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H 0 0 F S T U K XI. 

Samevattende Gevolgtrekkings. 

1. Bree Stroom van Ontwikkeling. 

(a) Apartheid in die Algemeen. 

Onbekend met die historiese agtergrond? volksontwikkeling, 

aard en karakter van die Hottentot? het die eerste blanke 

koloniste aan die Kaap~ van die standpunt uitgegaan dat hulle 

sy vertroue en samewerking sal kry indien hy gekersten en 

verwesters kan word. Op hierdie grondslag is daar dus ook 

geen wesenlike rasseverskil gemaak nie. Dit het egter gou 

geblyk dat die Hottentot se werklikheidsbelewenis diepliggende 

kulturele, tradisionele en sedelike verskille toon. waarvan hy 

nie wil en kan afsien nie. Die gevolg was botsings in 

lewensbeskouing. wat in die praktyk sosiaal patologiese 

toestande geopenbaar het 9 wat die beskaafd~ christelike blarilie 

nie slegs in lewens- maar ook in sedelike gevaar geplaas 

het. Om homself te handhaaf; het die blanke die nie-blanke 

beskou as staande buite die blanke gemeenskap. 

Die tweede komponent van die nie-blanke rassegroepe 

in Suid-Afrika 9 die slaaf, het volgens westerse beskawing

standaard wel op •n hoer trap as die HJttentot gestaan en 

was uiterlik ook baie aantrekliker? maar die verskil in 

lewenskyl~ .. · ~· : sedes, gewoontes en godsdiens het tot 

gevolg gehad dat die slaaf hom nie op dieselfde wyse as 

die blanke in die westerse lewensmilieu kon inpas nic vet 
gevolglik aanleiding gegee het tot verskillende sosiale 

probleme waarvan onkuisheid, ontug en vermenging die 

grootse gevaar vir die voortbestaan van die blanke 

beskawing hier te lande ingehou het. Die slaaf se onvermoe 

om hom aan die westerse werklikheidsbelewenis: volgens 

westerse norms en bepalings oor te gee, het die 

gevolg gehad dat hy nie in die blanke gemeenskap opgeneem 
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is nie, maar as laagste stratum los daaraan toegevoeg is. 

Die Boesman het in baie opsigte op nog TI laer trap 

van beskawing as die Hottentot gestaan en het geen 

geseglikheid hoegenaamd teenoor die blanke geopenbaar nie, 

maar as geharde natuurmens het hy die blanke en sy beskawing 

ontwyk. Die enigste kontak wat hulle gemaak het, was. in 

vyandige botsings as gevolg van eersgenoemde se .roof- en 

moordtogte. 

Die Bantoe wat die grootste gedeelte van die nie

blanke rasse in Suid-Afrika uitmaak, se ontmoeting met die 

blankes word gekenmerk deur die vyandigheid wat daarmee 

gepaard gegaan ret. Roof- en moordtogte, soos in geval 

van die Boesman was aan die orde van die dag. Verde:::· het 

die Ban toe •n kul tuur, volkstradisie~ en historiese 

agtergrond gehad wat radikaal van die blanke s ' ... -' verskil 

het. As heiden met bygelowe, ritusse en voorvaderlike 

godsverering, het hy TI skrille kontras met die Calvinisties

christelike blanke gevorm. 

Hierdie skrille kontras tussen die blanke en die 

nie-blanke het gelei t·ot apartheid. Die kontras het steeds 

groter geword namate die blanke meer kennis omtrent die 

nie~blanke opgedoen het, en dit al hoe duideliker geword 

het dat die nie~blanke hom nie volkome kan oorgee aan die 

westerse lewens- en w§reldbeskouing nie. 

In die tussentyd het die blanke in die Kaapkolonie, 

veral die Boer op die verafgele§ platteland, TI eie aard en 

karakter ontwikkel. As gevolg van swak verbinding. het 

die invloed van die moederland en buitewereld gaandeweg 

verflou. Nuwe klimaatsomstandighede, ander bodems

omstandighede, die onkeerbare drang na selfstandigheid en 

die gemeenskaplike nie-blanke gevaar het by die blanke 

inwoner by name die Boer, op die verafgelee buitedistrikte 

•n nuwe lewensbeskouing laat ontwikkelc Alhoewel hierdie 

lewensbeskouing ook uit die Calvinistiese leerstellinge 
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gegr0ei het, was dit nie meer Nederlands nie, maar 

Suid-Afrikaans. Met die Bybel as rigsnoer het hy sy 

lewensomstandighede en --opvatting volgens Suid-Afrikaanse 

vereistes ingestel, en een van hierdie vereistes was dat 

hy, wat die nie-blanke betref, in afsondering moes lewe 

indien hy sy voortbestaan wou verseker. Die weg van 

apartheid was dus vir hulle die enigste koers om te volg. 

Dit het ook gerasionaliseer geraak in sy godsdiensbeskouing 

waarin die beginsel van verskeidenheid binne die eenheid 

vasgele is. Apartheid was dus vi~ die Calvinisties-

christelike Boer n deur God ingestelde bepaling. Hy het 

na •n eeu n rassebewussyn ontwikkel waarin hy hom onderskei 

van ander volksgroepe en veral van die nie-blankeso 

Gedurende die laaste kwart van die 18e eeu maak die 

liberalisme, met sy beskouing van rassegelykhe~d ook sy 

verskyning in Suid-Afrika. In stryd met die beskouing van 

ulcmko ~ui..o --bJA::~.nko- skeid:Lng, soos di t mat die j are se 

ondervinding van die blanke uit sy aanraking met die 

nie-blanke ontwikkel het, word •n nuwe denkrigting, wat 

presies die teenoorgestelde standpunt verkondig, ingevoer~ 

Hierdie nuwe denkrigting wat in die begin van die ]_9e eeu 

sy beslag in Suid-Afrika gekry het, is met die tweede 

Bri tse oorname van die Kaa:p deu:r. d:Le Rr.j tR-l.m:perial isti ese 

owerh$id en sendeling geimplementeer. 
\ 

Die nie-blankes is 

op gelyke vo.:rt saam met die Hollaridssprekende kolonis? 

as Britse onderdane by die Britse ryk ingeslu.it. Dit 

het baie gou duidelik geword dat die nie-blanke hom nie 

by die blanke gemeenskap kon inskakel, nie. Die regte 

en voorregte wat dj_e blanke beskawing aan hom toegese 

he L, het hy tot die ui terste misbTu.ik. Sosiale wan-

toestande waardeur die blanke, veral die Boer op die 

Oosgrens, in lewensgevaar verkeer het, het hulle verskyning 

gemaak. Hoewel die liberalis deur middel van beswadderings-

veldtogte die wantoestande die Boer ten laste ge-
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le het? het die onhoudbaar1'leid V3.n die libera.listiese be

skouinge na verloop van tyd al ~oe duideliker in die prak

tyk op die voorgrond _;etree. Die liberalis self, .moes 

noodgedwonge alhoemeer in die ri0tin6 van aJart~eid be

weeg. Di t op sigself was vir die 3oer 'n verdere be\vys 

da t sy standpunt VC:{n :..t:partl.leid die aan~e,..vese ·.·1eg vir 

blanke selr~ehoud in Suid-Afrika is Y en llet dus sy retsse

bewussyn verskerp. 

Die Nantoest~nde ~at deur die Brits-liberalistiese 

beleid in die Kaapkolonie ges~:e;~ is? het die 3oel" _:;enood

saak om dit te verlaat en elders onde~ eie bestuur sy eie 

heil uit te werk. Op sy Trekpad en later in die Repu

bliek van die Oranje-Vrystaat en die Zuid-Afrik2ansche 

Republiel:, is lly deur isola.sie van vernieti::;ing deur die 

mvart massas bevva::,r. In ct 1)arti.leid het dus sy selfbehoud 

gele .: 

Natal, ·:,cat in 1845 'n En.;e~se kolonie Jev1ord hst, en 

waarvan die blanke bevolking l2.ter 2:;rotendeels ::in_:;else 

was, kon, waar hulls omring w2s deur die Eantoe, ook nie 

die liberalistiese beleid ten volle deurvoer nie. Bdie 

gou het ?mlle versoek dat d::L:tr 'n skeiding ·cussen :i:mlle 

en die :Santoe gemaGk moat word. Hie.:.'die skeiding is later 

ook gehandhaaf tu,ssen llulle en die Indier. 

Aan die einde van die 19e eeu ~1as L1ie posisie soos 

volg~ 

Die Kaapkolonie het die nie-blanke, Nat 'n politieke ge

vaar begin word het, se recte op allerlei msniere inge

kort. Daar was 'n duidelike bevve:;ing in die ri_:stin::; van 

aparthei~ alhoewel die liberalis dit ;robeer verbloem 

het. 

In Natal is openlil: gepoog om die skeiding tus,3en blank 

en nie-blank so groot moontlik te maak. 

In die Republiek vun die Oranje-Vrystaat en die Zuid

Afrikaansche Republie~ is geJOOg om die beginsel van apart

heid sover moontlik uit te laef. Die beweging in die 
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rigting van apartheid was dus •n voldwonge f'ei t, selfs 

onder llberalistiese bestuur. Die Afrikaner se\rasse-

bewussyn, ·wat op niks anders as a:parthe.id kon ui tloop 

nie is verder versterk. 

Gedurende die pe,riode van Bri tse Suid-Afrika, is 

daar nie veel gedoen om apartheid te bevorder nie, maar 

omdat ook die Engelss:prekende as gevolg van die ondervinding 

wat hy met die nie-blanke opgedoen het, nie ten gunste van 

blanke-nie-blanke~gelykstelling was nie . is daar ook nie 

veel in die rigting van integrasie gedoen nie. 

Na die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika, 

is die vraagstuk van skeiding weer aange:pak, maar alvorens 

vee1 gedoen kon word 1 het die Were1doorlog van 1914-1918 

die aandag van hierdie belangrike vraagstuk aigetrek. 

Na die oorlog is we1 verskeie wette ge:promu1geex· om die 

toestroming van nie-b1ank~na b1anke· gebiede te be:perk, 

maar die ui tvo"ering van hierdie wette is nie getrou nagekom 

nie. Dit was grotendeels slegs die Afrikaner wat die 

stukrag agter die apartheidsbeweging was. Die Enge1s

s:prekende het dit we1 aanvaar.maar dit nie sy verklaarde 

beleid gemaak nie. · Gedurende 1939-19A5 het die Tweede 

Wereldoorlog weer alle aandag in beslag geneem en is ~ 

laat-maar-vaar beleid ten opsigte van die nie-blanke 

vraagstuk beoefen. Gevolglik is baie blanke·stede deur 

'nie-blankes oorstroom~ 

In 1948 gee die Afrikaner weer daadwerklike aandag 

aan die :prohleem van blanke-nie-blanke· .. skeiding. Die 

owerheid het besef dat die daad nou by die woord gevoeg 

moet word indien verhoed wil word dat die blanke en sy 

beskawing nie gehee1-en-al deur die nasionaalbewuswordende 

nie-blanke verdring word nie. ·Reeds bestaande wette 

is toege:pas, wysigings is aangebring om apartheid meer 

effektief deur te voer en nuwe wette is ge:promulgeer om •n 

meer definitiewe rigting in die u:Ltvoer;i.ng van Cj.~e 
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nieteenstaande heftige teenkantingAprysenswaardige 

vordering gemaak. Die Afrikaner besef dat sy voortbestaan 

as volk, en ook die rassevrede in Suid-Afrika, in aparte 

rasse-ontwikkeling le. Soos hy aan homself ~ eie 

selfstandige ontwikkeling volgens vermoe gun, gun hy· 

dit ook aan die nie-blanke-rasse" Hierdie beskouing 

is gefundeer in die geskiedkundige agtergrond wat oor 

•n periode van meer as 300 jaar strek. Gedurende hierdie 

periode is die Britse-liberalistiese standpunt ook 

uitgetoets, maar omdat .dit lynreg teenoor die natuurlike 

beginsel van verskeidenheid staan, het dit nog steeds 

wanorde geskep. Dit het dan ook die Engelssprekende 

daartoe gebring om presies dieselfde lewenspraktyk ten 

opsigte van die nie-blanke te beoefen. · Hierdie praktyk 

staan egter lynreg teenoor die amptelike standpunt soos 

verklaar deur die Engelsgesinde owerheidswee. Hulle (die. 

owerhede) protesteer nie slegs teen die wyse waarop 

apartheid geimplementeer word nie, maar teen apartheid as 

sodanig. Hierdie anomalie in baie Engelssprekendes se 

lewensteorie, in vergelyking met hulle lewenspraktyk? is 

te wyte aan die feit dat hulle in gees die nuwe wereld-

denke, waarvan Engeland on vurige ondersteu:ner is, wil 

navolg. Die lewenspraktyk is egter die toets wat aan 

die lewensteorie gestel word, en omdat die Engelsspreken6.e 

se lewenspraktyk dieselfde is as die Afrikaner se lewen:::J-. 
praktyk, soos gebasseer op sy (die Afrikaner, s~·n)le·aens-· 

teorie, het die Suid-Afrikaanse staatkundige stand punt i:r.~. 

die 20ste eeu dieselfde geword as ·die Afrikander se leer 

en praktyk en die Engelse praktyk, veral vanaf die begin 

van die vyftiger jarP toe die Afrikaner die staats-

bestuur weer in eie hande gekry het. 

Op die keper beskou, het die apartheidsdeurvoering 

nie die verwagte vordering gemaak nie. Dit is te wyte 

aan die mag en invloed wat die Liberalisme op die Suid-

Afrikaanse staatswese uitgeoefen het, want nieteenstaande 
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die liberalistiese beskauin~e nie in die praktyk ten val

le beaefen kan word nie, het die Britse i~perialia onver

biddelik daaraan vasgehou. Om die verowerde volke, af

gesien v2n :1ulle ta.::l, kul ~uur, tr::~disies, sedes, ·;gewaan

tes, ras en ~istoriese a~tergrond, by die Britse imJerium 

in te skakel, moes lmll.e rc::ws ..:;bevVU,3S:J'U vernietig vV·Ord 

ter7ille v~n die 3ritse im}eriale gedagte. Hierin het 

die Britse liberalis ~in 'n graot m~te ~eslaag, met die 

gevalg dat rasse-ineanstren~eling )la~s~evind het, Rat 

skeiding erg be~aeilik het. Die hele kwessie van a)art

heid ·,;as nie slegs om sL::eiding tussen blank-' en nie-blank 

te hau nie, :nau.r aol{ om skeidng ted maak. Hierdie skeiding 

het nag ingewikkelder ~era~k amd2t die Suid-Afrikaanse 

ekan.amie in 1 n groot mate V~3.n. nie-blanke arb eid afhanklik 

is. In die apartheidstaepassing maet da2r dus voorsienin~ 

gemaak word orn clie nie·-blanke aroeid .in blanke ge'Qiede 

geleidelik te vervaag. Die belangri~ste taak in hierdie 

voo:;:.1 ,siening, is om die bL1n~:::e in Suid-.Afrii:::a aan te leer 

om sander nie-blanke o.rbeid kla~o..:c ·c.e kom, iets ·;mt l1y O? 

die oamolik baie kwistig l:Se'Jruit' Di t rn.oet in gedagte 

gehou word dct die nie-~lanke arbeider met verloop van 

tyd in sy eie gebiede benodiJ sal word 3n dat sy arbeids

:;raarde in blanke ge!)iede al ~1oer sal word. 

Apart~wid kan aok nie tenvol1e cleurgevoer ·,;o:cd indien ons 

ekonomie grotendeels op nie-bla.nlre ~~rbeid ben;_§ nie, en 

en die arbeider v:J.n vs.adc::J 'dOl1 d dik'Nels die bz).0.s van 

more. 

2. Apartheid in die SkoolOJVaeding. 

Aangesien die slcoolo:_:Jvoeding deel v-:n-1 die gemeen

skapsle'lve vorm, :moet alge.mene a)artheid noaclwendic:; se

kere konsekwen.sies in die verband :18. 

In die aanvangsjare van die Kaa:p? het die Hollandse 

owerheid en kolonies die verskil tussen hulle en die nie

blanke nie o:p rasse - madr o:p godsdienstige grondslag ge-

baseer. Dit WdS egter dio voorneme om die nie-blanke 
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te verwesters, deur hom te kersten en die Hollandse 

taal te leer. Hiertoe het die skool 1 wat baie nou 

aan die kerk verbonde WdS 9 hom die beste geleen. .Ge~ 

samentlike skoolopvoeding van blank en nie-blank het 

dus logieserwys gevolg. Die doel wc1s nie om die nie

blanke se kultuur te hundhaaf en uit te bou nie, waar 

om dit te vernietig en hom dienstig te maak aan die wes~ 

terse kultuur en besko11.inge. Die nie-blanke kind moes 

f3:[ eie kul tuur ontgroei en dc;ur middel van die skool 9 in 

die blanke·se kultuur ingelei word. Hierdie onnatuur- . 

.f.ike inpompingsproses van buite, het allerhande pro

bleme veroorsaak. Die skoolopvoeding w~s vir die nie

blanke kind, as lossta:1nde v.:.Ln sy huislike opvoedi:ng, 

heel tema.l vreemd en on1Jegry·plik, 11et dic:J gGvolg dC:Lt hy 

ui ters traag, en sy vordering b-J..ie on be vre digend Wcl.S .• 

Reeds in 1678 Ii.'i&.etk uie kork bes-vvaar teen gosar:J.entlik(:'; 

skoolopvo.::lding, uet die gevolt_S dat die J?oliti-eke ltaad 

besluit het dc.t.t alleenlik die sliuste nie-blanke kinders 

die skole vir blankos r.uag besoe~l,.. .:)ie skole het dus 

reeds baie vroeg in die ondol~'iV:J'Sgeskiedonis vun Suid

Afrika in die rigting van apartheid be·vveeg. 

In 1685 bepaal KoLlillissaris Van FJ'leede J.at daar skei

ding tUSSGll blank en TI.'ie-blc.mke IilOGt \VUGS em hierby WCl.S 

ook die skool inbegrepe. Hierdie bepalinGs is nie 

deurgevoer nic;, LH~t die gevolg dc1t i.~:emengde blanke-nio

blanke skole: dwarsdeur die bewind vC:Ln die Oos-Ind.iese 

Kompanjie bestaan het. Dit is egter opmerklik dat die 

nie-blankes ·-dat die skole bygGwoon hot, ~ewoonlik ver in 

die minderheid vus 9 nieteenstu.'-"'n,ie hulle reeds vroeg 

meer as die blankes was. Dac1r is dus slegs vir indivi-

duele nie-blankes voorsi(::,ning geua.ak, ter;v,)rl die gemeen-

01~da t die nio- olanke nie vuel baa t 

by die blanke ondervrys t;c 'lind hc;t nie, is sy skoolo:pvoe-

ding nie as van veol iJulang t-;eag nie. Gevolglik het dit 



330. 

in •n agterlike posisie gebly. 

Met die opkom van ·die liberalisme was gesamentlike 

skoolopvoeding een van die :u.wtodes waardeur gepoog ;Ls 1 

om blank en nie-blank op gelyke voet, as 13ritse onderdane~ 

by die .Jritse ryki in te skakel. Die nie-blanke~ sowel 

as die blanke Hollandssprekende kolonis~ se kultuur, 

taal tradisies, aedes en gewoontes moes verban word en 

in plek daarvan woes die skoal aanbied, die Engelse kul-

tuur, taal en lewensopvatting. Die skoal moes die diep-

liggende rasseverskille vernietig en die blanke en nie

blanke kind in dieselfde gemeenskap bjeenbring. 

Hier;iie ideaal het nie di..:tarmee reke.lling gehou dat 

die rasse- en volksverskille diep vasgelG is in die ~ese 

van elke volk nie, en dat n oppervlakkigo nivelleri'ng lei 

tot geestesbotsings wat die indiv11u in stryd bring met 

die vreemde en selfs met sy Jie en hom in n niem~nds

land plaus waar hy los en afsydig stC:i-,n Vdn enige volks

verband, volksverpligtinge, sedes, kocies, mores en ver

antwoordelikhede en gavolglik sosiaal-patalogiose toe

sta:nde veroorsaak. 

Aan die een kant moes die nie-blcJ..nke uitvind dat 

sy Engelse skoolopvoeding hom nie gl:lyko toelating met 

ciie blanke, tot die blanke gemeenskap gee nio. Aan 

die ander kant moes die liberdlis uitvind dat hy nie 

die nie-blanke 9 vvie se beskouing en kul tuur radikaal 

van sy eie verskil, derir n westerse skoolopvoeding 

in n westerling kan omto~er nie. Die huisliko op-

voeding, waar die grondslag vir sy werklikheidsbele

wenis gelo is, het nog steeds die toon aangegee in sy 

doen en late. 

Die blanke, en by name, ook die Engelssprekende 

blanke, het geprotesteer dat sy kinders ond~r dieselfde 

dak as die nie-blanke kind, hulle skoolopvoeding iclOGt 

geniet. Om te verhoed dat die skoolw8se in duie start, 

moes die liberalis noodgedwonge in die rigting van 
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apartheid be~e Jg. Afsonderlike skool '"i'eboue vir blank \ <_-, 

en nie-blank het met verloop van tyd al m.eer geword 

totdat gemengde skole aan die eindo van die l9e eeu in 

die Kaapkolonio en Natal 1 meer die uitsor1dering as die 

reel was. 

In die Republiek van die Oranje-Vrystaat en die 

Zuid-Afrikaansche Republiek 1 is die Afrikanerbeskouing 

van apartheid in die skoolopvoeding gehandhaaf. Hie:r-

die beskouing het saam. net die Afriku.nur se taal en gq(is-

diens op sy privautskolo bohoue gebly en is met die 

Trek oorgedra na die Republieke, waar dit onder eie be-

stuur wetlik vasgele en beoGfen is. 

Soos reeds daarop gewys het clie amptelike Suid-

Afrikd.anse staatkundige standpunt in die 20e eeu min 

of meer dieselfde geword as die Afrikaner se leer en 

die Afrika:t:t'r en :Lngelssprekende se prakt;yk, gevolglik 

is ook die skoolwese in die verband geraak. In die 

Kaapkolonie is die eerste ~etlike skeiding op skoal-

gebied in 1905 ingestel, dit het egter slogs gegeld vir 

die distriktG v-vat daarom. aansoek gedoen het, maar in 

die praktyk is dit reods lank voor hiordie datu:ru. be-

oefen. Alhoewel skeiding toogepus is, wou die ower-

heid di t nie vvetlik bevestig nie 9 vlc:mt J.it sou in 

stryd met die Engelse loer van rassogelykhGid wees. 

Weer die teenstolling in leer en praktyk. Vanaf 1921 

het skeiding vir alle skole dwarsdeur die Kaapprovinsie 

gegeld. Aan die een kant vvas die druk vvat deur die 

gemeenskap op die provinsiale owerheid uitgeoefen is. 

daarvoor verantwoordelik en aan die ander kant het 

apartheid in die praktyk reeds so ver gevordGr dut dit 

nio meer verbloem kon word nie. 

In Natal het vvetgc;wing aan die einde van die l9e 

eeu die toeluting van rlie-blankes tot blanke skole 

so beuweilik 9 dat aparte skolo vir blank en nie-blank 

teen 1910 n voldonge feit was. In die Vrystaat en 

' .·' 



332. 

Transvaal is a parte skoolopvoeding, na •n paar floue 

pogings yan die liberaliste om dit teen te sta~n, 

voortgesit. 

Apartheid in die skoolopvoeding soos hierbo 

weergegee, het gegeld sover dit aparte skole vir blank 

en nie-blank 1Jetref het. 1iYat die beheer, doel, in-

houd en met ode betrof vvas di t presies dies elf de as 

die van die blanke. Dit het nog uitsluitlik onder 

blanke beheer gestaan. Die dool met die nie-blanke 

se skoolopvoeding \l.'..tS nie om hom tot ontwikkeling van 

sy eie gemeenskap volgens oie aard, op te lei nie, . 

maar om hom volgens westerse vorms te beskaaf en by 

die Suid-Afrikaanse ekonomie to laat inpas. Die 

skool het bui te die nie-blanls:e gemeenskap gesta~m, 

met die gevolg dat slegs •n klein Llinderhei<l die sub

standards oorleef het, en diegeno .vat verder gegaan 

het, hot so vervreemd geraak van hulle eie gemeon

skap dat hulle geon verpligtingo govool hot om dit 

verder te dien nie. Wat die nie-blanke kind aan 

moedersknio geleer het, moos hy in die skoal ver-

leer, terwille vir die vreomde wat hom daar in-

gepomp is. 

In plaas van die nie-blanke se gemoenskap op te 

bou, het die skoolopvoeding dit dus afgedruk. Die 

skool bui te sy gemeenskap, het die nie-blanke ook •n 

verkeerde begrip van skoolopvoe<ling iaat vorm. Dit 

was vir hom slogs kwalifikasies vvat hom in sta.J..t ge

stel het om grater geldelike voordeel binne die blanke 

gemeenskap te behaal. Laasgonoemde het hom dan ook 

tot die oortuiging laat raak dat sy skoolopvoeding nie 

van die blanke s:li·. mag verskil nie, ·en enige ver

skille het hy as ;n paging boskou om •n minderwaardige 

opleidi~g to gee. 

Daar is reeds in die dae van die Oos-Indiese 

Kompanjie besef dat die nie-blanke nie dieselfde on-
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derwys as die blanke behoort te ontvang nie. Later 

is di t ook weer dikwels herhaal. Om 'n verskil te 

maak, is :pogings c.t.angevirend om in die geval van die nie

blanke meer op vakonderwys te konsentreer. Hierdie 

vakonderwys was egter net '11 ander rigting in die blanke 

se onderwys vvat gevolg is. Die gevolg was dat die 

blanke ambagsman begin beswact.r aanteken het, en aan 

die ander kant vms <lie nie-blanke se vordering soos 

in die gewone onderwys baie onbevredigend. '11 Tweede 

metode wat gsvolg is, was om die nio-blanke se onderwys 

op '11 laer standaurdas die bls.nke s'i'1. to stel. Ook 

dit het nie die :probloem vereenvoudig nie. Die ge

volg VbS dat die onderwysowsrhode voor die probloem 

te staan gekom het, wat nou eintlik clie geskikste on

derwys vir die nie~~lanke sal wees. Hierdie :probleom 

het o:pgeduik omd~t die owerheid nie wou insien nie dat 

.Q.ie skoal deel van die gemeenskap 9 en in dions vetn 

die gemeenska:p, moet wees, en dat die skool as ver

lenging van die huis wat ·n integraLs u<:Jel van die 

gemeenskap is, moet dien. Dat dis skool nie slegs 

·verantwoordelik is vir die b,Ybringing Vein kultuur, sedes, 

gewoontes, tradisies en die helc gemeenskapslewe as 

sodanig. Bogenoemde gebreke is veroorsaak deur dat 

die nie-blanko gemeenska:ppe se solfstc1ndigo ontwikko

ling met '11 eie aard en karakter, nie as ui tgangs:punte 

in die be:planning van sy skoolopvooding gebruik is nie. 

Die skoolo:pvoeding hot, op die ke:per beskou, nog altyd 

gedien om die nie-blanke by di~ bld.nh:e gemeenska:p in 

te skakel,·al was dit ook op die laagstc strat~~ daar

van. 

Daar vms egter nietemin tog goleidelike vordoring 

in die rigting van apartheid. :Oio nie-blanke onder

wyser het die :plek van die blanke onderwys~r ingeneem, 

die nie-blanJ.(e se moedertaal hot gag,ndeweg moor erken

ning gekry en die besef dat die blanke se onderwys nie 
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nie geskik is vir die nie-blanke nie ~ hot •n algemE::ne 

beskouing geword. 

As gevolg van liberalistiese invlocd en die on

willigheid van die nic;-blanke om ondarwys verskillend 

van die blanko te geniet het apartheid in die skool

opvoeding nie die nodig0 vordoring gemaak nie. Dit 

was eers in die vyftiger jare van die 20e eou dat 

apartheid in die onderwys, soos op ander gebiedo, 

met daadkrag aangepak is. Dit is nie slegs onder 

aparte beheer geplaas nie, maar ook apart van die 

blanke gemeenskap waar dit natuurlikerwys hoort. Die 

nie-blanke ouer het self ook seggingskap gekry.in 

die skoolopvoeding van s-y· kind. Die inhoud van die· 

onderwys word gebaseer op die behoefte van die nie~ 

blanke, scos 1..lepaal deur sy geueenskapslewe. Dit 

poog om die nie-blanke groepe as selfstdndige rasse

gemeenskap}')e 9 tot eie ontwikkeling volgens verr.o.oe en 

aanleg te lei, en by hulle •n trots in hulle eie kul

tuur, taal en voorvaderlike erfenis aan te kweek. 

Dat di t na al die jare se beleid van skoolintE:~grasie 

en die teenstand van die lib0ralis •n veeleisonde en 

omva ttende taak SeLl wees 9 behoef geen korJ.L.lentaar nie 9 

· maar 11.le1 ti:1~ Rtoed.s. toenen:ende samowc::rldng van die 

nie-blanke, moet hierdie ideaal 9 vva t burus op die na

tuurlike verskynsel van verskeidenhsid ook binne die 

gemeenskap van volkere, verwesenlik word. Dit r.o.oet 

egter in gedagte gehoqword dat aparte skoolopvoeding 

eers vverklik vrugte s'al afwerp wanneer die nie-blanke 

die yersekering het dat sodanige skoolopvoeding hom n 

versekerde bestaan in sy eie eebied sal besorg. Apar

to skoolopvoeding staan dan nou vorbonde met die ont

wikkeling van die. nie-:tJlanke gubicde. 




