
-I~'.. 
!i 0 0 ,_a TU K -VJ.1.. 

LmWENaVA.~ID TEEN DIE AGT~G'I!P'
tAN 0 S OPVOEDKUNDIGE PRAKTY • 

1. Eksamenstatistieke. 

(a) Om vas te stel hoe ons leerlinge oor die algemeen op . 

die 1eerplan- en eksamenvereistes vir Duits wat in die twee 

vorige hoofstukke uiteengesit is, reageer, is die volgende twee 

tabelle saamgestel: 

(i) Tabel VI: Vir hierdie tabel is daar die volgende besonder

hede van die verskillende eksam1nerende liggame verkry: die 

totale aantal kandidate vir die Juniorsertifikaat- en St. x
eksamens in die afge10pe aantal jare, en die aantal kandidate 

vir Duits en Latyn onderskeidelik. Vir praktiese doeleindes 

is die syfers vir die jare 1946-1948 en di~ vir twee vroeere, 

nie-opeenvolgende jare, wat die beeld van die ontwikkelingsgang 

van 1941 af moet vervolledig, voldoende geag, en met die nodige 

persentasie-berekeninge in die tabel saamgevat. Die syfers 

vir Latyn word vir vergelykingsdoeleindes ingesluit. Aange

sien die Transvaalse Juniorsertifikaat-eksamen nog net deur n 
baie geringe persentasie leerlinge afgel~ word (die getalle vir 

Duits is hier as volg vir die afgelope paar jaar: 1948 - 25; 

1947 - 20; 1946 - 22), 1s die aantal kandidate vir hierdie eksa

men nie bygereken nie, 

(ii) Tabel VII: Die syfers en totale vir hierdie tabel is uit 

twee verskillende uitgawes van die ..Bulletin van Onderwys-statis

tiek vir die Unie van Su1d-Afr1ka lt saamgestel en bereken
1 

, en 

toon ook die pos1sie van Duits en Latynteenoor die kommersiele 

vakke aan, wat in die jongste tyd bale veld gewen het in ons 

skole2 • 

(b) Tabelle VI en Vl1 toon aan dat die persentasie kandi

date wat Duits en Latyn by die openbare eksamens aangebied het, 

n baie sterk daling ondergaan het oor die afgelope tien jaar. 

1. Sien opmerk1ngs (voetnoot) by Tabel Vll. 

2. Sien Hoofstuk ll.5.d, (1i), 
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TABEL VI., 

VERGELYKENDE SYFERS El\; PERSENTASIES VIR ' GE:rAL 
K.ANDIDATE IN DUITS IN OPENBARE EKSAMENS. 

(a) St. X-eksamens. 

AlIa kandidate. ! Kandidato in DUITS. I Kandidate in LlI.TY:if.-· 
Jnar ;KP. :Tv1. lovs. iGIVlR. '~KP'lTV1.10VS. mrn..j KP. :Tvl.'OVS. mm. 
1941 I 4246 i 2)50 ll8) I '948 ,615 1427 : I 897 • 581 i 176 ' ~-
194) i 4016 , 2440 1199 1940 ,577 : )56 I 6T5 I 48) i 95 i 
1946 ~ 4800 i 2649 1175 

I 

2871 182) ! 65) ;4)8 l147 694 i 516 i 152, 9)9 
1947 I 4715 ; 2854 11)9 )0)5 778 I 706 I )66 ,I 155 706 i 622 I 15~ j 1049I 

1948 : 4621 i 2774 1067 2955 I 774 167~_,L2~5~J:?8_J25_.L:''54~_~~1_1161L
" I ' 

I % .! % j ". I .'Pnfsentasies van Jaar i :'0 i 70 11 0 it): 1&! ,/l> 10 i (0 

Alle Kandidate: 1941 i22')126.1 i)6.1 121.1 2LJ..7114.9! 
194) !2).4 12).6 i29.7 116•8 19.8 1 7 0 9,' 
1946:17.2124.7 '37.) 5.2 114.5 19.9 12·9 .7 
1947116.5124.8 2.1 5.1 114.9 21.8 1).4: .b 
1948116.7 24.4 :<4.2 5.4 11. 8 _--,-_~i,=

(b) Juniorsertifikaat-eksamens. 

i--~ AUe kandidate. I: Kandidate in DUI~S. r-.~I{~~i 
I Um.v. " Um.v. i 
jJaar K.P. OVS. van i1 LP. OVS. van I K.P. OVS. I vcm . 

, S.A. S •• , •.~ 

11941 ! 846)~: 2050 ! 1891 716 227 
j1943 i 874); 1971 ; 1695 658 1)51 212 
11946 )' 10526 I 2051 4406 I' 1762 619 ),) 2001802 
:1947 10521 1 2086 4)82 i 1557 464 )21 1649 195 
i1948 I 10554 1977 4236: 144) 409 301 179) 217 
I 

Persentasiee van r 
Alle Kandidate: Jaar I!;~ /'0 10 % ;1~ 10 

I1941 ij 22.), .9 15.8 111.1 
194) ft 19.4 I .4 15.2 10.8 
1946 !i 16.7 1)0.2 7.6 I 17.1 I 9.7 ~2 
1947 ~ 14.8 !22.2 7.) 15.7! 9.) 55·t> 
1948 I' 1).7 \20.7 7.1 16.9 :10.9 ;4.-'+ 
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AlIa kandidate. Kandidate in Ll.TY~~ • 
. _-"".,-
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1948 : 4621 i 2774 11067 2922 I 7741~}6· L2~....2?L 75_~.1~4~l-~~161~ 

'I I' 
Persentasies van Jaar! % ; 7~ I % ' ~ . /0 I 10 I f~ ; ,h 

4 • . I ", 1 I AlIa Kandidate; 19 1122'5126.1 j56.1 ,21.1 2'+.7\1 r.9 t 
1945125. 4 125.6 i29. 7 116 •8 19.81 7.9 t 
1946 :17.2124.737'2 5.2 !14.5 19.9 12·9 I 
1947 i16.5!24.e 2.1 5.1 114.9 21.8 15. 4 : 
1948116.7 24.4 z4.2 5.4 11 I ~ 

Cb) Juniorsertifikaat-eksamens. 

jJaar K.P. OVS. K.P. OVS. 
S.A. 

11941 8465 2050 1891 716 1557 227 
I 

j1943 i 8745 1971 
,. 

1695 658 1551 212 
j1946 10526 2051 4406 it 1762 619 2)5 1802 200 1l.J17 . 
11947 10521 2086 4582 1557 464 221 1649 195 

j 

;1948 10554 1977 4256 1445 409 50 1 1792 217 1457 : 
I 

i 

Persentasies van ii ~, 
A11e Kandidate: i c· 10 % I 1~ ;to Jaar ii 10 , /0 

1941 I1 22.5 1:i4 •
9 15.8 !1l.1 

1945 t; 19.4 )5.4 15.2 ,10.8 
1946 .! 16.7 150 •2 7.6 17.1 9.7 .2 : 
1947 !; 14.8 7·5 15·7 ! 9·2 r:1 ! 122 • 2 '- I 

1948 : 15· 7 1
20

• 7 7·1 16.9 ;10.9 • -4 ! 

--
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1
VAKKE 	 BESTUDESR HET, I92t> en 1947. ) 

Ca) 
--=-----= 

'l/aklce. Persentasie Leerlinge. Getal Leerlinge. 

194-7 
Dui ts l7.11 16,029 

Latyn 	 ... 19. 11.54 ll,450 C, 

Boekhou ;9.25 48.70 21,)05 55, 

Tikskrif • 5.20 1;.19 3,180 I 9,522 

---!----- 
:b) 
~~==~~~=~==~ 

--.-~. -- -----I--T, , 
" t 	 'Vak. Jaar O.V.S.' Tv1. X.P. 1\':::" j,r::). _; • To taal 

-- .. 

D1:i ts 	 19;8 ;5.06 25.29 ;O.ifl 7. 5~. 27.65 
1947 18.56 18.02 17.$l2 5.23 17·11 . 

Latyn 1938 16.;9 21.82 20.09 15.11; 1Q,75 
1947 8.69 11.06 10.46 11. 1 

.. _ 

)ooekhou 	 19;8 49.59 31.45 ;6.45 37.19 39·25 
1947 44.96 50·78 51.18 31 .62 4R.70 

Tikekrif 	 1938 14.;8 - 4.21 16. .20 
1947 18.05 11.01 12.00 21 1 .19 

1. 	Ca) Die persentaeies en syfers vir die getal lee in eIke 
vak (vir elke provinsie afsonderlik, en die totale vir die. 
hele Unie) is saamgestel uit die volgende uitgawos van die 
"Bulletin van Onderwys-sta tistiek vi r die Unie vt'l.n· Suid
Afri 

1947-uitgawe, bl. - 4;. 
19;9-uitgaw8, bl. 51 - 52. 

Cb) 	 Die totale vir Boekhou sluit ook Boekhou 8_8 hr.~hIC vat< in 

Csaam met tikskrif of hrmdelrokenkunde); on die vir tik
skrif bahels oweseer tikskrif as hahl8 v:J.k uaam met boek
hou en snelskrif. 
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VAKKE BESTUDESR HET .. 1956 en 1947.
1

) 

( a) 

Persentaeie Leerlinge. Getal Leerlinge. 

Duits 

Latyn 

Boekhou 

... 19·75 

39.25 

11.54 

·-~1938 

16,029 

11,450 

21,305 186 

Tikekrif • 5.20 

48.70 

15. 19 5,180 9,522 

---_. -
t 

Vak. .V.S. Tv!. K.P. j\,: tal. 

.-

Dl,i ts 1958 35.06 25.29 30.1n 7· 
1947 18.56 18.02 17.5'? 5. 

- ----

Latyn 1938 16·39 21.82 20.09 15.Il, 
1947 8.69 11.06 10.46 11.81 

-- f- .. _--

)i3oekhou 1938 49.59 51 •45 36.45 57.19 
1947 44.96 50.78 51.18 51 .62 

Tikskrif 

I 
1958 14·38 - 4.21 16. 

1. (a) 

1947 18.05 11.01 12.00 21 

Die persentasies en syfers vir die getal leerl 
vak (vir elke provinsie afsonderlik, en die totals 
hele Unie) is saamgestel ui t dio volgende ui tga'tlos 
IIBu11etin van Onderwys-statistiek vir die Unic Vi-m 

Afrika ll : 

1947-uitgawe, bl. 41 - 45. 
1959-ui tga\'le, bl. 51 - 52. 

.-

Totaal 

27.65 
17·11 . ---

19,75 
11.54 

59.25 
42·.70 

5.20 
15·19 

in elke 
vi r die. 
van die 
Suid-

(b) Die totale vir Boekhou sluit ook Boekhou s.s nd."!o yak in 
(saat:J. met tikskrif of handelrekenkunde); en die vir tik
skrif bonels eweseer tikskrif as nahle v::tk uaam met boe;{
hou en snelskrif. 
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Die persentasies vir Latyn is sedert 1946 egter min of meer 

bestendig, hoewel daar van jaar tot jaar heelwat sltonunelings by 

di~ van die verskillende eksamenerendeliggame voorgekom het. 

Vir die·matrikulasie-eksamen en die Juniorsertifikaat-eksamen 

van die Universiteit van Suid-Afrika waaraan veral die Natalse 

skole deelneem, was daar oor die afgelope drie jaar selfs n 

jaarlikse toename in die persentasies vir Latyn. Daarenteen 

toon die persentasies vir Duits nog steeds n dalende neiging, 

behalwe di6 vir die Traansvaalse Eindsertifikaat"eksamen en die 

kleincr matrikulasie-eksamengroepie. Die eksamengroepe vir 

die matrikulasie- en Juniorsertifikaat-eksamen van die Univer

siteit van Suid-Afrika en die Nasionale eksamens van die Unio

Onderwysdepartement moet hier, egter, buite rekening gelaat 

word in die verdere besprekings, aangesien dit ~ gevaarlike 

spekulasie sou wees om tot veralgemenings te geraak vir sulke 

klein eksamengroepe waarby toevallige omstandighede nog n 

aansienlike rol mag specl. 

Wa t die popularitei t van Duits as skoolyak betref, blylc 

dit ook dat die opeenvolgende orde van die verskillende pro

vinsies nog altyd tot die Afrikaanssprekende en plattelandse 

karakter van die provinsiale bevolkingsgraepe teruggevoer kan 
1word, met die Vrystaat ba aan die lys, gevolg deur Transvaal, 

Kaapland en Natal onderskeidelik; maardaarby het die syfers 

vir die Vrystaat en Kaapland so n stork daling getoon teenoor 

n veel groter bestendiging in die Transvaal, dat d1t in die 

lig van ons heersende praktyke van bclang sou wees om in die 

volge~de paragrawe die omstandighede wat vir hierdie ontwik

keling verantwoordelik kon gewees het, verder to ondersoek. 

2. 	~ fasiliteite vir Duits-ondeywys, en die keus~
~akk~ teenoor Ru~ts~ 

(a). Om vas te stel in walke mate die onderwys van Duits 

binnc die bereik van die 1eerlinge in d1e versk1l1ende pro

vinsies gebring word, 1s daar in 1944 van die vier provinsiale 

1. 	Verge1yk oak Hoofstuk 111.2(c). 

Die persentasies vir Latyn is sedcrt 1946 egter min of meer 

bestendig, hoewel daar van jaar tot jaar heelwa t skonunelings by 

di6 van die verskillende eksamenerendeliggame voorgekom het. 

Vir die·matrikulasie-eksamen en die Juniorsertifikaat-eksamen 

van die Universiteit van Suid-Afrika waaraan veral die Natalse 

sltole deelneem, was daar oor die afgelope drie jaar selfs 'n 

jaarlikse toename in die persentasies vir Latyn. Daarenteen 

toon die persentasies vir Duits nog steeds n dalende neiging, 

behalwe di6 vir die Traansvaalse Eindsertifikaat-eksamen en die 

kleiner matrikulasie-eksamengroepie. Die eksamengroepe vir 

die matrikulasie- en Juniorsertifikaat-eksamcn van die Univer

siteit van Suid-Afrika en die Nasionale eksamens van die Unio

Onderwysdepartement moet hier, egter, buite rckening gelaat 

word in die verdere besprekings, aangesien dit TI gcvaarlike 

spekulasie sou wees om tot veralgemenings te geraak vir sulke 

klein eksamengroepe waarby toevallige omstandighede nog ~ 

aansienlike rol mag speel. 

Wa t die populari tei t van Dui ts as skool vak betref, blylt 

dit ook dat die opeenvolgende orde van die verskillende pro

vinsies nog altyd tot die Afrikaanssprekende en plattelandse 

karakter van die provinsiale bevolkingsgroepe teruggevoer kan 
1 word , met die Vrystaat bo aan die lys, gevolg deur Transvaal, 

Kaapland en Natal onderskeidelik; maardaarby het die syrers 

vir die Vrystaat en Kaapland so 'n stork daling getoon teenoor 

n veel groter bestendiging in die Transvaal, dat dlt in die 

lig van ons heersende praktyke van bclang sou wees om in die 

volgende paragrawe die omstandighede wat vir hierdie ontwik

keling verantwoordelik kon gewees het, verdcr to ondersoek. 

2. Q!.Q fasill tei te vir Dui ts-ondepwys, . en die keQss
~akke teenoor Duits, 

(a). Om vas te stel in welke mate die onderwys van Duits 

binne die bereik van die laerlinge in die verskil1ende pro

vinsies gebring word, is daar in 1944 van die vier provinsiale 

, .... 
1. Vergelyk ook Hoofstuk 111.2(0). 
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toon die persentasies vir Duits nog steeds n dalende neiging, 

behalwe di6 vir die Traansvaalse Eindsertifikaat-eksamen en die 

kleiner matrikulasie-eksamengroepie. Die eksamengroepe vir 

die matrikulasie- en Juniorsertifikaat-eksamcn van die Univer

siteit van Suid-Afrika en die Nasionale eksamens van die Unio

Onderwysdepartement moet hier, egter, buite rckening gelaat 

word in die verdere besprekings, aangesien dit TI gcvaarlike 

spekulasie sou wees om tot veralgemenings te geraak vir sulke 

klein eksamengroepe waarby toevallige omstandighede nog ~ 

aansienlike rol mag speel. 

Wa t die populari tei t van Dui ts as skool vak betref, blylt 

dit ook dat die opeenvolgende orde van die verskillende pro

vinsies nog altyd tot die Afrikaanssprekende en plattelandse 

karakter van die provinsiale bevolkingsgroepe teruggevoer kan 
1 word , met die Vrystaat bo aan die lys, gevolg deur Transvaal, 

Kaapland en Natal onderskeidelik; maardaarby het die syrers 

vir die Vrystaat en Kaapland so 'n stork daling getoon teenoor 

n veel groter bestendiging in die Transvaal, dat dlt in die 

lig van ons heersende praktyke van bclang sou wees om in die 

volgende paragrawe die omstandighede wat vir hierdie ontwik

keling verantwoordelik kon gewees het, verdcr to ondersoek. 

2. Q!.Q fasill tei te vir Dui ts-ondepwys, . en die keQss
~akke teenoor Duits, 

(a). Om vas te stel in welke mate die onderwys van Duits 

binne die bereik van die laerlinge in die verskil1ende pro

vinsies gebring word, is daar in 1944 van die vier provinsiale 

, .... 
1. Vergelyk ook Hoofstuk 111.2(0). 
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onderwysdepartemente die nodige besonderhede ingewin in verband 

met die aantal ~kole waaraan Putts doseer word, wat hier as volg 

opgesom kan word: 

Provins1e. ~etal Skole. S!Ole met 
l&it§. 

(i) •. Ho~rskole ....'.' Vrystaat •••••• ;4- • ••••••• 46 
Transvaal ., ••• 55 • • • • • • • • 41 
Kaapprovins1e • l2.Q..••••••••• .2Q 
TOTAAL •••••••• 279 •••••••• 177 

(1i). Skole tot St.Vlll: 

Vrystaat •••••• 16 9 


~ 5Transvaal •••• 73 • • • • • • • •
Kaapprovinsie' •• 
TOTAAL ••••• '. '•• ~ • ••••••• ~ 

In die provinsie Natal was daa~, "egter, slegs vier ho~rskole wet 

gereeld kandidate vir Duits gehad het, waarvan di€l van Wartburg 

en Hermannsburg meesal Duitssprekend 1s. 

Aanges1en dit uit Tabelle VI en Vll blyk dat die grootste 

daling 1n die persentasie leerlinge wat Duits studeer het, juis 

in die Vrystaat voorgekom het waar daar - volgens bostaande ge

gewens in sake die aantal skole wat Duits aanbied - die groot

ste fasiliteite vir die onderwys van di~ yak geskep is, is dit 

duidelik dat hierdie verskynsel van dalende persentasies nie ann 

'n gebrek aan fasi11teite nie, maar aan dieper-liggende oorsake 

toegeskryf moet word wat ons op 'n ander pIek sal moet vind. 

(b). Die kwessie van die keusevakke teenoor Duits as 'n be

palende faktor ten opsigte van die keuse van Duits as yak op 

skool is verder ondersoek deur middel van 'n vraelys aan Duits

onderwysers in Suid-Afr1ka, waarna daar reeds in die 1~5-ver-
1handeling verwys is • Die gegewens wat aldus verkry is, is in 

Tabelle Vlll en IX saamgevat waaruit die volgende blyk. 

(i). In die groot ho~rskole vind ons gewoonlik 'n wye keuse van 

vakke teenoor Duits, terwyl die leerlinge in die kleiner klas 

middelbare skool meer verplig is om Duits as yak te kies weens 

die beperking van die aantal keusevakke. In sommlge ho~rskole 

in Kaapland ls dlt selfs 'n verpligte of gedeeltelik-verpligte 

yak (laasgenoemde by die halwe-keusevakgroep in Tabfl VIII); 

l.a. Slen Bylae Al vraag 5.a. 
b. Sien nInleid ng en Probleem-omskryw1ng tl • 

onderwysdepartemente die nodlge besonderhede ingewin in verbe.nd 

met die santal skole waaraan Duits doseer word, wat hier as volg 

opgesom kan word: 

Provinsie. geta:t Skole. Skole met 

(l) •. Ho~rskole . . . . ... Vrystaat •••••• 
Transvaal .1 ••• 
Kaapprovinsie • 
TOTAAL •••••••• 

(ii). Skole tot St.Vlll: 
Vrystaat , ••••• 
Transvaal •••••. 
Kaapprovinsie' •• 
TOTAAL •••••.• ' •• 

S1+- •••••••• 
55 , •....... 
~ ....... . 
279 •••••••• 

16 
73 

~ 

· .. . . . . . . 
• • • • • • • • 
• ••••••• 
• • • • • • • • 

DQit§. 

46 
41 
.2Q 

177 

9 
5 

~ 
In die provinsie Natal was daa~, egter, slegs vier ho~rskole wat 

gereeld kandidate vir Duits gehad het, waarvan di~ van Wartburg 

en Hermannsburg meesal Duitssprekend is. 

Aangesien dit uit Tabelle Vl en Vll blyk dat die grootste 

daling in die persentasie leerlinge wat Duits studeer het, juis 

in die Vrystaat voorgekom het waar daar - volgens bostaande ge

gewens in sake die aantal sko1e wat Duits aanbied - die groot

ste fasi1iteite vir die onderwys van di~ yak geskep is, is dit 

duidelik dat hierdie verskynsel van da1ende persentasies nie ann 

n gebrek aan fasiliteite nie, maar aan dieper-liggende oorsake 

toegeskryf moet word wat ons op n ander plek sal moet vind. 

(b). Die kwessie van die keusevakke teenoor Duits as n be

pa1ende faktor ten opsigte van die keuse van Duits as yak op 

skool is verder ondersoek deur middel van n vrae1ys aan Duits

onderwysers in Suid-Afrika, waarna daar reeds in die 1~5-ver-

handeling verwys is1 • Die gegewens wat aldus verkry is, is in 

Tabelle Vl1l en lX saamgevat waaruit die vo1gende blyk. 

(i). In die groot ho~rskole vind ons gewoon1ik n wye keuse van 

vakke teenoor Duits, terwyl die leerlinge in die kleiner klas 

mdddelbare skool meer verplig is om Duits as yak te kies weens 

die beperking van die aantal keusevakke. In somm1ge ho~rskole 

in Kaapland is dit selfs n verpligte of gedeeltelik-verpligte 

yak (laasgenoemde by die halwe-keusevakgroep in Tab,l Vll1); 

l.a. Sien Bylae Al vraag 5.s. 
b. Sien "Inleid ng en Probleem-omskryw1ng". 

onderwysdepartemente die nodlge besonderhede ingewin in verbe.nd 

met die santal skole waaraan Duits doseer word, wat hier as volg 

opgesom kan word: 

Provinsie. geta:t Skole. Skole met 

(l) •. Ho~rskole . . . . ... Vrystaat •••••• 
Transvaal .1 ••• 
Kaapprovinsie • 
TOTAAL •••••••• 

(ii). Skole tot St.Vlll: 
Vrystaat , ••••• 
Transvaal •••••. 
Kaapprovinsie' •• 
TOTAAL •••••.• ' •• 

S1+- •••••••• 
55 , •....... 
~ ....... . 
279 •••••••• 

16 
73 

~ 

· .. . . . . . . 
• • • • • • • • 
• ••••••• 
• • • • • • • • 

DQit§. 

46 
41 
.2Q 

177 

9 
5 

~ 
In die provinsie Natal was daa~, egter, slegs vier ho~rskole wat 

gereeld kandidate vir Duits gehad het, waarvan di~ van Wartburg 

en Hermannsburg meesal Duitssprekend is. 

Aangesien dit uit Tabelle Vl en Vll blyk dat die grootste 

daling in die persentasie leerlinge wat Duits studeer het, juis 

in die Vrystaat voorgekom het waar daar - volgens bostaande ge

gewens in sake die aantal sko1e wat Duits aanbied - die groot

ste fasi1iteite vir die onderwys van di~ yak geskep is, is dit 

duidelik dat hierdie verskynsel van da1ende persentasies nie ann 

n gebrek aan fasiliteite nie, maar aan dieper-liggende oorsake 

toegeskryf moet word wat ons op n ander plek sal moet vind. 

(b). Die kwessie van die keusevakke teenoor Duits as n be

pa1ende faktor ten opsigte van die keuse van Duits as yak op 

skool is verder ondersoek deur middel van n vrae1ys aan Duits

onderwysers in Suid-Afrika, waarna daar reeds in die 1~5-ver-

handeling verwys is1 • Die gegewens wat aldus verkry is, is in 

Tabelle Vl1l en lX saamgevat waaruit die vo1gende blyk. 

(i). In die groot ho~rskole vind ons gewoon1ik n wye keuse van 

vakke teenoor Duits, terwyl die leerlinge in die kleiner klas 

mdddelbare skool meer verplig is om Duits as yak te kies weens 

die beperking van die aantal keusevakke. In somm1ge ho~rskole 

in Kaapland is dit selfs n verpligte of gedeeltelik-verpligte 

yak (laasgenoemde by die halwe-keusevakgroep in Tab,l Vll1); 

l.a. Sien Bylae Al vraag 5.s. 
b. Sien "Inleid ng en Probleem-omskryw1ng". 
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PROVINSIE3 EH GRA.::.D SKOl...E, 

Provinsie on Grand S::(O,)1. 

, K.P. i K • -O-:-V:S-.-ITvi-.-,-----
; Ho~r : Hoor Hoor Sck. Hoer Junior ,-0;;' t''l'ot:

: 	 Hoer -- .-. 

Aantal eko 1 e wo. t , 
verstrek I I 

het • • • • • • •• • • • 16 25 13 1 25: 16 I 6 10 j 119 

~ -i-----~--~---r'- -------i-------
SKOiJE }'!ET: 

Geon keueevak 1 3 : 1<3 , 4 

H~ 	 1 12" I 
1 I! 11 4 7 : 7 2 1:, 

1]". 11 2 12 I 
i 

2 n 5 6 4 9 	 9I 
I 

n 3 2 	 1 

3 n 4 2 	 4 

n 3 
I 

4 " 
If 1 1 - ! - I - II, : 

Totale aa~,.al keu- iI 	 . 
s0vakke 	 ; 37t i 14 I 7: 25 ' 2 

Gemiddelde aantal i---+----+-~----+-----+-- -------+-----+--
keusevakke per! 

I' 
i ' , I

, 
f 
I 

s 1.<:00 1 : 2 • 8 11 1. 5 iLl j' • 3 i 1. 6 •:; 2 1 • i+ ~ 
Gemiddelde per t--- ; I - -+-----+--.----1--------+-----

S koo 1 me t Dui ts i ! . I i 
as keueevo.k 1_ 2.8: 1. 6 1 1.41 1 1.6 1 log 

1. 	 Let wel.- (i) Vakke wat sIege in die Junior- of tk;.;lic,rklasllo '18 lw:-
sevakke toonoor Dui ts staan, word deur hab-Ios ac.n,~;;dui. 
(ii) Die Natalse hoerekole en die Transvaalsc St. VIII-skole wnt -::'-:3 

groepe baie s ....r!:',k vorteenwoo is, asook diu Dui tso skole vlB.c1rin 
Duits In vorpligte yak is, is buito rekoning 6elaat vir hiordie tabel. 
(iii) Vir die berekenin,:; van die toto.le aantal koueovR.kke in die 
tweede laaste vertikale kolom. moes daar op die voor-die- hand
liggende rekenkundige bevl8rkings terug,goval word: vermenigvul n_-~ 
van die syfers in die horisontale kolomme met die aantal keusevqkh_ 
.".at in die korresponderende vertikale kolom aangfgoe is, en di() d pt;..) 1 
van 	die produkte. 

2. 	 Volgens kwantitatiewe be 
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T;1.8£1 VIII. 

AAl'JTAL KEUSEVAKKE TEEIJOOR DUITS VIR VER8.KILLE1IJDE 
t) 

PROVINSIES EH GRl\~:,D SKOl.,E, 1944 • 

. I 

Provinsie CD Sraad SKO.) 1. 

• I 
: Hoer Sake Boer Junior ~:oQr' Tot~,~_l 

Aanta1 sko1e wat 
opgaaf verstrek 
het .......... . 16 

, j 

25 13 l 25 I 15 I 

-s~-:<o-;£-; -G-e ME-en-T-~-e:,-e-v-a-k-'-----'---l -t--3-:-~-t--r 

1 

11-2 

2 

2~ 

3 

4 

11 

!! 

11 

n 

11 

11 

n 

11 

n 

5 

:5 

4 

:5 

1 

1 1 

11 4 

2 1 

6 4 

2 

2 - 1 

1 

7 I 
! 
I 
I 

7 

9 

I 
6 I 10 ' 1 

--t--~t---·---

2 

1 

4 

~~t;~6i: Totale a~,.a1 keu
s6vakke 

Gemidde1de aanta1 
keuaevakke per 
skoo1 

Gemiddelde per 
skool met Dui ts 

: ! 

+-__ -1-__ -+ __ -< ____ -1-. ______ ._-+ ____ ._ 5._~-~-+--1-.-h--
! ! 

as 2.8 i 1.6 1.4 1.6 1 1.8 

1. Let wel.- (i) Vakke wat slogs in die Junior- of S;:;~1.LcJ):'k1as[le 'le tw:-
teonoor Dui ts staan, word deur hall-IG8 

(ii) Die l'Jatalse hoerskole en die Tra.nsvaalsc St. VIII-sk:olo W.'J.t ~.J 
groepe baie a\'Tak vorteenwoordig is, asook di0 Dui tse ekole vl'3.arin 
Duits In vorp1igte yak is, is buito rekoning 601aat vir hicrdio tabol. 
(iii) Vi r die berekenin;; van di.e tot3.1e aantal kcusovA.kke in diu 
twoede 1aasto vortika1e kolom. moes daar op die voor-dia- hand-
1iggende rekenkundige bev!erki.ngs teruggeva1 vJOrd: vermenigvu1 ne:; 
van die eyfers in die horisontale ko1omme met die aanta1 keusev9.ri:kL 
,'iat in die korresponderende vertika1e kolom aangegee is, 011 di d pt;J1 
van die produkte. 

2. Volgens kwantitatiewe berekening. 

I 
{ 
~ 
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T;1.8£1 VIII. 

AAl'JTAL KEUSEVAKKE TEEIJOOR DUITS VIR VER8.KILLE1IJDE 
t) 

PROVINSIES EH GRl\~:,D SKOl.,E, 1944 • 

. I 

Provinsie CD Sraad SKO.) 1. 

• I 
: Hoer Sake Boer Junior ~:oQr' Tot~,~_l 

Aanta1 sko1e wat 
opgaaf verstrek 
het .......... . 16 

, j 

25 13 l 25 I 15 I 

-s~-:<o-;£-; -G-e ME-en-T-~-e:,-e-v-a-k-'-----'---l -t--3-:-~-t--r 

1 

11-2 

2 

2~ 

3 

4 

11 

!! 

11 

n 

11 

11 

n 

11 

n 

5 

:5 

4 

:5 

1 

1 1 

11 4 

2 1 

6 4 

2 

2 - 1 

1 

7 I 
! 
I 
I 

7 

9 

I 
6 I 10 ' 1 

--t--~t---·---

2 

1 

4 

~~t;~6i: Totale a~,.a1 keu
s6vakke 

Gemidde1de aanta1 
keuaevakke per 
skoo1 

Gemiddelde per 
skool met Dui ts 

: ! 

+-__ -1-__ -+ __ -< ____ -1-. ______ ._-+ ____ ._ 5._~-~-+--1-.-h--
! ! 

as 2.8 i 1.6 1.4 1.6 1 1.8 

1. Let wel.- (i) Vakke wat slogs in die Junior- of S;:;~1.LcJ):'k1as[le 'le tw:-
teonoor Dui ts staan, word deur hall-IG8 

(ii) Die l'Jatalse hoerskole en die Tra.nsvaalsc St. VIII-sk:olo W.'J.t ~.J 
groepe baie a\'Tak vorteenwoordig is, asook di0 Dui tse ekole vl'3.arin 
Duits In vorp1igte yak is, is buito rekoning 601aat vir hicrdio tabol. 
(iii) Vi r die berekenin;; van di.e tot3.1e aantal kcusovA.kke in diu 
twoede 1aasto vortika1e kolom. moes daar op die voor-dia- hand-
1iggende rekenkundige bev!erki.ngs teruggeva1 vJOrd: vermenigvu1 ne:; 
van die eyfers in die horisontale ko1omme met die aanta1 keusev9.ri:kL 
,'iat in die korresponderende vertika1e kolom aangegee is, 011 di d pt;J1 
van die produkte. 

2. Volgens kwantitatiewe berekening. 

I 
{ 
~ 
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TA3EL IX. 

KEUSEVAKKE TEENOOR DUlTS, 1944. 

AANTAL SKOLE. 

r~~~; ~~~;I~oe;I~~~~ 'O~~~;:t~~:~~~~I~~~;IT-o-ta-n~-
___________-I-_.:.:..'~I._I_--=B_+-0"'___1!f____+.. , Hoe r I I . _ 

! I I i 

Aanta1 sko1e wat opgaaf j I I 

verstrek het 24
I 16 10 I 7! ~ 2 i 18 I S15 

Hande1svakke: 8-~~ 1-~1~;+·47t 	
9(a) 	met. andor keuses. 15 


enigste keusel
(b) as 	 7 I 2 I 4!, 7 i 2 I 4 I cd 

ILatyn: 	 I I I : I 
(a) met andor keuses; 11 6 ! - [I 6 	 7 : 
(b) as enigste keuse 1 1 I 1 	 - I 

Mcttesis: 	 I 
(a) met ander keuses 1 1 2 - I 1 	 1 6 9 
(b) as enigste keuse 2 1 , 	 ... :; 

Geogro.fie: 	 I I 
(a) met ander kcuses 2 1 ! - I 	 2 5 b 
~b) as enigste keuse 1 1 I 1 	 5 

Huishoudkunde: I 
(a) met ander keusesj 2 2 2 I 	 1 7 

i'Jaa1dwerk (a) 1 1 	 55 i 

Landbou (a) 1 1 	 55 I 
Musiek (a) 2 3 5 

i 
Houtwerk (a) 2 2 - I 

I 
Goskiedenis (a) 	 1 2 ! 5 

Handearbeid (a) 	 2 2- I 

1Kuns (a) 	 2 2- ! 

Bantoetaa1 (a) 	 1 1 2 

.LF rans (a) 	 j 1 

---+ ------+-
1 n l,'lotenskap1iko vak i 


(Senior-k1ass8 ) 1 10
41 4 I 1 I 
Let te rkundo (Senio r 

klo.ase) 3 I 1 1! 5I . .. , 	 .J ____~____ 

-245-
TA3EL IX. 

KEUSEVAKKE TEENOOR DUITS, 191!-4. 

AANTAL SKOLE. 

!KoP. K.P. K.P.pC.P. IO.V.S'lO.V'~S'I!Tvq-----
IHoer Hoer HoerjSek, Hoer Junior HoertTots.Ell 

ll. B o! ! Hoer i I 

I r·· 
As.ntal sko le wat opgaaf j' I I I 

Ha:::; ;~:~~;::ndor keuJ _:.:~-+-_2_:--;_': 1-:---1i--~-~ +:;-1<> 
(b) as enigste keusel - I 7 2 I 4 ji 7 I 2 I 4 I 

, ! t I 

Latyn: ! I I ! I 
( a) me t an de r keu s e s ; 11 6 - I I 6 ! - i 7; 
(b) as enigste keuse - 1 l' i I - t - 1 - i 

MEl tesis: 
(a) met ander keuses 
(b) as enigste keusej 

I 

Geograf~e. j 
(a) met ander keusesl 
Cb) as enigste keuso 

I , 
Huishoudkunde: 1 

(a) met andor keusosj 

Naaldwerk (a) 

Landbou (a) 

Musiek (a) 

Houtwerk (a) 

Geskiedonis (a) 

Handearbeid (a) 

1 

2 

2 

; 

3 

2 

2 

- I 
I 
! 

- ! 
I 

- i 

1 
:? 

1 

2 

1 

1 

2 

-I 1 I - I 
l' j - -: 

2 

1 
1 1 

:2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 , 

2 

2 Kuns (a) 

Bantoetaal (a) j I ill i 1 

F rana (a) I - i-I I 1 
.,.--- ----::--,------+--+-----t---j------+ -----+ ----t--
In \'Jetenskapliko yak I1 I i 1 

(Sonio r-klasse) 4 4 I 1 I I ! i Lotterkunde (Sonior
klasse) 1 ; -'I ! I 

____________ ---'-__ "'--_---'-____ ..J... ___ ..1 ____ ~ __ 

6 
9 .. :3 

5 
3 0 

7 

5 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

10 

5 
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TA3EL IX. 

KEUSEVAKKE TEENOOR DUITS, 191!-4. 

AANTAL SKOLE. 

!KoP. K.P. K.P.pC.P. IO.V.S'lO.V'~S'I!Tvq-----
IHoer Hoer HoerjSek, Hoer Junior HoertTots.Ell 

ll. B o! ! Hoer i I 

I r·· 
As.ntal sko le wat opgaaf j' I I I 

Ha:::; ;~:~~;::ndor keuJ _:.:~-+-_2_:--;_': 1-:---1i--~-~ +:;-1<> 
(b) as enigste keusel - I 7 2 I 4 ji 7 I 2 I 4 I 

, ! t I 

Latyn: ! I I ! I 
( a) me t an de r keu s e s ; 11 6 - I I 6 ! - i 7; 
(b) as enigste keuse - 1 l' i I - t - 1 - i 

MEl tesis: 
(a) met ander keuses 
(b) as enigste keusej 

I 

Geograf~e. j 
(a) met ander keusesl 
Cb) as enigste keuso 

I , 
Huishoudkunde: 1 

(a) met andor keusosj 

Naaldwerk (a) 

Landbou (a) 

Musiek (a) 

Houtwerk (a) 

Geskiedonis (a) 

Handearbeid (a) 

1 

2 

2 

; 

3 

2 

2 

- I 
I 
! 

- ! 
I 

- i 

1 
:? 

1 

2 

1 

1 

2 

-I 1 I - I 
l' j - -: 

2 

1 
1 1 

:2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 , 

2 

2 Kuns (a) 

Bantoetaal (a) j I ill i 1 

F rana (a) I - i-I I 1 
.,.--- ----::--,------+--+-----t---j------+ -----+ ----t--
In \'Jetenskapliko yak I1 I i 1 

(Sonio r-klasse) 4 4 I 1 I I ! i Lotterkunde (Sonior
klasse) 1 ; -'I ! I 

____________ ---'-__ "'--_---'-____ ..J... ___ ..1 ____ ~ __ 

6 
9 .. :3 

5 
3 0 

7 

5 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

10 

5 
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en in die Kaapse Sekond~re en Vrystaatse Juniorho~rskole staan 

daar selde n keusevak teenoor Duits, sodat baie leerlinge in 

hierdie k1einere skole op die verpligte studie van Duits aange

wese is. 

(ii). Van die meer akademiese of nie-praktiese keusevakke teen. 

oor Duits staan Latyn nog bo aan die lys, terwyl mates is en 

geograf1e, asook letterkunde en n paar wetenskaplike vakke in 

die seniorklasse, hier ook taamlik sterk in die veld is, veral 

in die Kaapse skole. Dit blyk egter uit Tabel lX dat dit 

slegs in uitsonderlike gevalle gebruiklik is om hierdie vakke as 

die enigste keuses teenoor Duits aan to bied. Die antwoorde 
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-24'1

hierdie jare, teenoor n gesamentlike styging van l7.~% by die 

boekhou-tikskrif-groep, wat ons baie na aan n volmaakte korrela

sie bring. As daar rekening gehou word met die geweldige popu

lariteit van die Duits-Handelsvakke- of Duits-Latyn-Handelsvakke

keusegroepe, moet hierdie syfers n nuwe blaadjie uit die geskied

enis van ons middelbare onderwys ontvou. En tog vind ons die 

skynbaar-teenstrydige statistieke vir Transvaal, waar daar in die 

periode onder beskouing juis n groter opkoms van die handelsvakke 

as in enige ander provinsie plaasgevind het, teenoor n veal ge

ringer daling in die persentasies vir Duits. Dit volg dan, dat 

die opkoms van die handelsvakke in Transvaal ook veel meer ten 

koste van sommige ander keusevakke wat teenoor Duitsstaan, moes 

geskied het as in Kaapland en die Vrystaat, soos reeds blyk uit 

die feit dat die syfers vir Latyn n sterker daling vir Transvaal 

toon as vir die ander twee provinsies. Aan hierdie feite kan 

daar slegs een moontlike interpretasie'geheg word: hoewel die 

groter aanvraag vir die kommersiele vakke in ~ hoe mate vir die 

daling in die persentasies wat Duits studeer, verantwoordelik 

was, moet daar ook ander redes gevind word vir die fei t do. t die 

opkoms van die handelsvakke die vak Duits in n mindere mate in 

Transvaal getref het as in die ander provinsies. 

Die moont1ike omstandighede wat met hierdie feite saamhang, 

is in die voorgaande gedeeltes van hierdie hoofstuk reeds vanuit 

verskillende gesigspunte ondersoek, wat ons egter nog geensins 

op n op1ossing gebring het nie omdat die volgende feite wat uit 

paragrawe 2.a. en 2.b. hierbo voortv1oei, daarop dui dat die om

standighede in die O.V.S. byvoorbeeld gunstiger was vir n grater 

lewensvatbaarheid vir Duits as skoolvak as in Transvaal, terwyl 

die syfers vir 1947 in Tabel Vll(b) slegs n heel geringe verskil 

van .54% vir hierdie twee provinsies aantoon: 

(i) In 1944 het n aansienlik,e hoer persentasie Vrystaa tse 

skole 	Duits as yak aangebied as in Transvaal. 
:1.(ii) Die veel groter Transvaalse skole bied gemiddeld n 

1. Vergelyk Hoofstuk 1. ,(b). 
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groter' aantal keusevakke teenoor Duits aan as die Vrystaatse 

skolel ••••• n faktor wat tot h v.eel laer persentasie Duits-leer

linge in Transvaal aanleiding behoort te gee indien alle ander 

faktore gelyk is, aangesien n groter aanta1 keusevakke die leer

linge in staat stel om in h groter mate,hul aanleg on belang

stellings in verskil1ende rigtings in die leerplan te vind en 

hul keuses dienooreenkomstig te maak. In die geval van die vier 

grade mlddelbare skole in Kaapland wat a1mal goed op die destyd

se vraelys reageer het, was dit byvoorbeeld moontlik om deur mid

del van Vraag ,(b) vas te stel dat die aantal leer1inge in die 

klas en die persentasie wat Duits kies, in n omgekeerde orde tot 

mekaar staan; en wanneer die gemiddelde aantal keusevakke per 

skool vir di6 skole wat Duits ~s keusevak aanbied, hierby gevoeg 

word, toon die volgende opsomming duide1ik aan dat die gemidde1

de syfers vir die leer1inge wat Duits kies en.die keusevakke per 

graad skool ook in dieselfde orde tot mekaar staan: 

K,P. K.P. K.P. 
H2~r A.Ho~r ~.Ho~r C. 

K.P. 
Sek. 

iGemiddelde aantal leer1inge In klas: 69 34 17 17 

Persentasie leerlinge wat Dults 
kies: 27 41 ,1 ,3 
Gemiddelde aantal keusevakke 
teenoor DuIts: 2.8 J....2 L!L ..L 

Uit Tabel X vat saamgestel is uit die gegewens vir vraag 

,(b), blyk dit verder dat 9 van die 18 groot Kaaplandse hoer

skole wat die verlangde besonderhede op sodanige wyse verstrek 

het dat die gegewens vir tabellarlese verwerking in aanmerking 

kon kom, n gemiddelde van minder as 1, Duits-leerlinge per klas 

hot, terwyl die groot Transvaalse Hoerskole gekenmerk word deur 

die besondere groot seksies wet Duits kies. Oit was die geval 

in 1944; en dat daar oor die afgelope paar jaar nog geen noem

enswaardIge rigtingverandering kon plaasgevind het nie, blyk 

reeds uit die merkwaardige bestendiging van die persentasies vir 
2Duits in Transvaal , waar daar geen neiglng tot afname sedert 

1. Sien Tabel Vlll. 

2. Sien Tabe1 Vl. 
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K.P. K.P. K.P. 
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2.8 l.6 1.4 

K.P. 
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17 

53 
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~ABELL 

GEMIDDELDE AANTAL DUITS-LEERLINGE PER...... _ . ..-.

~AS vm AFSONDERLlKE ~~OLE, .l2~..... 

1943 gevind word n1e,. Daarenteen is die da10nde neicing in 

Kaap1nnd en die Vrystaat waarskynlik nou cers in vo11e swang, 

soos b1yk uit die vo1gende opsomming uit Tabe1 V1:

" Kaapse Juniorsertlfikuat
aksamen ••••••••••••••••• 19.4% in 1943; 13.77: in 19'+8. 
Kaapse Seniorsertifikaat... 
eksamen ••••••••••••••••• 23.4% 1n 1943; 16.7% in 1948. 

Vrystaatse Juniorsertifikaat
eksamen ............. et..... 30.2% in 1946; 20.7% in 1948. 

Vrystaatse Slmo1eind
,eksamen ................. 37.3% in 1946; 34.2% in 1948. 


TABEL 1L. 

GEMIDDELDE AANTAL DUITS-LEERLINGE PER . . . ..--

KLAS vm AFSONDEl1LlKE S}<;OLE,..l..9..4!t .. 

K.P. K.P. K.PI' K.P. Tvl. Tvl. OVS. OVS. Natal 
Hoer Hoer Hoer Sek. Hoer Hoer Hoer Jun. Hoer. 

A. Bt C. li. B. Hoer 
Gemiddeld 
1.2er k1asa 

1 ... 5 • • • • 1 ... ... ' 
,. • .. - "1 1 3 

5' ... 10 • •• 1 9 8 8 1 9 1 

10 ... 15 • •• 7 8 2 10 2 1 4 1 

15 ... 2{) · -.. 5 3 2 4 2 2 1 1 

20 .- 25 · . " 3 1 - 1 1 2 

25 - 30 • •• '. 2 - ... 
30 - 35 · -.. - 1 

35 - 40 • • • - - 1 1 

40 - 45 • •• ... 2 

45 - 50 • •• 1 ... 1 

50 - 55 • • • - - - 1 
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Hoer Hoer Hoer Sek. Hoer Hoer Hoer Jun. Hoer. 

A. Bt C. li. B. Hoer 
Gemiddeld 
1.2er k1asa 

1 ... 5 • • • • 1 ... ... ' 
,. • .. - "1 1 3 

5' ... 10 • •• 1 9 8 8 1 9 1 

10 ... 15 • •• 7 8 2 10 2 1 4 1 

15 ... 2{) · -.. 5 3 2 4 2 2 1 1 

20 .- 25 · . " 3 1 - 1 1 2 

25 - 30 • •• '. 2 - ... 
30 - 35 · -.. - 1 

35 - 40 • • • - - 1 1 

40 - 45 • •• ... 2 

45 - 50 • •• 1 ... 1 

50 - 55 • • • - - - 1 

1943 gevind word nie. Daarenteen is die dalonde neicing in 

Kaapland en die Vrystaat waarskynlik nou eers in volle swang, 

5005 blyk uit die volgende opsomming uit Tabe1 Vl:-

.' Kaapse Juniorsertlfikaat-
aksamen ••••••••••••••••• 
Kaapse Senlorsertiflkaat .. 
eksamen ••••••••••••••••• 

19.4% in 1943; 13. 77~ in 191+8. 

23.4% 1n 1943; 16.7% in 1948. 

Vrystaatse Juniorsertlfikaat-
eksamen ••••••••••••••••• 30.2% in 1946; 20.7% in 1948. 
Vrystaatse Skooleind-
,eksamon ••••••••••••••••• 37.3% in 1946; 34.2% in 1948. 
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Met die geweldige afWaartso neiging in die persentasies vir die 

Vrystaatse Juniorsertifikaat-eksamen oor die afgelope paar jaar, 

wil dit selfs voorkom of die tempo van die daling nou eers ~ 

nuwe fase in hierdie provinsie bereik het. 

(b). Wear daarhoegenaamd geen ander omstandighede gevind 

kan word wat moontlik vir hierdio onderskeid in die lewensvat

baarheid van Duits as skoolvak in die Transvaal en die ander 

twee provinsies verantwoordelik kan wees nie, kan daar slegs. 

tot die govolgtrekking geraak word ~at die onderwys van Duits 

in die Transvaal op n rigting moet afstuur, wat sodanige mnte 

van algemene tevredenheid gee dat dit ~ gesogte vak in daardie 

provinsie gebly het, terwyl laasgenoemde nie die geval in Kaap

land en die Vrystant is, waar Duits al hoe meer vir ander (en 

veral vir die praktiese) vakke ~ plek moet maak nie. As die 

feit bedink word dat daar in die vorige twee hoofstukke juis in 

die Kaapse en Vrystaatso leerplanne en eksamenvereistes die 

grootste leemtes gevind is, terlvyl die veel gesonder rigting 

~an die Transvaclse stolsel dikwels by wyse van kontrastering 

aangedui is, is dit lig te begryp waarom ~l hoe meer leerlinge 

die studie van Duits in eersgenoemde provinsies vormy_ Met 

die aansienlike mate van aksentverskuiwing op mondelinge work, 

leeswerk en begrip -- di6 dinge wat oor die algemeen meer in die 

smaak van die leerling val as die tydsverkwisting op formelo 

grammatikale studies en die korrekte skriftelike gebruik van 

die taal -- kan die vak ook veel moer aan die leerling gobring 

word in die Transvaal, ook aan diegene wat geen besondere bo

gemiddelde intelligensio het nio en vir wie die oor-aksentuasio 

van die teoretiese (formele studies) wat die Kc'lapse en Vrysta:J.t 

se stelsels kenmerk, meosal n ware marteling is. ~ Paar jaar 

gelede is daar reeds na n sekere Kaapse Seniorsertifikaat-vrae

stel vir Duits verwys as 11 ••• die eerste spyker in die doodkis 

van Duits op ons skole -- indien dit nie al een van In reeks 
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spykers is nie" 1; en 'n mens sou in di~ verband ook daarop 

kon \~s dat die neiging om die standaard vir die Vrystaatse 

Juniorsertifikaat-eksamen geleidelik op te dryf deur toespitsing 

op die ongewone en diG uitsonderlike2 , op n merkwaardige wyse 

saamvul met die byna abnormale daling in die persentasie kandi

date wat Duits vir di~ eksanen aangebied het oor die afgelope 

paar jaar. Die tipe vraestel waarna daar in die vorige hoof

s tuk in nadere besonderhede verwys is3, kan ook nie op ie,ts 

anders bereken wees as om die leerling wat nie vir hierdie soort 

eksamenwerk opgewasse is nie, af te skrik en die voornemende 

Duits-leerling van die studie van die vak weg te hou nie. 

4. 	Uitsakklng deur die m~ddelbare skool en die 

verband met die universiteit. 


Volgens die gees van die geformuleerde doelstelling vir die 

onderwys van Duits as derde taal, sou enige oorbeklemtoning van 

die teoretiese en die neiging om Duits as 'n akademiese vak teen

oor die meer praktiese vakke in die leerplan af te baken, alleen 

nog tot ~ sekere hoogte geregverdig kon word vir di~ leerliuge 

wat hul studies in Duits verder wil voortsit aan die universi 

teit. Daarom het ek die bepaling van die uitsakking van Duits

leerlinge deur die mlddelbare skool en die verband met die 

kursus in Duits aan die universiteit v~n belang geag vir die 

doel van hierdie ondersoek. 

Met die medewerk1ng van die Nasionale Buro vir Opvoedkun

dige en Maatskapllke Navorsing is daar gepoogom die totale 

aantal Inskrywings vir die 1945-beginners- (St.Vll-) kursus in 

Duits dwarsdeur die verskillende klasse van die middelbare 

skool op te volg tot ,by die totale aantal inskrywings vir die 

1. 	"Die Burger", 15 Desember 19lt7. 

2. 	Vergelyk Hoofstuk Vl.6. 

3. 	Ibid. 
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eerstejaars-kursusse in Duits aan ons 9 universiteite en univer

siteitsko11eges in 1949. Vir die verkryging van die besonder

hede in verband met die aantal inskrywings aan die universiteite 

moes daar in die skrywe van die Buro aan die verski11ende regis

trateurs, egter, baie duidelik gespesifiseer word, dat die ver

1angde gegewens slegs betrekking sou he op eerstejaar-studente 

wat die yak in 1948 vir die matrilallasie- of gelykstaande ek

samen aangebied het. Aangesien die Buro oor geen gegewens vir 

1945 beskik nie, kon die waarskynlike aantal Duits-leerlinge 

vir die St.V11-klasse in 1945 alleen deur n analogiese benade

ringsmetode bereken word deur die 1948-syfers vir St.Vlll (d.i. 

3475) en die 1947-syfers vir St.Vll (d.i. 4641) as uitgangspunt 

te neem vir die herleiding van die 1946-syfers vir St.VIII 

(d.i.3153) tot die analogiese waarskynlikheidsyfer vir St.V11 

in 1945 wat in Tabel Xl vervat is. Waar daar met sulke groot 
\ 

geta11e gewerk word, is daar van die standpunt uitgegaan dat 

analogiese waarskynlikheids-berekening wat n normale uitsakking 

van 4641 tot 3475 as uitgangspunt het, ons baie na aan die 

waarskynlike syfer sal bring en n bruikbare syfer vir verder8 

persentasie-berekenings moet gee, temeer daar e1ke verski1 van 

lOop die berekende St.Vl1-syfer vir Tabe1 Xl slegs n verskil 

van een desima1e syfer >getoon het in die uittoetsing van 

moont1ike afwykings. A1 die verdere verlangde besonderhede 

kon egter van die Nasionale Buro verkry word, en word verder 

aangetoon in onderstaande Tabel waar die nodige persentasie

. berekenings gemaak is om die uitsakking te bepaa1. 

TABEL Xl. 

UITSAKKING y~~ DUITS-LEE~~NGE DEUR DIE MIDDELBARE 
SKeOL, EN DIE VERBAND T DIE UNIVERSITEIT. 

geta1~e. perSe?~atie 1eer1inge pef
iias met 100 as uitgangspunt) 
wat hul st~1ies in Duits aa~ 
die universiteit voortsi~. 

St.V11 1945 (vo1gens
berekening). 4211 100 

St.V1111946 •••••• 3153 74.9 100 
St.1X 1947 •••••••• 2213 52.6 70.2 100 
St.X . 1948 ,t."., l,2g2 42.8 £L.l ~ 100t 

Duits 1 	aan Universi
teit,1949. 193 4.6 6.1 8.7 10.0 
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.Q.P.merkings i.v,m, Tabel Xl: (i) Aangesien dj_e verstr 
syfers slogs op die provinsiale skolo betrcId::1ng hot 
en geen rekening hou met die leerlinge wat die kur
susse vir die Nasionale eksamens van die Unie-Onderwys
departement' (matrikulasie-vrystellingsgroep) volg en 
die Suidwe9""sltole~lat kandidate vir die matrikulasie
eksamen inskryf nio, kan daar met veilighoid aangeneon
word dat die werklike porsentasies vir die eerstojaars
kursus aan die universiteit nog goringer sal woos as 
die wat in dio tabel vervat is, 

(ii). Di t moet ook duidelik vorstaan 1vord t hierdio 
persentasies die normale uitsakking aantoon wat veral 
aan skoolverlating of oorskakeling na ander vakko tOG
geskryf moet word; net soos in die geval van Tabol 1, 
word geen uitsakking van druipelingo aangedui ,om
dat elko bopaalde klas weer aan druipelinge terugkry 
van die vorige Idas wa t hy aan sy eie verloor h(~t •. 

As daar by klas t word op e verba lae 

persentasie Duits-leorlinge wat later hul stUdies in Duito 

aan die universiteit sal voortsit, moet hierdio feito vir 

ons ontnugtering uit geklwdroom woes .on In nuwe lig 

'1.'lerp op die belangrike leerplan- en oksamen-aangeleenthoid 

vir Duits as derdo taal waarna daar 'veer tor goleenor 
1 

verwys sal ''lord • 

1. Sien Hoofstukko Xl en XII. 
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kursus aan die uni versi tei t nog gor:i.nger sal woes as 
die wat in die tabel vervat is, 

(ii), Dit moet ook duidelik vorstaan word dat hierdio 
persentasies die normale uitsakking aantoon wat veral 
aan skoolverlating of oorskakeling no. ander vakke too
geskryf moet word; net soos in dio geval van Tabal 1, 
word geen uitsakking van druipelingo aangedui 0, Offi
dat elko bepaalde klas weer aan druipelinge terugkry 
van die vorige Idas wa t hy aan sy eie verloor het •. 

As daar by elke klas gelet word op die verbasende lae 

persontasie Duits-leorlinge wat later hul studios in Duits 

aan die universitoit sal voortsit, moet hierdie feite vir 

ons 'n ontnugtering ui t In gekl-::edroom wees .en 'n nuwe lig 
, 

't>lerp op die belangrike leerplan- en oksamen-aangeleontheicI 

vir Dui ts as derdo taal waarna daar \'J'eor ter geleener ty(:[ 
1 

verwys sal '>lord , 

1. Sien Hoofstukko Xl on XlI. 
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Qpmerkings i.v,m, Tabel Xl: (i) Aangesien die verstr 
syfers slegs op die provinsiale sl\:Ole betrcldt:1:'1g hot 
en geen rekening hou met die leerlinge wat die kur
susse vir die Nasionale eksamens van die Unie-Onderwys
departement' (matrikulasie-vrystellingsgroep) volg en 
die SuidweS"" sltole~la t kandida te vir die ma trikulE'.sie
eksamen inskryf nie, kan daar met veiligheic1 aangeneof1 
word dat die werklike persentasies vir dio eerstcjaars
kursus aan die uni versi tei t nog gor:i.nger sal woes as 
die wat in die tabel vervat is, 

(ii), Dit moet ook duidelik vorstaan word dat hierdio 
persentasies die normale uitsakking aantoon wat veral 
aan skoolverlating of oorskakeling no. ander vakke too
geskryf moet word; net soos in dio geval van Tabal 1, 
word geen uitsakking van druipelingo aangedui 0, Offi
dat elko bepaalde klas weer aan druipelinge terugkry 
van die vorige Idas wa t hy aan sy eie verloor het •. 

As daar by elke klas gelet word op die verbasende lae 

persontasie Duits-leorlinge wat later hul studios in Duits 

aan die universitoit sal voortsit, moet hierdie feite vir 

ons 'n ontnugtering ui t In gekl-::edroom wees .en 'n nuwe lig 
, 

't>lerp op die belangrike leerplan- en oksamen-aangeleontheicI 

vir Dui ts as derdo taal waarna daar \'J'eor ter geleener ty(:[ 
1 

verwys sal '>lord , 

1. Sien Hoofstukko Xl on XlI. 




