 1959 toegeneem het. Die leerlinge 

met Engels as huistaal het van 25.8 in 1923 verminder 

na 5.7 in 1959, terwyl die Duitssprekendes van 22.4 

in 1923 na 13.0 in 1959 verminder het. Hierdie gegewens 

dui die werklike huistaal van die leerlinge aan, maar 
dit wil nie se dat hulle almal deur medium van die 
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1. Rapport van de Administrateur voor het jaar 
1922, 40. 

2. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 1925, 
47. Die skool in Windhoek het in drie afdelings 
verdeel, nl die hoerskool vir middelbare onderwys, 
n primere skool vir Engels- en Afrikaansmediumklas
se en n primere skool vir Duitsmediumklasse. 
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huistaal onderrig ontvang het nie. Die gegewens vir 

1960 dui die persentasie leerlinge aan volgens die werk

like medium van onderrig en is dus nie verge1ykbaar met 

die ander gegewens nie. Uit die gegewens vir 1960 kan 

afgelei word dat daar Duitssprekende leerlinge was wat 

bf deur medium Afrikaans bf deur medium Engels onder

rig ontvang het. Dit het veral in die sekond~re skool 

gebeur. 

Wat die sekondere klasse in Windhoek betref, was 

die voertaal aanvanklik Engels, maar namate die getal1e 

aangegroei het, is parallelle klasse in Afrikaans- en 

Engelsmedium vir sekere vakke, nl. Geskiedenis en Na

tuur- en Skeikunde, ingestel. Die ander vakke, uit

gesonderd Afrikaans en Afrikaanse letterkunde, is deur 

medium Engels onderrig l). Vir die Engelssprekende 

leerling was daar dus moedertaalmedium maar vir die 

Afrikaanssprekende leerling dubbelmedium. 

Die toepassing van Artikel 102, wat bepaal dat 

die medium van onderrig van n leerling die huistaal 

moet wees, het nie die prosedure by die vasstelling van 

die huistaal duidelik omskryf nie. Dit hft aanleiding 

gegee tot navraag deur die Onderwysersunie. Die Direk-

teur het geantwoord dat, indien die hoofonderwyser kon 

bewys dat Afrikaans of Engels die huistaal van n leer

ling was, kon hy besluit dat die leerling deur die be

trokke taal onderrig moes word. Die hoofonderwyser 

moes egter die saak met die inspekteur bespreek 2 ). 

(2) Dubbelmedium 

Gedurende die oor1ogsjare het die gedagte 

om die dubb,elmediumbeleid as instrument ter bevordering 

van tweetaligheid in te voer, in die Unie van Suid

Afrika posgevat en Suidwes-Afrika het dit ook in be

ginsel aanvaar. In 1943 het die Administrateur be

sluit om Onderwys Proklamasie, 1926, so te wysig dat 
die nuwe beleid met ingang van l944 toegepas kon word. 

Artikel 101 is so gewysig dat die ouer geen keuse 

ten opsigte van die onderrig van die tweede taal as vak 

sou he nie. Dit het dus verpligtend vir iedere leer
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2. S.W.A.O.U.-notule: Kongresbesluite 1938. 
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ling geword om in iedere standerd die tweede taal te 
leer l). 

Artike~ 102 is herroep en deur die volgende ver-

vang: 

11 Die medium van onderrig van iedere leer1ing tot 

en met die sesde standerd is die huistaa1 van die leer

ling, met dien verstande dat in standards bo die vierde 

standerd die ander taa1 as n medium van onderrig ge

bruik moet word in een of meer vakke, deur die Direk

teur bepaa1 te word" 2 ). 

In sy jaarrapport van 1943 het die Direkteur van 

Onderwys die tweeta1igheids- en voertaa1vraagstuk 

breedvoerig behande1. Met verwysing na die bestaande 

wetgewing voor wysiging verk1aar hy dat daar wel vir 

die onderrig van n addisione1e vak deur medium van die 

tweede taa1 voorsiening gemaak word, tensy die ouer van 

n leer1ing dit anders ver1ang. Die enke1mediumskoo1, 

se hy, was egter aan die orde van die dag en die spesiale 

wetsvoorsiening n dooie letter. 

Voorts het hy verk1aar: 11 nadat die enke1medium

skoo1 jare1ang ontwikke1 het en sy resu1tate wat die 

tweede taa1 betref gemeet kan word, moet toegegee word 

dat die onderwys in die tweede taa1 nie tot sy reg ge

kom het nie en die gevo1ge daarvan het deurgedring in 

die universiteite, op1eidingsko1e, staatsdepartemente 

en in die hande1s- en maatskap1ike lewe. Geen wonder 

dus dat daar n ontwaking gekom het en dat na midde1s 

omgesien is om die toestand te verbeter. Die 1aaste 

tienta1 jare was dit baie duide1ik dat die enke1medium

skoo1 nie aan die verwagtinge, aan die tweede taa1 ge

ste1, kon vo1doen nie en toe is a1reeds deur opvoed

kundiges daarop gewys dat die taa1 ook as voertaa1 

d.w.a. as instrument gebruik moes word" 3). 

Die vo1gende instruksies is gevo1g1ik aan sko1e 

uitgereik: 

11 Wat die gewysigde be1eid betref word met ingang 
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1. Prok1amasie no. 34 van 1943, artike1 2. 

2. Id., artike1 3. 

3. Jaarrapport, 1943, 8. 
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van Januarie 1944 die volgende bepaal; 

(a) Die moedertaal of huistaal van die kind 
bly die voertaal tot en met die vierde Stan
dard. In werklikheid word dus nie beoog om 
die karakter van die skoal te wysig nie. Die 
tweede taal word net soos dit al die geval is, 
geleidelik as Vak volgens bestaande voorskrif
te in die sub-standards ingevoer, maar word 
nie as voertaal vir ander vakke onder Stan
dard Vyf gebruik nie. 

(b) In Standard Vyf moet een van die skool-
vakke deur die tweede taal as voertaal onder
wys word. 

(c) In Standerd Ses moet twee vakke, behalwe 
die taal self, deur die tweede taal as voer
taal ondervzys word" 1 ). 

Die Direkteur het die mening uitgespreek dat Aard
rykskunde in standard V deur medium van die tweede taal 
onderrig moes word en dat in standerd VI Rekenkunde of 
Natuurkennis of Liggamsoefeninge of n ander kulturele 
vak as tweede vak gekies moes word. 

In die sekondere skoal moes die ingevoerde beleid 
voortgesit word, maar nie meer as twee vakke moes deur 
die ander taal as voertaal onderrig word nie. Die Di
rekteur het aanbeveel dat Aardrykskunde en Wiskunde 
deur die ander taal as medium onderrig moes word en, 
indien Aardrykskunde nie as n kulturele vak of n eksa
menvak na standard VIII onderrig sou word nie, n ander 
kulturele vak dan gekies moes word. 

Duitse en private skole moes ook aan die voorge
skrewe opdragte uitvoering gee. In die Duitsmedium
skool sou die tweede taal die offisiele taal wees wat 
die eerste in die skool ingevoer is 2 >. 

Alhoewel die Direkteur verklaar het dat die storm 
wat in die Unie oor die dubbelmediumvraagstuk gewoed 
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het en wat hoofsaak1ik op misverstand en wantroue berus 
het, feit1ik nie in Suidwes-Afrika waargeneem is nie l), 
het die be1eid nie a1gehe1e tevredenheid gegee nie. 

By sy eerste naoor1ogse kongres het die S.W.A.O.U. 
die dubbe1mediumbe1eid bespreek en ~ aanta1 verteen
woordigers het hu11e sterk daarteen uitgespreek en gevra 
vir enke1mediumonderwys. Aangesien die menings ver
ski1 het, is daar nie ~ definitiewe bes1uit geneem nie 
en is van die besprekings afgestap 2 ). Dit was egter 
duide1ik dat die onderwyserskorps nie eenparige steun 
aan die be1eid gegee het nie. 

In 1946 het die Direkteur bes1uit om die mate van 
vordering wat met tweeta1igheid gemaak is, te toets. 
Vrae1yste is aan a11e hoofonderwysers van primere skole 
gestuur. Van die 44 hoofonderwysers wat geantwoord 
het, het 25 hu11e ten gunste van die be1eid uitgespreek, 
terwy1 19 dit veroordee1 het op grond van minder goeie 
vordering in een of a1bei vakke of omdat die mate waar
in die onderwys in die tweede taa1 gebaat het, nie 
teen die nade1e daarvan of die moeite wat dit aan die 
ander kant veroorsaak het, opweeg nie 3). 

Stremmende faktore wat deur sommige hoofonder
wysers genoem is, s1uit die vo1gende in: personee1-
wisse1ing, onbekwaamheid van onderwysers om die tweede 
taa1 met vrug as voertaa1 te gebruik, die afkeurende 
houding van die pub1iek in die skoo1omgewing en die 
vooroorde1e van die 1eer1inge. Uit opvoedkundige 
standpunt gesien, word die be1eid afgekeur omdat die 
1eer1ing dit ~ nagmerrie vind, geesdrif of be1angstel-
1ing ver1oor en die vakke k1eur1oos word 4 ). 

Sommige hoofonderwysers het aan die ander kant 
verk1aar dat die dubbe1mediumbe1eid verwe1kom word. 
Hu11e het daarop gewys dat die 1eer1inge vrymoediger 
in die gebruik van die tweede taa1 geword het en dat 
daar bes1iste vordering was. 

Die inspekteurs van skole het tot die gevolg
trekking gekom dat, in weerwil van stremmende faktore, 
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die beoogde doe1 in so n mate bereik is dat die voort
setting van die be1eid geregverdig is 1 ). 

Teen 1948 het die dubbe1mediumbe1eid in so ~ 
mate in die partypo1itiek betrokke geraak, dat daar 
bes1uit is om die toepassing daarvan in die toekoms 
opsionee1 te maak. Die Administrateur het gevolglik 
Artike1 102 so gewysig dat die woord 11moet" wat daarin 
voorkom, met 11mag" vervang is 2 ). 

Toe sko1e die ge1eentheid gegee is om te kies 
watter be1eid hu11e wou vo1g, het 7 ten gunste van 
dubbe1medium bes1uit, 28 ten gunste van enke1medium, 
terwy1 16 nie tot n besluit kon kom nie, met die gevolg 
dat hu1le ook enkelmediumskole geword het 3). 

(3) Moedertaalonderwys 

Na die verkiesing in 1950 het die Wet
gewende Vergadering by sy eerste sitting op 28 Sep
tember bes1uit om die Administrateur-in-Uitvoerende 
Komitee te versoek om moedertaa1onderrig in al1e re
geringsko1e in Suidwes-Afrika te herste1. Vir sover 
moontlik moes die nuwe maatree1s met die aanvang van 
die eerste skoo1kwartaa1 van 1951 in werking geste1 
word 4 ). Die Uitvoerende Komitee het op diese1fde 
dag bes1uit dat enke1mediumonderrig vanaf die begin 
van 1951 in sko1e herste1 moes word 5). 

By twee ge1eenthede in 1951 en 1952 het die Ver
enigde Nasiona1e Suidwesparty sonder sukses by wyse 
van kongresbes1uite versoek dat dubbe1mediumonderrig 
weer ingeste1 moes word 6 ). 
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Die onderwyswetgewing is nooit gewysig om voor

siening vir die nuwe beleid te maak nie. Volgens die 

bestaande wetgewing is die medium van onderrig tot die 

sesde standard die huistaal van die leerling met die 

moontlikheid, hoewel opsioneel, dat onderrig bokant 

die vierde standard neg deur albei media ken geskied. 

In 1959 het die Uitvoerende Komitee andermaal 

die beginsel van moedertaalonderwys bevestig. Daar 

is neergel@ dat die taal wat die kind by eerste toela

ting tot n skool die beste praat en verstaan, as huis

taal beskou sou word en dat dit normaalweg die voer

taal sou wees waarin hy onderrig moes ontvang. As n 

leerling twee tale ewe magtig was, sou die ouer die 

reg he om te kies watter een die voertaal sou wees. 

Die medium van onderrig ken nie gedurende die kind se 

skoolloopbaan in die prim@re skool verander word nie, 

behalwe met die goedkeuring van die Direkteur, en sy 

toestemming sou slegs op baie grondige redes verleen 

word. Indien •n ouer verlang het da t die medium van 

sy kind se sekondere onderrig verander moes word, sou 

dit alleenlik gebeur indien die hoofonderwyser en die 

inspekteur ken getuig dat die kind in die ander taal 

bedrewe genoeg was om deur medium daarvan onderrig te 

ontvang. Die Direkteur sou die beslissende stem he, 

en indien n ouer hom verongelyk gevoel het, ken hy 

hom op die administrateur om •n eindbeslissing beroep 1 ). 

Vir die onderwys van minderheidsgroepe is af

sonderlike afdelings gestig waar daar minstens 15 

leerlinge van die besondere taalgroep in die skool 

was. Vir personeelvoorsiening is so n afdeling as n 

afsonderlike skool beskou. In die sekondere skool is 

voorsiening gemaak deur parallelklasse waar daar min

stens 15 leerlinge per taalmedium was en andersins deur 

onderwysers wat bevoeg was om deur medium van albei 

tale onderrig te gee 2 ). Die Uitvoerende Komitee 

het gemeen dat klein minderheidsgroepe met die same

werking van die ouers na groter skole met die nodige 
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fasiliteite oorgeplaas behoort te word l). 
In 1959 het die Uitvoerende Komitee in beginsel 

besluit dat n Engelsmedium ho~rskool in Windhoek ge
stig moes word 2 >. Tot in 1960 was daar geen aparte 
staatskole vir Engelssprekende leerlinge nie. 

4. Samevatting 

Die drie bevolkingsgroepe, elkeen met sy eie taal 
en kultuur, het vir die owerheid op onderwys- en staat
kundige gebied besondere problema geskep. Die taalbe
leid ten opsigte van die twee amptelike tale het die
selfde patroon as die in die Unie gevolg, maar die Duitse 
taalbeleid was iets eie aan Suidwes-Afrika. 

Na die stryd tussen die Landesverband en die Ad
ministrateur, waarby die Eerste Minister van die Unie 
ook betrokke was, is toegewings waardeur Duits as voer
taal en as vak op gelyke voet met die amptelike tale ge
plaas is, aan die Duitssprekende bevolking gemaak. 
Hierdie erkenning van die DuitBe taal as skooltaal is 
behoorlik deur die onderwyswetgewing beskerm. 

Met die oorname van die meerderheid van die Duitse 
primere skole het die staat die verantwoordelikheid 
vir die onderwys en opvoeding van die Duitse kind in 
die primere skool aanvaar. Na aanleiding van n oor-
eenkoms met verteenwoordigers van die Duitse Regering 
en die behoefte aan sekondere onderwys vir die Duitse 
kind het die Departement eers •n Dui tse afdeling aan 
die Windhoekse Ho~rskool gestig, en later is die 
Deutsche HBhere Schule", Swakopmund, deur ooreenkoms 

" onder toesig van die Staat geplaas. 
Goeie vordering is op onderwysgebied gemaak, af

gesien daarvan dat die dubbele eksamen wat deur leer
linge van die Hoerskool, Swakopmund, afgele moes word, 
n besondere swaar las op hulle skouers geplaas het en 
die eksamenuitslae gevolglik nie altyd na wense was 

nie. 
Die uitbreek van die Tweede Wereldoorlog het 
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optrede van owerheidswe~ meegebring, met die gevolg dat 

eers alle leergange in Duitse skole of afdelings deur 

die leergange in staatskole vervang is. Later is die 

dubbelmediumbeleid in Duitse skole toegepas, en na die 

vredesluiting is alle Duitsmediumonderrig op las van 

die Eerste Minister gestaak. 

Die beleid het vyf jaar lank voortgeduur, tot die 

Duitssprekende inwoners van die gebied die Wetgewende 

Vergadering in ~ versoekskrif om herstel van die regte 

van die Duitse taal in die skool gevra het. ~ Kom

missie is aangestel om die hele aangeleentheid te on

dersoek en ten gevolge van sy aanbevelings het die Uit

voerende Komitee besluit om Duitsmediumonderrig met 

ingang van 1951 weer in skole in te voer. 

Uitgesonder die feit dat die Matrikulasieraad nie 

Duits A as groep I-vak wil erken nie, het die Duits

sprekende leerling feitlik dieselfde voorregte, met 

enkele aanpassings, as voor die oorlog geniet. Weens 

die Matrikulasieraad se houding het die Departement 

ook nog nie voorsiening vir Duitsmediumonderrig op se

kondere vlak gemaak nie. 

Ten opsigte van die amptelike tale is dit opmerk

lik dat die verhouding tussen die getal leerlinge met 

huistaal Afrikaans, Engels en Duits steeds in die guns 

van Afrikaans as huistaal verander. 

Die onderwyswetgewing maak voorsiening vir moeder

taalonderrig tot standerd VI, met die moontlikheid van 

dubbelmediumonderwys na standerd IV. In ~ poging om 

tweetaligheid te bevorder is die dubbelmediumbeleid in 

1943 verpligtend gemaak. Na drie jaar is die poging 

ten gevolge van politieke druk opsioneel gemaak, wat die 

einde van die beleid beteken het. 

Met die bewindsaanvaarding van •n nuwe regerende 

party in 1950, is besluit om moedertaalonderwys, vanaf 

1951 in ere te herstel. 
Nieteenstaande n algehele beleidsverandering sedert 

1950 is die onderwyswet nog nie verander om die nuwe 

beleid ten opsigte van so ~ belangrike saak soos die 

taalvraagstuk neer te le nie. 
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