
1. ORieNTERING 

1.1 PROBLEEMSTELLING EN AKTUALITEIT VAN DIE 

NAVORSING 

Sedert die sestiger-, en veral die begin van die sewentigerjare 

het daar veranderings met betrekking tot onderwysbeh0eftes in 

Suidwes-Afrika iuqetree waarmee die onderwysontwikkeling in die 

praktyk nie voldoende rekening gehou het nie. Daar was onder 

meer geen meganisme om die onderwys van die verskillende hoof= 

bevolkingsgroepe effektief te koordincer nie. Die onderwyskun= 

dige struktuur het ook nie volledig voldoen aan die geregver= 

digde vraag van veral die Swarles en Kleurlinge na onderwys nie. 

Skoolpligtige Blanke kinders het onderwys ontvang van opgeleide 

onderwysers in doeltreffende skoolgeboue. Die meesle Kleur!ing

en Swart kinders hetgewoonlik vir 'nbaie knrt~-;t"ndiq,-, 1"-~r-Indt: 

skoolonderwys ontvang terwyl sommige kinders glad nie 'n skool 

byge1voon het nie. In die daargestelde skole vir die Kleurlinge 

en vir die Swartes was die merendeel van die onderwysers nie 

voldoende gekwalifiseerd r1ie en sommige v~n die skoolqeboue was 

uiters ondoelmatiq. 

Daar was in albei die sektore van die land, naamlik die n0orde= 

like en suidelike sektore, ook 'n dispariteit t.-cn opsigte van 

die ~=r capj td onderwysbesledjny len opsiqte Vdn dit:: Vt!r~ikil"

lende hoofbevol k.i ug~:;groepe. 

In di<> proses van die ontploo.iing, verfyning en operasior1alise= 

r i Il<J van ·n "nuwe" onderwysbedeling moel die gemeenskaplikheid 

suwel dS die verskeidenheid van die ouderskeie hoofbevolkings= 

groepe in Suidwes--Afrika (Namibie) erken word. Dec~ inter-af= 

hanklikheid tussen die verskillende kultuurgroepe smvel as di<c' 

selfbeskikking van elke afsonderlike groep aangaande eie sake -

ook met betrekking tot die onderwys - moet verreken word. 
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'l'en einde 'n onderwysvoor·s.ieningslruktuur daar te stel waarin 

gelyke onderwysqeleenlhede aan almal in Suidwes-Afdka gebied 

kan word, is di t nom:lsaak 1 i k om die ontwi kkel ingsgeskiedeni s 

van die onderwys asook die geskiedenis van die verskillende 

bevolkingsqroepe van Suidwes-Afdka na te gaan ten einde te 

bepaal watter eise gestel word aan die onderwysstelsel. Die 

vraag is dus of die onderwysvoorsiening in Suidwes-Afrika voor 

1975 beantwoord het aan die eise wat daaraan gestel is, dit 

wil se of daar voldoen is aan die vraag na onderwys by die ver= 

skillende hoofbevolkingsgroepe en of daarin geslaag is om 

volkseie·-onderwys aan te bied deur middel van die moedertaal 

en deur volkseie onderwysers. 

1.2 DIE DOEL MET DIE NAVORSING 

Die twe~rlei doel met die navorsing is om: 

k h histories-prinsipi~le perspektief te gee van die onderwys= 

ontwi.kkeling in Suidwes-Afrika tot 1975; en 

vas te stel in hoe h mate die veranderde lewenswyse van die 

inwoners asook politieke en staatkundige woelinge en veran= 

deringe die onderwysontwlkkeling beinvloed het. 

1.3 DIE METODE VAN DIE NAVORSING 

In hierdie navorsing is daar lloofsaaklik gebruik gemauk van die 

histories -prinsi pi eel- eksemplar i ese navorsi ngsmetode. 'I' en op= 

sigte van die literatuursludie is daar sover moorttlik van pri= 

mere bronnf~ ( jadrverslde, korresponciensj e, wet.te, ordonnansies, 

notules en so meer) gebruik gemaak ten einde aan die strniie 

outentieke waanle te verleen. Sekondere bronne .is gebruik om 

die primere bronne aan te vul. 

ln 'n pogin<J om die relevante geyewens in gesaghebbende bronne 

op te spoor is daar persoonlik besoeke gebring aan h groat aan= 
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tal sendingskole, die biblioteek van die Hooms-Katolieke Kloos~ 

ter te Windhoek, die geskrifte van die Rynse Kerk in Windhoek, 

die Staatsargief in Wind~Jek, die Windhoekse Biblioteek en die 

Biblioteek van die Suidwes-Afrika Adminislrasle. 

Die vers~melde gegewens is krities beoordeel, geklassifiseer en 

so objektief as moonllik neergeskryf. 

1.4 ENKELE PROBLEME WAT MET HIERDIE NAVORSING 
ONDERVIND IS 

Die grootsle probleem met hierdie ondersoek is die omvang en 

gekompliseerdheid van die terrein van die ondersoek. Die on= 

dersoek gaan nie slegs oor die onderwysgebeure in Suidwes-Afrika 

oor bykans twee eeue nie, maar sluit ook die onderwysvoorsiening 

aan 14 verskillende volke in. As qevolg van die omvang en gez 

kompl iseerdheid van die veld von ondex·soek, is daar volstaan 

met die algemene tendense ten opsigte van die onderwysontwikke= 

ling. 

Die bronne van inligting 1@ voorts verspreid oor h uitgestrekte 

land. Sommige van die bronne kon slegs opgespoor word deuL per: 

soonlike besoek aan verafgelf!e sendinqstasies en skole. Elepaal= 

de broHne is nie meer bekombaar nie. Pr.imere bconne our die 

eerste onderwysgebeuLe is meestal ongepubliseerd, onvolledig en 

handel sleys oor kort tydperke. Haie van die qeskrifte van ver= 

aldie Duitse tydperk (1!384-1915) is in h onclui.del.il~.,, bykans 

onleesbare lop2nde skrif geskryf. 

Da;.;r is ook van olverheidskant, v;mwee politiekf' en ander on= 

dermynende iikt:iwiLeite, Dt)[JerkinrJS gest<:d op d1e vr'(<? tueganq 

t.ot qrc)Ot: dele van du~ land. As gevoly van terrorist.eb<;<iry= 

wighede kon die noordel ike d,,d.e van d i.e 1 and s legs v t.r ·n he= 

perkte tydpetk besoek word. 



1.5 DIE VELD VAN ONDERSOEK 

In hierdie navorsing gaan dit hoofsaaklik oar die verloap van 

die onderwys in Snidwes-Afd ka sedert die koms van die eerste 

sendelinge in 1H05 tot aan die einde van 1975. Vir baie de= 

kades was die onder.wys n sendinqaksie. Dit was eers in 1916, 

dit wil se nadat die eerst';l Onden;ysproklamasie verskyn het, 

dat die staat aktief deelgeneern het aan die onderwysvoorsie= 

ning. Volgens wetgewing en selfs voor enige wetgewing verskyn 

het, was die vaursiening van die onderwys aan die Blankes apart 

van di~ van die Nie-l:llankes. 

Die onderwys aan die Swartes !Jet aanvanklik ook die onderwys 

van die Kleurlinge ingesluit. Eers in die twintigerjare van 

clie louidicJe eeu is daar afsonderlike onderwys aan die Swartes 

en aan die K]eurlin<Je voorsien. 

~>ui.dvtes-Afrika \·JOrd bewoon deur n totaal van 14 verski1 Jende 

volke. llierdie 14 volke kan gegroepeer word in drie groepe, 

naarnlik Swartes (agt volke), Kleurlinge (drie volke) en Blan= 

kes (dri.e volke). Vier Sw<Jrt volke, naamlik die Ovambo's, die 

Kavango's, die Kaokovelders en die Lozi's van die Caprivi kom 

in die noorclel.ike deel Vdll Suidlves-Afrika voor. In die suide= 

like deel woon die ander vier Swart volke, naamlik die llere= 

ro's, Damarc~s, '1'~;\vanas en die !3oesmans. Die drie Bruin volke 

(die Hehoboth-Bdsters, die Kleur U ncJe en die Namas I word mees= 

td.l in di.e suid<"like deel van die land anngetruf. Die Namas 

was vir sover dit die onderwys betref, tot in 1968 nag beskou 

as n Swart volk. Die drie Blanke volke, naamlik die Afrika= 

nc•rs, die D•dtsers en die Engel.se, is hoofsaakl ik in die sui= 

delike dee] van die land woonagtig. 

Die verI oop van die cmderwysgebenre word deurgetrek tot. in 
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1975, dit wil se tot die begin van die "nuwe" poUtieke en 

staatkundige bedeling in Suidwes-Afrika wat as't ware ·n aan~ 

vang geneem het met die Turnhal1e-beraad. 

1.6 ENKELE BEGRIPSOMSKRYWINGS 

In hierdie proefskrif word daar gebruik gemaak van begrippe 

wat vir die 1eser vreemd mag voorkom. Dit is dus nodig om en= 

kele begrippe toe te lig. 

1.6.1 Skoo1soorte 

1.6.1.1 Sendingsko1e 

Dusdanige skole .i.s deur een of ander sendinggenootskap opge= 

rig, in stand gehou en bestuur. Dit beteken nie dat daar a1= 

tyd 'n aparte skoolgebou was nie. Die sendingstasies het dik= 

we1s ook gedien as skoal. 

1.6.1.2 Staats~ of regeringsko1e 

Staatsko1e is s1egs deur die regering opgerig en in stand ge= 

hou in die "reservate" van die verskillende Swart volke. Hier= 

die skole is opgerig op versoek van die pl~as1ike gemeenskappe 

en op aanbeveling van die skoolinspekteur. Die Administrasie 

was verantwoordelik vir die finansiering en beheer van die sko= 

le. 

1.6.1.3 Gemet:!nskapskole 

Sedert 1958 is 'n begin gemaak om staats- en sendingskole te om= 

skep in gemeenskapsko1e. Gemeenskapskole sou die ouers 'n gro= 

ter aandeel in die onderwysaangeleenthede van hulle kinders 

laat kry deur middel van skoolkomitees en skoolrade. (Die sen= 

dingskole wat nie omskep is in gemeenskapskole nie, sou nie fi= 

nansiele hulp van die staat ontvang nie en kon voortbestaan as 

privaatskole.} 
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1.6.1.4 Hoer- en sekondere skole 

Volgens die Onderwysprokl:imasie van 1926 l) is hoerskole op= 

gerig vir die onderrig tot die tiende standerd terwyl daar in 

sekondere skole onderrig verskaf is tot die agtste standerd. 

1.6.2 Die Rehoboth-Gebiet 

Hierdie benaming is deur die Duitoers gegee aan die gebied wat 

deur die Basters bewoon is. Die inwoners van die gebied word 

die Rehobothers of die Rehoboth-Basters genoem. Die Rehoboth

Gebiet le net suid van Windhoek. 

1.6.3 Die Rooilyn 

Hierdie lyn loop met kurwes van die Botswanagrens in die coste 

van Suidwes-Afrika tot aan die Atlantiese Oseaan aan die weste= 

kant van Suidwes-Afrika. Die lyn verdeel Suidwes-Afrika in die 

suidelike en die noordelike sektore. In die suidelike sektor 

het die Suid-Afrikaanse !Y)lisie volle mag om die wette van 

Suidwes-Afrika uit te voer. Daarom word die suidelike sektor 

ook genoem "binne die polisiesone" en na die noordelike sektor 

word verwys as "buite die polisiesone" (kyk kaart 4.1, p. 140). 

1.6.4 Klein "a" 

Dit dui n standerd aan wat die 1aer primere kursus (sub. A tot 

st. 2) verleng het van vier na vyf jaar. Dit was in die prak= 

tyk n eenjarige aanvangsklas voor sub-standerd A. 

1.6.5 Enkele bepalende tydperke eu rigtinggewende gebeurte= 

nisse 

Daar word in die proefskrif verwys na sekere tydperke en ge= 

beurtenisse. Die strukturering van die proefskrif is groten= 

dee1s gebaseer op bepaa1de tydperke in die geskiedenis van 

1) SUIDWES-AFRIKA (Administrasie). Onderwys Proklamasie 16 
van 1926, arts. 30 (1) en 31 (1). 
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Suidwes--Afrika. 

1.6.5.1 Die tydperk voor die Duitse regime 

Voordat die Duitsers in 1884 die land tot n Duitse kolonie ver= 

klaar het, was dit 1'1 niemandsland. Die Swart starllme het hulle 

in verskillende dele van die land gevestig en Blanke jagters en 

ekspedisies het die land vanaf dje suide of vanaf landingsplek= 

ke langs die kus binnegekom. 

Die sendelinye het reeds so vroeg soos 1805 met hulle sending-

en onderwyspogincJs in die land begin. Daar was voor die Duitse 

regime bykans geen bestendigheid onder die inwoners van die 

land nie en die inwoners het meestal 'n nomadiese leefwyse ge= 

voer. 

1.6.5.2 Die Duitse tydperk 

d . d' d l . l . 2 ) In 1883 het ene P.A.E. Lu er1tz 1e gran om LucerJtzBa1 

en n strook grond langs die kus, van 'n Namahoofmun Josef Fre= 

derik van B!i!thanie gekoop. Op Luderitz se verzoek aan die 

Duitse regering om hierdie belange te beskerm, is die land= 

streek in 1884 deur Duitsland geproklameer. 

Engeland het Walvisbaai reeds in 1878 geannekseer. Die inter= 

nasionale grense van Suidwes-Afrika is in 1886 de11r Duitsland 

en Portugal en in 1890 deur Duitsland en Engeland vasg~stel. 

Duitsland het Suidwes-Afrika tydens die Eer-ste Wereldoorlog 

(1914-1918) afgastaan aan die Suid-Afrikaanse troepemag op 

9 Julie 1915. 

Die Duits'~ besettingst.yd~rk het dus ongeveer dr i.e d<?kddes ge"' 

duur en was grotende"'ls gekenmerk deur uorloe en npstande tus~ 

2) Die Duitse benaming was Luderitzbucht maar die Portugese 
het dit voorheen Angra Pequena genoem. 
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sen die Duitsers en die verskillernle Swart volke en ook tus= 

sen die verskillende Swart volke self. 

1.6.5.3 Die Mandaatperiode 1915-1975 

Gedurende hierdie periode was Suidwes-Afrika onder die besker= 

ming van Suid-Afrika geplaas. Die periode kan vir die doel= 

eindes van hierdie navorsing in drie tydperke ingedeel word, 

naamlik 1915 tot 1945 (dit was h tydperk van depressie en ar= 

moede), 1950 tot 1962 (h tydperk van ondersoek en besinning) 

en 1962 tot 1975 (h tydperk van konsolidasie, bestendigheid 

en vooruitgang, maar ook van verandering). 

1.6.5.3.1 Die tydperk 1915 tot na die Tweede w&reldoorlog 

Nadat die gebied oorgeneem is deur die Suid-Afrikaanse magte 

in 1915 is die land as n C-mandaat 
31 

aan Suid-Afrika oorhan= 

dig. Van meet af aan was daar probleme tussen sommige van 

die Swart stamme en die nuwe oorheersers en ook tussen die 

Blankes, veral die Duitsers en die Afrikaanssprekendes. Die 

probl eem van die Blankes was Vf"ral ten opsigte van die be= 

houd van die eie taal en die godsdiens. 

Die w&reldwye depressie van 1933-1935 het meegehelp om die 

mense in Suidwes-Afrika baie te verarm. Terselfdertyd het 

strawwe droogtes die ekonomie van die land h verdere knou 

toegedien. 

Die land en sy inwoners het nog Hie heeltemal herstel van die 

3) Die C-mandaat bepaal soos volg: "The Mandatory shall have 
full power of administration and legislation over the ter= 
ritory subject to the present Maudate as an integral por= 
tion of the Union of South Africa and may apply the laws 
of the Union of South l\frica to the territory, subject to 
such local modifications as circumstances may require." 
SOUTH AFRICA (Republic). Department of Foreign Affairs. 
South \'lest Atrica· survey 1967, p. 140. 
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depressie en die uitwerking van die drougtes nie toe die Twee= 

de \'/ereldoorlo9 uitbreek. 'n Groot aantal va1i die inwoners van 

Suidwes-Afrika was Duitsers en omdat Suid-AfrikH saam mel die 

Geallieerdes Dnitsland die oorlog aangese het, was daar 'n ge= 

spanne atmosfeer tussen die Blanke inwoners van die land. 

Die ontwikkeling van die onderwys van d1e Blankes het geduren= 

de die oorlo9 tot stilstand gekom. Die onderwys van die Swar= 

tes is grotendeels met die hulp van die sendelinge aan die gang 

gehou. 

1.6.5.3.2 Die tydperk van 1958-1962 

Die onderwysontwikkeling in Suidwes-Afrika is sterk beinvloed 

deur die verslae en die aanbevelings van die Kommissies van On= 

dersoek van 1958 en die Odendaalkommissie van 1962-1963. 

Gedurende 1958 is 'n Kommissie van Ondersoek aangestel om die 

onderwysgebeure in die land te ondersoek en 1neer spesifiek om 

·n langtermyn onderwysbeleid te formuleer met die ooq op die 

voorsiening van gedifferensieerde onderwys, kurrikulums en 

komprehensiewe skole. 

Daar is ook in dieselfde jaar 11958) h kommissie aangestel om 

die onderwys van Swartes en die onderwys van Kleurlinge afson= 

derl ik te ondersoek. Die opdrag was noeer bepaa lrl CJm 'n cloel = 

treffende onderwysbeleid te formuleer wat diensbaar sott wees 

vir beide die Swartes en die Kleurlinge. Hierdie Kon~issie 

he t ·n diepgaande onder soek inges tel en ·n ve.t·slag u i tqebr inq. 

Op grond van hulle versla<J en aanbevel inqs het die f.1emorand!:J!!!. 

van Onderwysbeleid 1960 verskyn. In 1962 is die Odendaalkom= 

missie aangestel wat ook as deel van hul1e ondersoek verslag 

moes lewer oor die onclerwysgebeure in Suidwes-Afrika. Lc~as= 

genoet<tde Kommi ssie het verdere inqrypende verander i ngs voor= 
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gestel wat spoedig daarna gei"mplementeer is. 

1.6.5.3.3 Die tydperk 1962-1975 

Een van die belangrikste aanbeve1ings van die Odendaa1kommis= 

sie was dat die Swart onderwys van Suidwes-Afrika sou inska= 

kel by die destydse Departement van Bantoe-onderwys van die 

Republiek van Suid-Afrika, en dat die Kleur1ingonderwys van 

Suidwes-Afrika sou inskakel by die destydse Departement van 

Kleurlingsake van die Republiek van Suid-Afrika. Hierdie voor= 

gestelde oorskakelings het plaasgevind op 1 Januarie 1969 en 

slegs die Blanke onderwys van Suidwes-Afrika het sedert 1969 

onder die Onderwysdepartement van Suidwes-Afrika geressorteer. 

Nm~e bedelinge in die onderwys is ingestel en op die politie= 

ke terrein is groot aanpassings en veranderings gemaak. Hier= 

die veranderings in die politieke opset van die land het ook 

sy invloed laat geld op die gebied van die onderwys. Die 

veelparty beraad wat in 1975 in die Turnhalle gehou is, het 

onder andere verklaar dat die bevordering van menseregte, on= 

geag ras, kleur of geloof, eerbiedig moes word. Dit is dus 

vanselfsprekend dat di~ voorneme ook op die onderwys van toe= 
4) 

passing sou wees. 

1.7 DIE STRUKTURERING VAN DIE PROEFSKRIF 

Nadat die doel van die navorsing, die probleemstelling, die 

metode van ondersoek, die veld van ondersoek en enkele be= 

gripsverklarings in hoofstuk l onder die loep gekom het, volg 

h beskrywing van die land, naamlik ligging, klimaat, grootte 

en topografie, in hoofstuk 2. ln hoofstuk 2 word ook ·n oor= 

sig gegee van die herkoms, leefwyse, religie en ander kultu= 

4) STAATKUNDIGE BERAAD VAN SUlDWES-AFRIKA. Verklaring van 
~neme, p. 9. 
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rele gewoontes ve:m die volkere wat die land bewoon. 

In hoofstuk 3 word rlie onderwyspogings gedurende die Duitst~ 

t.ydperk bespreek. 

Hoofstuk 4 word gewy aan die beheer oor en die beleid van die 

oPderwys gedurende die Mandaatperiode wat in 1915 begin het 

en deurgeloop het tot in 1975 

Die skoolstelsels van die Blankes, die Swartes en van die 

Kleurlinge !<om in hoofstuk 5 onder die loep. 

In die 6de hoofstuk word daar gehandel oor leerlingaangeleent= 

hede. Moontlike redes vir die veranderlng in Jeerlinggetalle 

en die pogings wat aangewend is om die probleme, wat ontstaan 

het deur die grater getalle leerlinge, op te los, word be= 

spreek. 

Die voorsiening van onderwys moes nie slegs tred hou met d i.e 

vermeerdering van leerlinge nie, maar oak met die veranderde 

onderwysgebeure. Die voorsiening en die opleiding van voldoen= 

de onderwysers word in hoofstuk 7 bespreek. 

In die laaste hoofstuk (hoofstuk 8) vo1g die samPvatting. 

1.8 LYS VAN AFKORTINGS 

i.e. in hierdie geval 

km kilomE•ter 

RSA Republiek van Suid-Afrika 

st. standerd 

SWA Suidwes-Afrika 

USSR Unie van Sosialistieso Sowjel:republieke 

In die volgende hoofst.uk word enkele kenmurk('nde eiensk.-•ppe 

van die land en sy inwoners uitgelig. 
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