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. HOOFSTUK XII •. 

DIE 'OOSTERLING ONDER 9 N WESTERSE ONDERWYiTELSEL• 

DIE TEENSWOORDIGE TOESTAND TN TRANSVAAL: . 
ONDERWYSERS EN LEERLINGE. 

(Die resultate van die antwoorde op afdeiing A en B 
van die vrae/lyste.) 

1. INLEIDING: 

Natal het twee aparte groepe skole, nl. een net vir 

IndHfrs en een net vir Kleurlinge. Die Kaapproyinsie het 

net Kleurlingskole. -Indierkinders woon oak hierdie skole 

by. In Transvaal bestaan daar behalwe·suiwer Indi~rskole, 

ook skole wat bekend is as Indier- en Kleurlingskole. Hul: 

is Kleurlingskole wat oak deur Indierkinders besoek wol"d 

in are as waar daar nie suiwer Indierskole is nie. -In hier· 
(1) 

die opsig is hierdie skole dus gemengde skole. 

'n Deeglike ondersoek .van die teeriswoordige toeEJtand 

van Indier-onderwys in Transvaal behoort dus lig te werp 

op albei die ~telsels. van onde1~wys.? nl. die stelsel van 

suiwer Indierskole en die stelsel van gemengde Indier- en 

Kleurlingskole. Ook was dit nodig om die wenslikheid al 

dan nie van die saam-skoolgaan van Indier- en Kle·ur·ling-
!, . 

kinders nader ·te ondersoek. Dfe meeste besonderhede in 

verband met hierdie deel van die 'studie kon alleen van 

die skole self verkry word en met hierdie doel voor oe 

is vraelyste aan die verskillende skole in Transvaal 

gestuur. Een vraelys (Bylae I) is aan.die suiwer Indi(!r

skole gestuur en 'n tweede (Bylae II) 4:-& aan die gemengde 

Indier- en Kleurlingskole, Gegewens·in verband met Indit:ir 

kinders in gemengde skole kon ook nie anders verkry \:V'Ord 

nie. Waar die vraelyste ooreenkom word dj_e antwoorde 

saam behandel. 
. . 

vraelys A is aan die 14 suiwer Indierskole gestu~r, 

en 12 (d. i. "85~ 7%) het die vrae be-antwoord. vraelyEJ B 

(1) The National bureau of Educational and social 

Research: Bulletin of educational statistics for 

the Union·of s.A • .? 1939; 15. 
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is aan die 50. rr1cti&r ... en Kle-w:lingskole gestuu.r en L~5 

( d.i; 90%) het die vrae be-antwoord. ·van die 5 slwlo vil'i.J.al"

.van geen antwoorde ontvang is nie 11 is daar maar een wet 

moontliK ook Indierleerlinge kan he 9 nl.die een te 

Lichtenburg en hier was in 1938 net 29· Indierkinders. van 

die 45 Kleurlingskole, wat ·die vrae be-antwoord het, ·was 

daar net 34·wat wel Indierleerlinge gehad het, Die res 

was suiwer Kleurlingskole. 

2. ONDERWYSERS,. 

(Afdeling A·wan albei vraelyste). 

a. Kvvalifikasies van al die onderwyq,ers in die suiwer 
. .JEdierskol;e wat die. vraelys be-antwoord het. 

(i) Akademiese kwalifikasies. 

Die volgende tabe 1 gae 'n opsomming van die alcadernie se 

kwalifikasies van alle onderwysers in die Indierskole wat 

die vraelys be-antwoord het: . 

T ABEl. 101 t. 

Akademiese kwalifikasies van aile ondei'Wyse·rs in Indieir-
skoleL-12.40. (rrransvaa1h. · -- ~· 

u...L.D B.A. III B.A. II B.A•:b, Std X VIII VII VI Tot: 

1 6 3 7 13 15 5 22 ]. -
~1 

-~':1 
Twee-en,..twintig ui t die 72 onderw ysers het maar 

standard VI (d. i. 30• :?%) .Die hoogste kwalifikasies word 

aeur blankes gehou. 

(ii) Professionele kwalifikasies. 

Die volgende tabel gee 'n opsomning van die professio

nele kwalifikasies van al die onderwysers in Uie Indier

skole wat die vraelys be-antwoord het: 

TABEL 102, 

Professionele kwalifikasies van alle onderwysers in :cnc1ier 
skole, 1940 (Transvaal) 

I en C.P.H. C.P.L.3 Natal Natal Natal Natal j Onop-
~.o.s Senior Junior T3 T4 gelei 
r.rvl. 

13 l 21 1 1 1 1 6 
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By die voorgaande tabel moet nog die volgende gevoeg 

word; veertien onderwysers met H.O.D. 9 T.O.D., of 02p 

elf met 03 on t~ee met Laer Primer. Ses ~nderwysers is 

on ... opgelei en 25 van die res het baie lae kvvalifikasiee •. 

Hulle is diegenes met kwalifikasies vanaf die Kaapse 

Laer-primer (Kleurling) derde klas·tot die Natalse T4• 

43% van die ·onderwysers se professionele kwalifikasios 

is dus beso~der laag. 

b. Kwalifikasies van die Indieronderwysers in die 
Indier- en gemengde skole wat die vraelyste be-. 

antwoord he t. 

( i) Akademiese kwalifikasies. 

Die volgende is die akademiese kwalifikasies van al 

die Indieronderwysers in die skole wat die vraelyste 

be-antwoord.het: 

I T!-illEL 103. 

Akademiese kwalifikasies van alle Indieronderwysers~ 1940 
1------·--·____l Transvaal) • ·-··---

dH!rskole In 
8·8 mengde skole 

B.A. I 

2 -
Std X VIII 

7· 9 
2 _L 

VII tv I Totaa 

3· 8 29 
2. 1 8 

Ongeveer 25% van die Indieronderwysers het dus maar 

standard VI. Dieselfde persentasie het egter ook standard 

(ii) Professionele kwalifikasies. 

Die volgende is die professionele kwalifil{asie s van 

aldie Indie"ronderwysers in Indier- en gemengde skole~ 

TABEL 104. 

Professionele kwalifikasies van alle Indieronderwysers$! 
1940. (Transvaal). _ ... _ _.., 

K.en O.P.L. O.P.H Natal· Natal Natal Totaal 
r.o.s 3 Natal T4 Senior Junior 

T3· 

Indier 
9 7 i i 1 1 20 skoln · 

2 1 1 1 - 1 6 
Gemengd 
skole 

By hierdie tabel moet nog gevoeg word 4 onderwysei'S 

e 
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met sertifikate is 31 • . ses onderwysers is onopgelei, ~en 

yan hieJ?die 6 is in 'n gemengde skoal .• Elf van die 31 Yvat. 

sertifikate het is in Transvaal opgeleie Hulle besit die 

Kleurling- en IndieronderwyJ}ertifika~t (K. en I.o.s). 

(c) in Indi~rskole. 

(i) Akademiese kwalifikasies. 

Die volgende.is die akademiese kwalifikasies van die 

Kleurlingonderwysers· wat in die IndHJrskole ,onderwys gee 

wat die vraelys be-antwoord het: 

TABEL 102• 

Akad.emiese kwalifikasies van Kleurlingonderwysers in 
Indierskole, 1940, (Transvaal) 

Std X VIII 
0 

VI Totaal. 

I 5 14 20. 

veertien uit die 20 ·het net standerd VI. (d,i, 705£) 

(ii) Professionole kwa1ifikasies. 

Die volgende is die professionele kwalifikasies vnn 

die Kleurlingonderwysers in die Indierskole wat die vrae-

lys be-antwoord he t: 

TABEL 106, 

Professionele kwalifikasies van Kleurlingonderwysers in 

];ndiE!rskole 9 1940. (T1'answaal) 

t en I.o.s C.P.H. C.P.L. 3 Onop~lei Totaal. 

4' 2 13 1 2.0 

Dertien uit die 19 opgeleide onderwysers (d,ie 65)~) 

is in· besit van die laagste sertifikaat, 

(d) Kwalifikasies van blanke onderwysers in Indierskole • 

. ( i) Akademie se kwalifikasie s. 

Die volgende is die akademiese kwalifika,sies van die 

blanke onderwysers in die· Indi€trskole WB;t die vraelys 

be-antwoord het: 
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TABEI, 107o 

Akademiese kwalifikasies van blankc ·onderwysers in 
Indierskole 9 1940. (Transvaal) 

I 

LLaD ~BoAoiii B.A. II B.,A.I Std X VIII VII Totaal. 
1 :: 6 3 5 5 1 2. 23. 

Dit blYk uit die antwoorde dat die blanke onderwysors 

met die laagste kwalifikasie s, deel tyd.se vakondel(vvysers is. 

(ii) Profess}~le kwalifikasies. 

Die volgende is die professionele bvalifikasios van 

· die blanke onderwysers in die Indierskole wat die vraolys 

be-antwoord het: 

TABEL 108. 

Professionele ·kwalifikasies van blanke onderwysers in 
--------------~I~n_d~i~e~r~s_k_o~l~e~8~1~9~4~0-!~(Transvaal). 

b . o
1 

•• D D • • _.,_.;;-rr_.;;..• .,;;-0..:...• D;;;;_:... -t--,o:;;-.,2....--+I-0~3Fr---+I....;;L;;;..a_.e'"""r;;.._.? P;..;;r--i_m_e-'-r--+__;:;T;....o..,.t~a,_a-'-1~. j c:r::=: 1 11 8 . _2 23 J 
• 

Die.bJ.ankG onderwysers is dus almal opgelei. 

eo Onder•wyser~ die offisiele tale: 

In byna al die skole is Engels die voertaal. Dit is 

egter ook'nodig dat die onderwysers Afrikaans sal ken. 

Die volgende tabel too~ die onderwysers se kennis van 

die offisiele taleo Dit is al dio ondorwysers in die 

Indio'rskole wat die vraclys be-antwoord hot: 

TABEL 109. 

Onde£!YSers se kennis van die offisiele tale 2 1940.(Tvl} 

Ken .A~~ikaans en Engels. Totaal. 

7 72 
·, 

Ses Indiers en 1 blanke ken net Engelsi van die 

onderwysers is 65 (d~i.90~3%), reeds tweetalig wat die 

Offisiele tale betref. Van die Indieronderwysers in 

gemengde skole ken 3 net· Engels en die res al'bei die 

offisiO'le tale~. 

f~ Onderwysers en hulle huistLal: 

Die volgende tabel klassifiseer al die.onderwysers 

in die Indierskole wat die vraelys be-antwoord het~ 

volgens hulle huistaal :· 
I 



.TABEL 110. 

Die huistaal van al die onderwysers in die Indi~rskole 
en die Indierondervvysers in gemengde skole, 1940, (TvJj -

Neder- Duits Ens Mr Guje- Tamil Hindoe- IndH:ir-
lands, rati. stani taal. 

IndiEir-
sko1e. 2 1 27 20 5 13 3 1 
Gemengde 
skole - - 3 1 - 4 - -

Die huis~aal van 12' Kleurlinge en. 8 I:(ldiEirs .is Engels. 

Die huistaal van 8 Kleurlinge en 3 Indier·s is Afrikaans. 

Meer as die helfte van diegene wie se' huistaa1 'n Indier

taa1 is~ is Tamilsprekend. 

g. Onderwysers en hulle geboorteplekke, 

Die volgende tabel k1ass:Lfiseer alle ondervvyse.rs in 

Indierskole volgens hulle geboorteplekke, Die geboorteplekke 

van Indieronderwysers in gemengde skole word ook gegee: 

TABEL 111, - \ 

Geboorteplekke van alle onderwysers-in Indierskole en 
Indieronderwysers in gemengde skole.: 1940. (TvJj -

l 
!Holland S.A. Natal K.P. Tvl IndiEI Engel and; 

Indier-
skole, 2 19 7 15 22. 6 l 
Gemengde 
skole. - - 4 2. 2_ - -

Vyf IndiE!rs is in Suid-Afrika gebore. Almal wat in 

Natal gebore isg is IndiEirs, veertien KlE. urlinge en 3 
. ' 

Indiers is in die Kaapprovinsie gebore. Twaalf Indi~rs 

en 9 Kleurlinge is in Tranavaa~ gebore, Net 6 Indiers 

is in Indie gebore. 
. 

h. Kwalifikasies in Indi~ verwerf. 

Die volgende tabel toon die aantal onderwysers wat 

sekere kwalifikasies in Indie verwerf het: 

TABEL 112. 

KwalifiJcasies deur onderwysers in IndiEi verwerf 
9 

1940. 
(Transvaal) 

[~ Intermediate Artsl' 

aar na matriel{) 

1 

Dr, in teologie .Matriek.· 
maar 

matriek gedruip_. 

1 2_ 

• Daar dien op gelet te word dat die ooktersgraad in 



die tQo1ogie in die privaat go~sdiensskoo1 in IndiY 

verwerf is •. Die standaard ·blyk ook baie laag te wee s. 

(i) vaste- en tydelike aanstellings• 

Die·vo1gend~ .tabel groepeer die onderwysers volgens 

die aard van hulle aanstellings, .. Di t. s1ui t in al die · 

onderwysers in die Indierskole en die Indieronderwysers 

in gemengde skole: 

TABEL 113e. · 

vaste- en tydeljke aanstellings, 1940. (Transvual2• 

IVaste aanstellings Tydelike aanst.eilings. 

Indierskole '62 10 ' 

Gemengde sko1e, 5 3 

van die 80 onderwysers is 16•3% it ydelik aangestol~ 

(d.i,13). Twaalf van hierdie tydelike onderwysers het in 

die gl .. ade onderwys gegeo. Die gJ:oade behoort ni~ aan 

tyde1ike onderwysers toevertrou te word nie. 

j. Kwalifikasies Em verantwoordelikhede• 

(i) Altademiese kwalifikasies en verantwoordelikhede, 

Die vo1gende tabel toon die ·akademiese kwa1ifikasies 

van die verski11ende onderwysers asook die k1as$e waarin 
. I . 

hu11e onderwys gegee het: 

TABEL 114. 

Akademiese kwa1ifikasies van die onderwysers en die 
k1asse waarin hu11e ondervvys geg_ee het 2 1940. (Tx•ansvaa1) 

LL.D B.A. III B.A. II B.A. I Std X VIII VII VI Tot·aa 
.. 

Btd VI - .2. - - 5 I - 2. 10 

H v - 2 I I 4 2 - 2 12 

II IV I I - ' Jl 5 1 1 2 12 

" III ... - 1 1 3 3 2 5 15 
II II - l 1 - 5· 3 1 41 15 

li I - 1 l 2 - 6' 2 15 3\ 

Graad II - l - 3 - 4 l 61 15 
II I - - 1 2 2 5 - 6!. 16 

Totaa1 1 8 5 10 24 25 7 
i 

301 110 

Hierdie tabe1 moet soos vo1g ge1ees word~ In 2 

gevalJ..e het standerd VI onderwys ontvang van onderwysers 



met B.A. grade. In.vyf.gevalle het die onderwysers matriek 

gehad,. in een geval standard VIII en in twee gevalle stan

dard VI. 

In 12 geval1e het die grade ook onderwysers wat net 

standerd VI het. Dit is te betwyfel of onderwysers met die 

swakste akademiese kwalifikasies 'n goeie fondament in 

die . grade kan le • 

( ii) Profe ssionele kwalifikasie s en verantwoordelikhe de.. 

Die volgende tabel toon die professionele kwa1ifika-, 

sies van die verskillende onderwysers 1 asook die k1asDe 

waarin bulle onderwys gegee het: 

TABEL 115. 

Professionele kwalifikasies van die onderwysers en die 
klasse waarin hulle onderw~s g£E£Q_het 2 1240. (Transvaal) 

·I : 
H.O.D. 03 Laer K.en O.P.L. Natal Natal Onop-
.r;r.o.D Prim§r r.o.s 3 T3 T4 gelei 

02 c.P.H 
! 

. Std VI 3 2 ... 2 - 1 - ·2. 
' 

II v 4 2. ]. 3 - - - 2. 

II IV 
0 

3 2 1 2 2 2 - . 
II III 1 4 - 2 5 - 1 2 

I II II 2 4 - 1 3 1 - L~ 

I II I '3 - - 3 4 - 1 2 

Graad II 1 2 1· 2 7 2 - -
II I 1 2 1 1 8 - - 3 ... 

Totaal 18 18 4 16 29 2. 2 19 

Twee verdere onderwysers het ook·in standerd I onder

wys gegee, Die een het die Natalse .. Senior en die andel' 
' 

die Natalse Juniorsertifikaat vir onderwysers besit. 

Hierdie tabel moet soos vo1g gelees word: In 3 gevalle het 
, . . I 

standerd VI onderwys ontvang van on~erwysers wat H,O.D., 

T.o.D. of 02 besit het, In 2 gevalle het die onderwysers. 

03 besit, in 2 gevalle was dit die. Kleur1ing .... en IndiEtr-: 

onderwysersertifikaat en so verder, '; 

Hier blyk di t ook dat die grade in die meeste ·~,evalle 

onderwys ontvang· het va;n die onderwysers met die swak-ste 

professionele kwalifikasies, (d,i,, c.P.L~3). In vyf 
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· ontvang. Waar die skoo11ee~tyd van die Indi~r ·so kort 
·' 

•is, moet baie meer aandag aan die onderwys· in die grade 

._gegee .word •. 
. . . 

k. · Onderwysers en hu11e ervarin~. 
~ • 1.,. I', ' 

~ici vo1gende tabe1 k1assifiseer die ·onderwysers 
.; 

vo1gens 9,ie aanta1 jare van hul1e· onderwyservarirg: 

TABEL 116. 

Onderw;zsers en hu11e onderw~servarin~2. 1940" (Transvaal} . 
Onder. 1 j_r ~ .jr 3 o.\jl'> 4 jr 5- j'l> 6-10 jr Meer as 
1 jr• :·· . 10 jr. 

Indier-
sko1e 7 1 6 3 4 9 : 15· 27 
.Gemengde 

. • 1 skole 1 -. 1 1 - 2· 2 

ViQ:r;> van· d'ie· ~'8 onderwysers wat mi.nder ·as 1 jaar 
: ' .) ... 
. .. 

··ervaring gehad het, ·. het · in· die grade O:rl,derwys ge gee • Dl->ie .. ' .. . , .. ,. 

a~d~~ was. vir. standerd .I ver-~nt.woordelik, ~Ses van hulle 
. . 

; '. 

·het 40 en meer 1eerlinge an di'e .· klas gehafi. Hie1., is die 
. . . 

. ~; . 

la~g~-te klasse dus. ook wear die~ proefve1d 'van die j ong .. 
or1ervare onderwyser. opmerklik is die groot aanta1·. onder-

wyseros wat meer as 10 jaar ervaring. het. Hulle is 29 uit 
' ... 

Bo •. (d. i, 3,6•3%) 

(1) Qnderwysers en die gr~otte van hu1le k1asse. 

Die vo1gende tabc1 to on die · aarjt al 1eer1inge wat in 

die veroskt11endq klasse was: 

TABEL 117 •. 

Aanta1 1eero1inge· in die verski1lende. klasse 2 1940. (Ty)J. 

20-25 26~30 31-35 136-40 41-45 46-50 51-56. 
l 

.. 

• 
P,raad I - - 3 3 - - 1 

II II ... 1 - 2 2 1 -
r·· .. 

s·iid I - .;. '3 4 2: -- -
II II ~~-~- ' 2. . '4 3 1 - '"' 

,. .. ·. ' II III - - 2. 2. 2 - - I 
~.-\ ... .. 

u IV 1 2 - 2 - 1 -
' 

II v 1 1 - 1 - ... ... 
. 

tl VI - 1 - - 1 - .... 

Totaal 2 7 '12 17 8 2 '1 

Hierdie tabe1 moet ·soos vo1g ge1ees word: ·nrie graad 
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I-k1assc het van 31-35 leer1inge gehad~ dric van 36 ... 40 

en een van 51-56 leer1inge. ·Die mee.ste k1asse het van 

36-40 1eerlinge gehad en die tweede meeste .van 31-35 

1eer1inge. 

As 'n k1as meer as 40 ieer1inge het dan word dit 

hee1tema1 te groat vir goeie onderwys~· Hier is 11 klasse 

wat meer as 40 leerlinge het en vier van hierdie klasse 

is gradeklasse. Die meeste leerlinga in Vn klas is 56., 

Hie~die tabel sluit egter nie die klein skooltjies 

in waar die groepstelsel toegepas word nie. So is daar · 

twee~anskole waar die een onderwyser standards II tot VI 

het en die ander een die grade en standard _I. Daar is ook 

'n eenonderwyserskool met 45 leerlinge. Die hoogste klas 

hier is standard VI. 9 n Paar skole het ook· ':ri beginners-, 

klas voor graad I. 

? n Een-onderwysersl~ool behoort nie verder as standard 

II te gaan nie~ en 'n twee-onderwyserskool nie verder as

standard IV nie. 

3. LEERLINGE. 

(~d~ing ~van vraelyste A en B). 

a,_ Aantal leerlii1ge op skoal. 

Die volgende was die inskr~ving: 
' 

Aantal leerlinge in die 12 Indierskole wat die 
vraelys be-antwoord het •••• • •· •••• , ••••••• , •••• 
Aantal IndHirleerlinge in gemengde skole •••••• 

· Totaal 

2475' 

uf&§ 
,Aantal leerlinge in die twee IndiBrskole wat nie . 
die vraelys be-antwoord het nie••••••••••••••••• 604 

Groot Totaal 4712 

Die sensus van 1936 he.t getoon dat daar 6104 
. . (1) 

Indierkinders van skoolgaande ouderdom was. In 1940 

was daar in alle Indierskole 3079 leerlinge·en in gemongde 

skole 1693 le~rlinge. ·saam is dit 4772 leerlinge, As ons 

in aarunerking neem dat die aantal Indierkinders van skool

gaande oude·rdom sedert 1936 aanmerklik vermeerder het.9 dan 

moes daar nog ongeveer.2000 Indierkinders van skoolgaande 

ouderdom nie op skoal geweas het nie; 

(1) The Transvaal Ip.dian Congress~ Statement. 24.11,37; 3, 
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Die· aanta1 Indi~rsko1e kan volgens hulle inskrywing, 

soos volg geklassifiseer word: 

TABEL 118. 

Klassifikasie van Indierskole 2 l-~40. (Tv1l 

IPI (Spesiaa1) PII PIII IVA IVB 
Bo 400 leer1inge 201-300 101-200 51-100 Onder 50 Totaal 

4 l 3 2 4 llr. 

Hierdie tabe1 ~l.uit die twee skole ook in wat nie die 

vrae1ys be-antwoord het nie. Die een is ·•·n klas PI (Eipe

siaa1) en die ander een · 'n klas IVA. Dr•ie van die g1•ootse 
I 

sko1e ia in Johannesburg en die ander een is in Pretoria, 

Die IVA en IVB-sko1e is in die.p1atte1andse dorpe. 

b. K1assifikasie'van die In~i~r1eer1inge vo1gens 
ouderdom en standerd•-

(i) (a) Seuns in Indiersko1e, 

Die vo1gende tabe1 k1assifiseer die Indierseuns 

vo1gens ouderdom en standerd: 

TABEL 119e 

Seuns in Indiersko1e vo1gens ouderdom .en standerd 

- - gek1assifiseer~ 1940. (Tv1) . ~"' 
t 

Graad I II Std I II III IV v VI 

6- 7 jaar 39 1 - - - - - -7- 8 If 64 20 2 - - - .. -8- 9 II 56 55 20 3 - - ... -9-10 II 34 45 59 33 2 - - -
10-11 II 16 25 57 64 15 1 - -11-12 II 9 9 30 41 26 8 1 -12--13 IV 1 7 29 39 44 27 7 3 
P-3-14 It 1 2 19 28 42· 31 16 9 
14-15 II 2 - 19 17 21 30 28 17 
15-16 II - 1 5 9 16 19 27 13. 
'16-17 II - - 2 1 8 10 13 5 
17-18. II - - - 1 2 2. 3 5 
18-19 II - - - - - 1 - 3 
1_9__-20 II - - - - - - - 1 

Totaa 

40 
86 

134 
173 
178 
124 
157 
lL~8 
13l.t 

90 
39 
13 
L~ 
1 

222 195_ ?42. 236 176 129 95 56 1321 

P. 
' 
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Uit die voorafgaande tabe1 b1yk dit dat hierdie 

Indierseuns bo die norma1e ouderdom is vir hu1le standerds. 

Die meeste in standerd IV is van 13 tot 14 jaar oud; 

terwy1 die gemidde1de vir b1ankes 12 jaar is; Alhoewe1 

· 64 in graad I van 7 tot 8 jaar oud isg is daar tog byna 

ne~ sovee1 (d.i.56) wat van 8 tot 9 jaar oud is. Daar 

is 63 seuns in graad I wat se1fs ouer as 9 jaar ,is. 

( i) (b) Se,uns in geme:p.gde sko1e • 

Die volgende tabe-1 k1assifiseer die seuns in gemengde 

sko1e vo1gens ouderdom en standerd: 

TABEL 120. 

IndiEirseuns in gemengde sko1e vo1gens ouderdom en standerd 
gek1assifiseer, 1940. (Tv1) 

Graad.I II Std I II III IV v VI Totf:JJ 
'"-

1 

Onder 6 jr. I ' 1. - .... - - - - -
6- 7 If 77 8 - - - - - - 85 

1- a " 75 31 4 - - - - - 110 

e .... 9· il 43 55 41 5 - - - 144 -. 
9~10 II 15 2Jl 40 24 2 - 102 - -

10-11 II 11 17 36 33 14 4 115 - - ' ; 

11-12 11 3 17 18 31 22 14 2' 107 ... 1 . 

12-13 II 3 2 16 30 37 29 13 3 133 

13-14 " 1 5 8 12 29 25 14 4 98 

14-15 If 1 2 2 6 13 18 19 8 69 

15-16 II 4 5 11 7 10 37 - - -
16-17 II 1 1 3 5 9 4 23 I - -' 

17-18 II 1 1 2. 4 - - - - -
18-19 ·" 2 2 - - - - - - -
19-20 " ... - - - - - - - -
20-21 II 1 l 2 - - - - - -

230 159 166. 147_ 125 110 .64 31 1032 I 

Die gemidde1de ouderdom van die seuns in gemengde .. 

sko1e is nader 'aan die normale ouderdom vir' die verskil· 

•1ende k1asse as wat die geval is met die seuns in die 

suiwer Indiersko1e • H.ier J_s daar 77 in graad, I wat tunsen 

··--~--------------------------------------------------
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6 en 7 jaar oud is. Vyf-en-sewentig is tussen 7 en 8 jaar 

ouq. Die meeste in standerd IV is tussen 12 en 13 jaar. 

Vyf-en-twintig is tussen 13 en 14 jaar. Twee leerlinge 

in die gemengde skole is reeds 20 j:aar oud. Die een is 

in graad II en die ander een in standerd IV• 

(i) (b)' seuns in Indier- en gemengde skole• 

( 'n Samevatting van (i) (a) en (i) (b)~). 

~ie volgende tabel klassifiseer al~e IndiEfrseuns 

in die skole wat die vraelyste be-antwoord het volgens 

standerds en ouderdom: 

TABEL 121. 

A11e Indierseuns vo1gens ouderdom en standerds geklassi
fiseer, 1940. (Transvaal) - . 

Graad I II Std I II [III IV V ~VI Totaal 

Onder 6 jaar 1 - - - - - - - 1 

6- 7 H 116 9 - - - - - - 125 

7- 8 li 139 51 6 - - - - - 196 

8- 9'' tl 99 110 61 8 - - - - 278 

9-10 !I 49 66 99 57 4 - - - 275 

10-11 li 27 42 9.3 97 29 5 - - 293 
; 

11-12 II 12 26 48 72 48 22 3 3 231 

12-13 fl 4 9 45 69 81 56 20 6 290 

13-14 tl 2 7 27 40 71 56 30 13 246 

14-15 II 3 2 21 23 34 48 47 25 203 

15-16 II - 1 5 13 21 30 34 23 127 

16-17 il - - 3 2. 11 15 22 9 I 62 i 
i 

17-18 II 
! - - ... 2 2 3 3 7 "I 17 

18-19 II - - - - - 3 - 3 6 

19-20 II - - - - - -.. - 1 1 

20-21 II - 1 - - ~ 1 ·- - 2 

452 324 408 383 301 237 159 87 2353 

Opmerk1ik is dit dat daar meer seuns in standerd I 

is as in graad II. 
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(ii) (a) Meisies in Indi~rskole. 

Die volgende tabel klassifiseer die meisies in 

Indierskole volgens ouderdom en standard: 

TABEL 122. 

Meisies in Indierskole volgens ouderdom en standard 
geklassifiseer9 1940. (Tvl) 

I 
I vi Totaal Graad I II Std I II III IV v 

Onder 6 jr, '8 - - - - - - - 8 

6- 7 if 45 6 - - 0- - - - 51 

7- 8 II 63 "' 22 3 - - - - - 88 

8.,. 9 II 31 36 15 5 - - - - 87 

9-10 II 4 18 22 14 4 1 - - 63 

10-11 II 5 10 34 27 7 3 2 - 88 . 
11-12 II 1 5 15 18 9 4 1 - 53 

12-13 il - 2 6 10 9 4 - 2 33 

13-14 II - ~ - 2 3 8 3 2 19 

14-15 II - - - - 2 2 1 1 6 

15-16 If - - - - 1 2 - 1 h 

157 100 95 76 35 24 7 6 500 

Die verspre iding volgen.s die ouderdomme verski1 nie 

vee1 van die vir seuns nie, Hier is die gemidde1de oudep-

· dom ook hoer as die norma1e, Opmerklik is die 8 1eer1inge 

in Graad I wat onder 6 jaar is, Dit is teenstrydig met 

die regu1asies, Die meisies verdwyn egter vinnig namate 

die ouderdom styg, 

( ii) (b) Me isies in gemengde skol~ 

Die vo1gende tabe1 k1assifiseer die Indiermeisies 

in gemengde Indier- en K1eurlingsko1e vo1gens standards 

en ouderdomme: 



TABEL 122• 

Indi~rmeisies in gemengde sko1e volgens. standerds en 

-- ouderdomme ingedee1 i§4o (Tv1) - . !t • 
Graad I II Std I II III IV v VI Totaal 

0 

pnder 6 jr. 2 - - - - - - - 2 

6- 7 II 38 4 1 - - - - - 1-t-3 

7- 8 If ·54 35 5 - - - - - 94 

8- 9 II 26 -41 14 1 - 1 - - 83 

9-10 H 8 31 28 19 - - - - 86 

10-11 i1 7 10 24 25. 11 1 .. - 78 

11-12 II 5 6 13 21 13 2 2 - 62 

12-13 II 1 3 5 16 16 6 5· - 52 

13-14 II 1 3 3 4 3 12 4 ... 30 

14-15 II - 1 3 4 '6 1 5 1 21 

15-16 II - - 3 1 1 - 6 3 14 

16-17 H - - - - - - - 1 1 

II - - - - - -17-18 1 1 2' __ __;;:;,. 

. 
142 134 99 91 51 23 2,3; 5_ 568 

· waar hier 276 _ui t 568 meisies in die grade is1 (de i. 

48•7%), is in die suiwer Indierskole 51•4% van die.meisies 

in die grade, Dit b1yk ook dat die meisies in die gemengde 

skole 'n bietje langer in die skoo1 bly as in die suiwer 

Indiersko1e9 wantin laasgenoemde is 2•6% van die meisies 

in standerds V en VI~ terwy1.4•9% in gemengde skole in 

standards V en VI is. 

(ii) (c) Meisies in Indier- en in gemengde sko1e. 

(tn Samevatting van (ii) (a) en (ii) (b).) 

Die volgende tabe1 k1assifiseer al die Indi~rmeisies 

in die skole wat die vraelyste be-antwoord het, vo1gens 

standerd en ouderdom: 
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TABEL 124. 

Al1e Indiermeisies volgens ouderdom en standard ingedeel, 
1940. (Tvl) 

Graad I II Std I II III IV y VI Totaal 

Onder 6 jr. 10 - - - - - - - 10 

. (),_ 7 If 83 10. 1 - - - - - 94 

7- 8 II 117 57 8 - - - - - 182 

8- 9 II 57 . 77 29 6 - 1 - - 170 

9-10 .II 12 i 49 50 33 4 1 - - 149 

10-ll II 12 20 58 . 52 18 4 2 - 166 

11-12 II 6 11 28 39 22 6 3 - 115 

12-13 II 1 5 11 26 25 10 5 2 85 

13 ... 14 II 1 4 3 .6 6 20 7 2 49 

14-15 II - - 3 4 8 3 6 2 27 

15-16 II - - 3 1 2 2 6 4 18 

16-17 II - - - - - - - 1 1 

1_7-18 II - - - - 1 - 1 - 2 

- 299 234 194 167 86 47. 30 11 l1o68 

·(iii) 'n Opsomming van alle Indie~leer1inge volgens 

standards en geslag. 

Die volgende tabe1 gee in opsomming van al die Indi~r-

1e,erlinge in die verskillende standards volgens geslo.g 

ingedee1: 

TABEL 125. · 

9n Sam tt· 1 d' I d'" 1 1' eva 1ng van a 1e . n 1er eer 1nge 
en ges1ag 2 1940. {Tv1L 

1 vo gens s t d d an er 

[3-r. I II Std· 
Tot~alil I II III IV v VI 

Seuns in \\ 
Indiersko1e 222 16.5, 242 236 176 129 95 56 1321 

Seuns in 
gemengde sko1e 230 159 166 ~47 125 110 64 31 1032 

~ 
i 

Meisies in r1 
Iii 

Indierskole 157 100 95 76 35 24 7 6 500 

~ Meisies in 
Gemengde skole. 142 134 99 91 51 23 23 5 568 ~ 

751 558 602 550 387 286 189 98 3421 



(iv") Die persontasie seuns en moisies in die .verski11ende 

klasse: 

Die volgende tabel gee die persentasie wat die seuns 

en meisies in die verski11ende klasse van die totaa1 uit-

gemaak het: 

TABEL 126. 

Persentasie seuns en meis~es in die verski1lende standerds 
1940. (Transvaal) 

Seuns 
IVie tsie s 
Alle 
leer1inge 

Graad Std 1 
I II I II 

!Totaal 
III IV V , VI 

Waar daar 19•2% van die seuns in graad I is, is net 

3•69~ in standerd VI. Die posisie· is egter baie ernstiger 

in die geval van die meisies. van hulle is 28• OJ"b in graad 

I en net l•O% in standard VI. Waar 33•0% van die seuns 

in die grade is, is 49•9% van die meisies in die grade, 

Byna die he1fte van die meisies is ·dus in die twee luagste 

k1asse. 

As die persentasies vir al die leer1inge geneem word, 

dan is daar 38•3% in die grade, Dit toon dat die Indier

leerlinge geweldig uitsak op die pad na standerd VI, Vir 

22•0% in graad I moet daar baie meer as·2·9% in stanCJerd· 

·VI wees, as hierdie versprei . .:iing die verspreiding in skole 

vir blankes wil benader. 

As ons aanneem dat 'n 1eerling tenminste standerd 

IV moet voltooi o~ permanant geletterd te word, dan moet 
I 

'n groot aantal van die IndiEirleer1inge nie daarin s1aag, 

om met die onderwys wat hu11e ontvang~_ geletterdes te 

word nie. Ne~ 16·8% van die leerlinge is in standerd IV, 

v en vi. · 
(v) Leerlinge wat middelbare onderwys ontvang het. 

Drie skole het in 1940 na-primgre onderwys verskt.t.f 

waaruit Indierleer1inge ook voordee1 getrek het. Hul1e 
' 

was Pretoria-Indier, Benoni-K1eur1ing en die K1eur1ing 

op1eidingsentrum, Johannesburg. In Benoni was net 2 

Indierseuns in standerd VII en 2 in standerd VIII. 
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Die volgende was die inskrywing vir Benoni en die 

opleidingsentr~. Omdat die normaalstudente ook akademiese 

werk doen word hulle ook ingesluit. Net die Indierleorlinge 

word gegee. Die voer.taal word ook genoem: 

TABEL 127. 

Indierleerlinge wat na-primere werk gedoen het in .die 
Benoni-kleurling en die Kleurling opleidingsentrum, 1940. 

( l Transvaal -
lseuns Meisies voertaal Totaal J 

'Vorm I 5 4 mng. en Afr. 9 

H II 36 2 u II 38 

H III 21 3 Engels 24 

II IV 9 - I! 9 

?I v 4 2 11 6 

tr__otaal 75 11 86 

Normaal I 6 - Eng. en Afr. 6 
,, 

Normaal II 1 il II 1 

~otaal 7 - 7 
I 

Die pleidooi vir 9 n~arte middelbare skQol vir 

Indiers in Jol1annesburg blyk dus volgens die getalle 

geregverdig te wees; veral daar so'n inrigting die 

standerd VI leerlinge van die oorvol laerskole ook kan 

inneem. 

waar Engels en Afrikaans die voertale is,\) betekeri 

dit dat sekere klasse alleen deur Engels onderwys ontvang,\) 

terwyl in ander klasse Engels vir sekere vakke en AfrilcE~ans 

weer vir ander vakke as voertaal gebesig word. 

Daar is maar min In~iermeisies wat van middelbare 

onderwys gebruik maak. Net 2 was· in Vorm v. Daar was goon 

Indiermeisies· in die normaalklasse nie. Daar was net 7 

mans wat die onderwysers-kursus gevolg het, Dit blyk dus 

dat dit nog lank sal neem voordat die Indiers hulle onder

wys van hulle eie opgeleide onderwysers (esse) kan ontvang• 

Van die 7 normaalstudente was 4 Tamil-sprekend9 

2 Engels- en 1 Af'rikaanssp~ekend. Drie het aan die Hindi

godsdiens behoor~ 2 was Anglikane en 2 Rooms-katolieke, 
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(c) K1assifikasie yan die Indi~rleerlinge volgens 
· · godsdiens. 

Die Indier se godsdiens beheer sy hele lewe en het 

nog altyd bnie groot invloed op die onderwys gehad. As 

· ons die onderwys beter wil verstaan is dit dus nodig om 

te weet watter godsdienste deur die leerlinge vertecn~ 

w oordig word. 

Die volgonde tabel gee al die leerlinge in die skole 

wat die vraelyste be-antwoord het, volgens·godsdiens 

ingedeel: 

TABEL 128. 

· Alle Indierleerlinge volgens godsdiens ingedeel,. 1940. 
(Transvaal) 

~Jloha- Hin- Boed- Pa;r-- confu- Rooms- chris-l~nder 
does dhiste ciaans .kato- tene mme- sees 

dane. liek A.. L-h,H. !!?} .. 
I• 

Indier-
skole 1052 960 - 1 10 13 37 ~~05 
Gemeng-
de 
skole 817 567 18 2 3·· 6o 48 59 

1869 1527 18 3 13 73 85)_ 264 

Uit hierdie tabel blyk dit dat 48•5% van die leerlinge 

Mohammedane en 39•6% Hindoes is. 

Die Hindoe se godsdiens bestaan uit gewoontelike reels 

wat sy daelikse :).ewe beheers •. Di t beheer die voedsol wat 

hy eet, die k1ere wat hy dra, die dingo wat hy aanraak. 

Dit is nie gegrond op beginsel nie, maar op gewoonte~ · 
(l) 

geboorte en status. 

Die godsdienstige bas;ts van die Hindoe:tsme openbaar 
1 hom ~wee inste1l±ngs waarvan die opvoedkundige betekenis 

nie onderskat mag word nie~ 

(i) Die kaste-, klasse- of standestelsel·~ Die klasse

~telsel bestaan daarin dat die r~gte en pligte wat jou 

lewe gaan be·h~ers, a~ang van die klas waarin jy gebo1~e is• 

Die geboorte bepaal ook die sfeer waarin jy geestelik moet 

funksioneer. Oorgang van die een klas na 'n .ho~r eon is 

die vergoeding van "dharma~~ en geskied volg~ns hulle geloof 
. (2) 

deur transmi rasie eers in die vol ende lowe. 
1 Mayhew: The Education of India: • 
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van hierdie stande bestaan daar al 'n groot aantal 

waarvan die hoeros op die laeres noorsion- Nuwe klasse 

word nog altyd gevorm en klasreels aangeneem. Die funda-
. f (1) . . 

me:rttiile gees bly egter dieseiO.e. In 1933 was dao.r 
(2) 

reeds meer as 2000 sulke stande in Indie. 

(ii) Die gemeenskaplike f'arfiiliestelsel: Dit bestaan 

uit drie of vier geslagte. Buite hierdie f'amiliegroep 

waarvan die grootmoeder en grootvader die hoof'de is, 

besta.an daar geen regt-e vir die indiwidu nie. Geen kennis 
. (.2) 

by die jun;Ulilr-l·id he t dus enige waarde nie. 

Hie1 ... die gemeenskaplike f'amiliestelsel bied vandng. 

nog teenstand teen die opvoeding, omdat hulle hul kinders 

as hul nog jonk is met mekaar in die huwelik verbind en 

so die moisies verhood om slcool te. gaan. Daar kan dus_nie 

moeders opgevoed word wat in hulle eie huise tn opvocdende 

krag kan wees nie. 

Die opvoedkundige inrigtings wat daar bestaan vvord 

deur die Hindoe aangeneem, maar dit raak nie die in:nerlike 

wese, die skfH!Ia:, van absolute waardes vvat die gemeonskap 
(4) . 

betekenisvol maak nie • 

. Hierdie struikelblokke in die weg van die opvoeding 

is in Suid-Afrika nie so· in die ooglopend.as in Indie nie; 
(5) 

maar self's daar word hulle ook langsaam verwyder. 

Die Mohammedaanse geloof het vcral twee kenmcrke : 

(i) Die verbinding van 11a short and simple creed that 

makes little demand on the intellect with a definite ritual 

that constantly manifests the creed in the outward life 

Of the beliBver and becomes inextricably interwoven With 
. ( 6) 

the routine of his· daily lifM~ 

(1) Trood: The Religi~ns of Mankind; 55-58. 

(2) Fawcett: A Political Geography of the British Empire; 
23!5. 

(3) Mayhew: The Education of India; 44. 
( 4) t. a. P. : 43 • . 

• (5) Indian statutory commission: Inter~m Report; 30. 

(6) Mayhew: The Education _of India; 46. 



I 

283. 

(ii) Die bcl~ring van onge1owiges: Dit word by hu11e soos 
(1) 

by die Christens verhef tot die rang van 'n hei1ige p1ig. 

Omdat die Moharnmedaanse godsdiens van sy onderc1cme 

eers 'n periode van godsdienstige studie vereis, ~oordat 

met die were1d1ike onderrig begin word, is di t vanse1:f

sprekend dat die Hindoe ver voor die Moharnmedaan is wnt 

sy opvoeding betref. 

(d) Klassifiko.sie van die Indier1cer1inge volgens huistaal 

Die volgende tabe1 gee al die Indi#rleerlinge 

vo1gens huistaa1 ingedee1:-

TABEL 129. 

A11e Indi~r1eerlinge volgens huistaal ingedeel~ 1940.(Tv~ . 
Ur- Me- ~r:Pi. Eng,Ander.l 

' 
Tela- Guje .. Ta- Hin-
:gu. rati. mil di. doe .mon. 

Indier- l skole 17 515 705 64 102 27 67 40 10 
Gomengde 
sl\:o1e 7 716 379 158 83 131 26 23 8 

' 
11:~1 24 1231 1084 222 185 158 93 63 18 J 

A1hoewel die oorgrote meerderheid Gujerati- en Tnmil

sprekend is ( Gujerati 40% en Tamil 35• 2%) ~ kan die anr1cr 

groepe tog nie buite rekening gelaat word,nie as·dnar 

moet oorgegaan word na moodertaal-onderwys. Dit is goon 

uitsondering_om te vind dat vyf verski11ende rncliertQlo 

deur die lee~linge van dieselfde ·skool gepraat word nio. 

Die baie tale was dan ook deurgaans die groot struikclblok 

vvanneer oor moederi:;aal-medium beslui t moes word. 

Daar was reeds 93 Afrikaans- en 63 Engelssprekendes. 

(e) Gebreke onder Indierleerlinge. 

(i) Liggaamlike gebreke. 

Die volgende tabe1 gee 'n opsornming van die o.antal 

leerlinge met 1iggaamlike gebreka, in die skole wat' die 

vraelyste be-antwoord het: 

(1) Mayhew: The-Education of India; 46. 
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TABEL 130. 

Indi~r1eerli~g~ met liggaamlike 'gebreke, 1940. (T.vl) 

Links Lig- Been voet 
. . . I 

Arm Hoof' Spraak ·· Totaa1. 
gaam 

Indier-
sko1e 43 3 15 4 3 1 29 98 
Gemengde. 
sko1e ·49 - 3 1 2 - 19 74 

Totaal 92 3 18 5 5 1 48 172 

Linksheid en spraaksteurings is die twee hoof' gebreket'··· 

Die totaal met 1iggaamsgebreke (n1. 172), is ongeveer 

7% van die leer1inge. 

Die meeste leer1inge met spraakgebreke is haldcelclars. 

Die liggaamlike gebreke blyk veral die resultaat te wees 

van gewoontes van ondertrouing. Daar is ook nog heelwat 

1eerlinge wat.ooggebreke het• Hierdie gebreke het 'n 

nadelige invioed op die vor'iering op skool. 
. ' 

(ii) ya~standelik-vertraagdes-, armes en. ondervoe?es. 

Die volgende tabel gee 'n opsomming van die aantal 

1eer1inge wat verstandelik-vertraag, arm of' ondervoed is: 

TABEL 131. 

Verstandelik-vertraagde-, arm of' ondervoede leerlinge: 
1940. (Transvaal} . 

verstandelik- Armes. Ondervoedes. Totaa1.j 
vertraagdes. 

Indierskole 40 553 37 630 

Gemengde skole 35 150 112 2_97 

Totaa1 75 703 149 I 927 

1 n Totaa1 van 703 (d.i. oor die 20%) van die 'leer

linge is arm; en ons kan dus aanneem dat die aantal 

ondervoedes heelwat meer is as wat aangegee is. 

As ons die totaa1 van die vorige tabe1 (nl. 172) 

by die totaal van hierdie tabel voeg (nl. 927),. dan v:il.nd 

ons dat 1099 Indierleerlinge op die een of' ander wyse 

ges~eur word wat hulle normale vordering op skool betrof'. 

Hierdie totaal is meer as 'n derde· van die totale aantal 

Indierleerlinge. 



285. 

(iii) Skoolvoeding. 

Die volgende tabel 'gee die aantal gevalle waar . 

sekere voedselsoorte verska~ is: 

TABEL 132,. 

Aantal skole wat sekere voedselsoorte verska~ het, 1940 
..(Transvaal) _.,. 

I 

Geen Melk Kaas Soep Brood, Totaal. 
botter, 
konf!'yt. 

Indie·rskole - 2 3 1 1 7 
~ 

Gemengde skole 8 6 8 5 2 29 

8 8 11 6 3 36 I 
Daar is ook skole wat gemeld het dat hulle voed, 

maar wat geen omskrywing van die voeding gegee het nie. 

Daar is ook een geval waar kakao en 'n ander waar vrugte 

ge gee is. 

Alhoewel daar 'n aanta1 skole is wat net melk of net 

kaas verskaf het, het die meeste meer as een voedself3oort 

aangebied. bv. soep en kaas, melk en soep, kaas soep on 

brood. D·aar is ook 'n paax• skole wat gemeld het dat hulle 

net gedurende die Winter voed. 

Alhoewel net 8 gemengde skol~ gese het dat hullo IJOen 

voeding verskaf nie, blyk di t tog ui t die antwoorde d::rt 

daar heelwat meer sko1e is wat geen voeding verskaf nie. 

Die fei t bly d.at daar maar baie min aan skoolvoeding 

gedoen word, veral in-die suiwer Indi~rskole. Die posisie 

word nog erger uit die verslae van in aantal gemengdo 

skole. Hulle meld naamlik, dat ?tlhoewel _soep en kaas aan

gebied word, die Indierkinders nie deelneem aan die voeding 

nie. 

(f) Indierleerlinge en Indi~. 

( i) Aantal leerlinge in IndHJ gebore en die aantal w;:·.t 
~ 

daar onderwys ontvang het. 

Die volgende tabel gee die aantal leerlinge .wat in 

Indie·gebore is en die aantal wat tn mate van onderwys 

daar ontvang het: 
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TABEL 133. 

Aantal leerlin~e in IndiEi gebore en die aantal hiorvan 

wat daar onderwys ontvang het, 1940. (Transvaal ) • 

Aanta1 in Indi€ Aantal wat in Indi<'J Onder 
gebore. wys ontvang het. 

Indif:irsko1e 359 ~K Gemengde skole 169 

Totaal 528 123 

van die 528 wat in IndiEi gebore is,.het 123 daar·'n 

mate van onderwys ontvang. Die aantal in Indie geboro is 

ongeveer een-sesde van die aantal Indierkinders op skooJ.. 

(d.i. 17•1%) Dat daar heelwat kinders uit IndiEi na Trans

vaal gekom het word ook bewys in 'n memorandum wat dio 

Transvaalse Indierkongres in 1937 voor die onderwys-
I 

komnissie gel§ het. Daarin het hulle onder andere in 

hierdie verban?- ges6: 11Even making allowance for the 

fairly large number of children who arriye trom India 
(1) 

between the ages of 12 t~ 16~ 

In 1940 het die Johannesburgse Indierskool nog 'n 

standerd III klas gehad waar~n spesiale aandag aan Engels 

gegee is, omdat die kinders uit Indie gekom het en swak 
I 

was in Engels. 

(ii) Die aard van die onderwys in Indie ontvang. 

Die leerlinge wat we-1 onderwy-s in IndiEi ontvang het, 

het dit in die moedertaalskole ontvang. Sommiges het dit 

daar selfs sever as standerd IV gebring. Die hoofstudio 

was die moedertaal en hie·rin is lees, grammatika on die 

skryfkuns beklemtoon. Guje'ratij Urdoeg Arabies en Pcu"see 

was onder die tale wat verskillende leerlinge bestudeer 

het. 

Rekene is ook deur die moedertaal geneem. In enkcle 

gevalle het die leerp1an ook geskiedenis1 aardrykslcunde 
. I 

en natuurstudie ingesluit. In 'n paar gevalle het leer" 

linge ook Engels geneem. 

Dit is egter duidelik dat die onderwys wat hierdio 

kinders in IndiEi ontvang het baie element6r was en 

-
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daarom kon hullo nooit in diesclfde klas in'dio Tranq"" 

vaalse skole opgeneem word. nie. Trouc.fls 'n kind wat in 

Transvaal in standard IV is, is reeds vyf jaar op skool, 

terwyl 'n kind in Ind:i.e in hulle standard IV-klas lmn 

wees as hy in sy vierdo jaar op skoo~ is. 

(g) Skoolbesoek. 

(i) ~n Vergelyking van seuns en meisies. 

In hierdie vraag moos die hoofde onderstrcep wattor 

van die twee geslagte geroclder die skool besoek. Die 

antwoorde kan ons soos volg saamvat: 

TABEL 134. 

Skoolbesoek van seuns en meisies_._, 1940. (Tvl) 

Seuns IVLeisies Ewe Aantal 
geroelder gore elder gereeld Skolo 

Indierskole 4 5 3 12 
Geme~gde skole 17 5 6 28 

,. 

Aantal skole 21 10 9 40 

Hierdie ·tabel moet soos volg gelees word: In 4 Indi~r
skole kom die seuns goreelder skooltoe; in 5 skole is die 

meisies se skoolbesoek beter·en in 3 skole kQm hulle ewe 

gereeld skooltoe. 

As ons die totale ondersoek vind ons dat die se.uns 

in 52•5% van· die skole ge.r·eelder skool toe kom., ·Die person-

tasie vir die me isies is 25~~. 

Die redes vi~ die bater skoolbesoek van die eon of 

ander geslag kan soos volg samagevat word: 

(a) Seuns: · 

Die seuns se skoolbesoek is beter omdat hulle in die 

toekoms moet help met die onderhoud van hulle ouerhuise 

en daarom moet hulle die beste onderwys ontvang. Daarom 

heg die ouors dan ook meer waarde aan die onderwys 'W[E1 

die seuns. Die seuns het ook nic huishoudelike pligtc 

wat hulle ui t die skool hou nie • verder is di·e '-seuns ook 

liggaamlik sterker en gesonder as die meisies en bly dus 

nie msklik uit die skool nie. 



Aan die anderkant word die onderwys van die meisies 

nie ~s van ve~l waarde beskou deur die ouers nie. Daarom 

word hulle maklik uitgehou om werk by die huis te doen, 
.. 

of' as iemand siek .is. ·oak moet die meisies baiekeer help . . 

met die ver~():O.p.·vcl.U groeni;e. wa~r hulle ouers groente-
. .:. .. -·-

smouse. is. ]fie ~~Je's ·bly .dok vir die nietigste dingetj ie s 
- . :: .. ,.~: .. -. .... ;.~:~):;-}. . . 

_ui t die sk9.o1, soos byvoorbe~;J.d, hoo:f'pyn, sere, · nekseer, 
·. ':.: •,..:.. ' 

~ -- . - ........ - ..... ' ·~·~ ..... ' . . . . . . 

keelseer en ki:p.doppas •.. veral. ,g~durende die puberte i tsj ape .. __ .,,. l . 

bly meisies baie ui t die: skool . 

. : (b) Meis'ies .. 

Meisies kom gereelder skooltoe veral waar seuns·uit

gehou word om in winkels te help. ouer seuns word oolc 

geb'ruik om boodskappe te doen. In sekere gevalle moet 

hulle ook aan·srriouse.ry en die verkoop van blomme deelneem. 

Die ekonomiese druk is in baie gevalle van so'n aard 

dat as die seuns nie vroeg.al uit die skoal gehaal word 

nie, dan besoek hulle die skool baie ongereeld,. omdat 

huile moet.help om.die hoof' tuis bo water·te hou. 

In baie gevalle waar die skoolbesoek swak is, is dit 

te W.yt.e. aan die ouers wat nie.'.Jmlle ouerlike gesag toepl1S 
.. ~ :::.~ ~-.i· 

nie. Die meeste vind die a:fitv&-slgheid van verpligte skoal-
- ,• ;·-· .. :;_;:_ 

besoek die hoof' oorsaa'k van die eJUWel van ongereelde skoal
_;·-~-· 

besoek. Alle·en by ui tsondering word .die skoolbesoek van 

albei.geslagte as goed bestempel. 

(ii) 2n Ver·geljvking van die laer- en hoEirklasse. 

Hier moes die hoo:f'de onderstreep waar die meeste 
' ~ . . 

a:fitvesigheid voorkom: In die laer.- of' in die hoerklasse. 

Die antwoorde kan soos volg saamgevat word~ . 
. ', 

TAB~T~ l35 • 

.. ,"~,-:;\, ..... · Skoolbesoek van lae:r..:. en ho~f'rmlasse 
' II 

1940. (Tvl) 
; .. ;: 

Lae~.klasse :Hoe'rklasse Ewe veel Totaal. 

rndierskole,· · 
( •• 1_ ... ',_.7 

. . . _·1: r ' 
[Geme:hgCte skoie 

Aantal skole 26 

·r 

2 

.8, 

10 
' 

3 

3 

6 

12 

30 

Hierdie tabel toon.dat daar· 7' 'I.ndierskole is waar 
' ( ~c.\, 

', .. } 
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die laerklasse meer afVvesigheid toon as die ~o~rklasso• 

. In 2 skole is· die hoerklasse meer afVvesig en in 3 ·skolo 

kom afwesigheid by albei ewe veel voor. 

As ons die totale ondersoek vind ons dat die laor

klasse in 61•9% van. die skole meer afwesigheid. toon 

as die hoerklasse. In 23•8% van die skole is die hoer-

klasse weer meer afYvesig. 

Die redes vir die svvak skoolbesoek in die lae1 .. - of 

hoerklasse kan soos volg samngevat word: 

(a) Laerklasse • 

Di'e laerklasse se f?koolbesoek is swak omdat die klein

tjies makliker bloot-staan aan siektes en cngunstige weer, 

Die ouers oefen ook geen ko~trole uit oor die kleintjies 

nie en hulle· word ·i~ baie.gevalle tot so'n mate dour die 

ouers bederf dat hulle eenvoudig uitbly as hulle nio lus 

voel om skooltoe te gaan nie. Dit is dus hier veral 'n 

gebrek aan belangstelling in die onderwys by die ouors. 

Armoede en 'n gebrek aan warm klere het ook groot 

' 

·invloed in die Winter. Ook neem die Ol,lers die klein(jios , 

saam as hulle ~rens heengaan. Die taalmoeilikheid maak die 

onderwys vir die kleintji~B ook baie mfnder interessant. 

Sodra hulle Engels verstaan gaan dit beter. In die moesto 

gevalle het hierdie kinders ook nie. 1n besef van die 

belangrikheid van punktuali tei t en. gereelde skoolbesoe]-c nie. 

(b) Hoerklasse. 

Die redes waarom die grater kinders .se skoolbesook 

swak is, is.dieselfde-as die in die vorige paragraaf zonoem, 

waar die skoolb.esoek van die seuns en d~e meisies vergolyk 

is. Die vernaamste is die hulp wat die ouer kinders tuis 

en in die winkel!3 moet verleen, en wat~ie gebrek- aan 

verpligte skoolbesoek nie verhoed kan word nie. 

(h) Skoolverlating. 

(i) Skoolverlating en die geslaste.· 

In afdeling (a) van hierdie paragraaf moes die hoofde · 

antwoord op die vraag of Indierkinders die skool verlaat 

voordat hulle die hoogsto standard bere ik- of voltooi- b.G-t1 
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en in afdoling (b) moos hullc meld in wattor geval dit 

die meesto voorkom: Seuns of meisies. Hierdie twoo 

afdelings word in die volgondo tabel saamgevat: 

TABEL 136. 

§koolverlating en die geslagte 1 1940. (Tvl) 

I 
s 
G 
s -

" ndier-
kole 
emengde 
kole 

otaal 

verlaat 
dikvrels 
voordat 
voltooi 

Ja 

12 

22 

34 

kinders 
die skool 
studios 
is? 

Nee 

-
6 

6 

In die geval van 
watter geslag 
goskied dit die 
meest.e? 

Souns Meisies 

1 11 

1 21 

2 32 

Al'bei 

... 
2 

2 

85% van die hoofde bevestig dat Indierleerlingo ivol 

die skool verlaat voordat hulle die hoogste standard vol

tooi hot. Net die hoofde van 6 gemengde sko1e was nio 

hierd.ie sienswyse toegedaan nie, alhoewel 4 van hicrcHe 

6 praat · van 11nie dik.wels nie 11 of "die meerderheid nie~1 Di t 

gebeur dus wel ook in hierdio 4 skole. 

Hieruit blyk dit dat die neiging om die skool vroog 

te verlaat 'n vry algemeno neiging by die IndiEirs is. 

Hi~rdie toe stand word nog ernstiger as ons in .aanmel"king 

neem die hoe ouderdom van die leerlinge wat vir die eorsto 

keer na die skool kom. Hierdie leerlinge verlaat .gou vroer 

die skoal. Die meeste lperlinge wat die skool vroeg vcrlaat, 

gaan nie verder as standerd III Qf IV nie en baie verlaat 

die skool nog vroeer. 

As ons die twoc geslagte vergelyk dan vind ons dat 

.die me isie s in 94•1% van die skole die mee ste die sl:ool 

verlaat. As so 9n groot deel van die min meisies wat 

wel op skool beland~ geen aanmerklike voordeel uit die 

onderwys kan trek nie, dan kan hulle as toekonstige 

·m.oeders alleen draers van 'n oosterse kul turtt" wees. 
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(ii) Redes waarom die leerlinge vroeg die skoql · 

verlaat. 

Die verskillende rcdes vir dio vroee skoolverlat1ng 
, 

van die leerlinge kan soos volg saamgevat word: 

(a) Meisies: 

B8halwe in die geval van Christene en gemodcrni-

seerde Hindoes~ verlaat die meisies die skool wnnnoer 

puberteit intree. Dit geskied wanneer hulle ongeveer ~2 

jaar oud is. Dit is die gevolg van die,godsdienstige 

gewoontes van die Indi~rs. Verder is die Indiers die 

~ienswyse toegedaan dat die Indiermeisie in haar latera 

lewe niks meer as die eerste be.ginsels van die onder'wys 

nodig het nie. 

Vroe~ huwelike is ook nie 'n seldsaamheid nie en vir 

hierdie doel word die meisies oak ui t die skoal gehaal.•, 

Hulle word ook vroeg ui tgehaal om huishciudelike p'ligte 

na te kom. 

Daar is skole waar daar geen meisies bo standard 

II is nie. 

(b) Seuns. 

JU~m families is genoodsaak om hulle seuns vroeg uit 

te haal sodat hulle ook kan werk en so die familie help 

onderhou. Omdat onderwys nie tn bvart so goed as besig

heid betaal nie~ verlaat die seuns die skool vir besig

heidsdoeleindes,.· Hulle &;'l.an gewoonlik eers as 1-clerke in 

Winkels werk. Sommiges verlaat die skool omdat hulle nie 

kan vorder nie~ en andere omdat hulle hul ouers vergesel 

na Indie. 'n Paar het ook die skool verlaat om hulle 

studies in'Indi~ voort te· sit. 

Alhoewel die toestand bater is as ·in die ~erlede 

(daar was byvoorbeeld reeds 35 leerlinge in stan~derd V 

in die Johannesburgse IndHfrskool), tog is vroeei ,FJlwol

verlating 'n ernstige saak by die onderwys van Indi .tl'rs 

en hierdie toestand sal ernstig bly solank as wat. 

verpligte onderwys nie ingevoer word nie, 
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'n ondersoek van die antwoorde op die vrae in afde

lings A en B van die vraelyste wat aan suiwer Indier-

en Gemengde Indier- en Kletllingskole gestuur iss openbaar 

die volgende in verband met die onderwysers en leerlinge: 

Indiers~ · KleuPlinge en blankes het aan IndHil,..skole 

onderwys gegee~ Hierdie beleid was noodsaaklik omdat daar 

nie genoeg Indieronderwysers beskikbaar was nie. Oor die 

algemeen was die akademiese en professionele kv-valif'ikasies 

van die onderwysers besonder laag. Al die bl~nkes \Yas 

opgelei en hulle het ook die hoogste kwalifikasies besit. 

'n·Paar Indiers het ook die 02 en 03 sertifikaat vir 

.. · blankes besi t. 

Negentig persent van die onderwysers was reeds twee

talig wat die offisiele tale betref. Die eentaliges was 

Indiers en blankes. ·vn Ondersoek van die huistaal toon 

dat 37•5% van die onderwysers Engelssprekend, 26·25% 

Afrikaanssprekend en 21•25% Tamilsprekend was. Net 9 

onderwysers het 'n ander Indiertaal geP.Paat. 

Die grootste meerderheid van die onderwysers (88•5%) 

is in Suid-Afrika gebore. Net 7• 5% is in IndiB geboPe. 

van diegenes wat in Indie gebore is het net 2 enige 

kwalifikasies daar verwerf. 

Sestien persent van die onderwysers het tydelike 

aanstellings gehad~ en op een na het hulle almal in die 

gPade onderwys gegee. 

'n ontleding van die stand~ds waarvoor die onder

wysers verantwoordelik was, toon dat onderwysers met 

verskillende kw.alifikasies in die verskillende klasse 

onderwys gegee het, so was in 'n paar gevalle· onderwysers 

met standerd VI.sertifikate verantwoordelik vir standerds 

V en VI. In heelwat gevalle het onderwysers met standerd 

VI in die grade onderwys gegee. Dieselfde verskynsel vind 

ons as ons die professio~ele l~valifikasies en die verant

woordelikhede van die onderwysers onderso$k. Die meeste 

onopgeleides en onderwysers met sw:=.:lr: kwal:U.fikasies het 
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in die grade onderwys gegee. Die meeste onderwysers 
? 

het meer as 10 jaar ervaring gehad. Vyftig persent van 

die onderwysers met minder as een jaar ervaring, was ook 

weer vir die grade verantwoordelilt. · 

Die aanstelling van onderwysers met swak akademiose 

en professionele kwalifikasies is sorris onvermydelik, maar 

dit is heeltemal onwenslik dat die grade aan hierdie 

onderwysers toevertrou s"il word. veral in IndHJr-ondel,..

vvys met sy veelvuldige probleme, is dit absoluut noodsaak

lik dat die fondament deur die beste en mees ervare onder-

wysers gel§ moet word. Hiervoor is dit ook nodig dat die 

aantal leerlinge in die grade klasse heelwat verminder 

sal word. Veertig leerlinge is definitief te veel vir 'n 

grade klas. 

In Indier- en gemengde skole was daar altesaam 4772 

leerlinge. Daar was egter nog ongeveer 2ooo Indierkinders 

van skoolgaande ouderdom wat nie op skool was nie. Die 

Indierseuns wat wel die skool besoek het was bo die normale 

ouderdom vir hulle standerds. Die meeste in standerd IV 

was byvoorbeeld van 13 tot 14 jaar oud, terwyl die ge

middelde ouderdom vir hierdie standerd by blankes 12 jaar 

is. Indierseuns in gemengde skole is.egter·nader aan die 

gemiddelde ouderdom. Die meeste in standerd IV is hiqr 

reeds -tussen 12 en 13. jaar oud. 

Die meisios in Indier- en gemengde skole toon ook 

'n gemiddelde ouderdom van 13 tot 14 jaar vir standerd 

IV. Ongeveer die helfte van die meisies in.albei die soorte 

skole was in die grade.- Dit blyk egter dat die meisios 

~n gemengde skole 'n bietjie langer op skool ·bly want 

4•9% washier in'stanoe~ds v en VI,· terwyl in die Indi~r

skole net 2•6% in standerds V en VI was. 

'n Ondersoek van die verspreiding van die leerlinge 

oor die laerskool · toon dat 33% van die seuns en 49• 9~; . 

van die meisies in die grade was. Aan die ander kant 

was daar net. 3•6% van die se.uns en·l·O% van di.e meisies 
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in standerd VI. Daar het dus 'n groat aantal onderweg na 

standerd VI ui tgesak. VVaar net 16• 8% van die leerlinge 

in standerd IV tot VI is, kan geletterdheid nie aanmePk

lik bevor~er word nie. 

Alhoewel die aantal leerlinge wat van middelbuPe 

onderwys gebruik gemaak het, nie veel was nie~ het hulle 
I 

tog. 'n middelbare skoal in Johannesbu;r>g regveF>dig. Die 

standerd VI-leerlinge van die verskillende skole kan ook 

daarheen gestuur word. Min IndiE!rmeisies het egter vcm 

middelbare onderwys gebruik gemaqk en nie een het die 

onderwyserskursus gevolg ni_e. Daar was net 7 IndiE!rmans 

in die normaalklasse. Hierdie gegewens toon dat dit nog . . 

lank sal neem voordat die Indiers hulle onderwys van 

hulle eie opgeleide· onderwysers(esse) kan ontvang. 

van die Indierleerlinge wat die.skool besoek het 

was 48•5%.Mohamme*dane en 39•6% Hindoes. Die Indier se 

godsdiens behee·r sy hele lewe en het nog al tyd g:t:>oot 

invloed op die onderwys gehad. So bestaan die Hindoe

godsdiens· uit gewoontelike re~ns wat die kind se daelH::se 

lewe beheers. Die hoof' kenmerke is die kaste-stelsel en 

die gemeenskaplike f'amilie-stelsel. Alhoewel die Hindoe 

die Westerse opvoed~undige inrigtings aangene~m het, het 

dit nooit sy innePlike wese geraak nie. Die beginsels 

van die Mohammedaanse godsdiens beheers die roetine van 

sy daelikse lewe. Dit is ook 'n plig by hulle om on

geloWiges te b~keer. Omdat hulle volgelinge qers die· 

kerkskole moet besoek, kom hulle eers ·laat in die 

gewone skole. Dit is een van die oorsake van· die hoE! 

gemiddelde ouderdomme van die ~eerlinge. 

Die oorgrote meerderheid van die leerlinge was 

Gujerati- en Tamilspr~kend. (Gujerati.40% en Tmnil 

· 35• 2%). Daar word egter baiekeer vyf verskillende IncUE!r

tale deur die leerlinge van dieself'de skool gepraat. 
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Hierdeur is'dit feitlik onmoontlik om moedertaal-

onderwys in te voer. 

Ongeveer 7% van die leerlinge ly aan liggaams

gebreke. Linksheid en spraakgebreke kom die meeste voor, 

Aan die ander kant is ongeveer 20% van die leerlinge arm 

en baie hiervan is ondervoed. Die syfers toon da t dar.u" 

mee.r as 'n derde van die Indierleerlinge op die. eer,t of 

ander wyse ges~eur word wat hulle no~male vordering op 
· met , 

skool betref. Alhoewel daar 'n aantal skole is watjskool~ 

voeding probeer om die toestand van die armes te lenig, 

word daar oor die algemeen maar baie min aan slwolvocding 

gedoen. In die gemengde skool neem die Indi~rs byvoor

beeld glad nie deel aan die skoolvoeding nie. 
" Sewentien persent van die leerlinge is in Indie 

gebore en ongeveer 'n kwart van hulle het 'n mate van 

onderwys daar ontvang. Hulle het die ~oedertaalskole 

besoek·waar die Indiertale beklemtoon·is. Slegs selde 
' 

het hulle Engels geleer. Hierdie onderwys was baie ele·.., 

manter en nooi~ is die leerlinge in dieselfde klas in 

Transvaal opgeneem nie. 

· Die skoolbesoek was oor die algemeen onbevredigend. 

In 52• 5% van die skole het die seuns gereelder skooltoe 

gekom en in 25% van die skole die meisies. Seuns het 

gereelder die skool besoek omdat meer waarde aan hulle 

onderwys geheg is. Hulle het ·ook nie huishoudelike 

pligte om te verrig nie en is liggaamlik sterker'en 

gesonder as die meisies. Veral in die puberteitsjare 

is die skoolbesoek van die meisies swak. 

Meisies kom gereelder skooltoe omdat seuns weens 

ekonomiese toestande moet help om die hoof' tuis 'bo 

die water te hou. Omdat die skoolbesoek nie verpligtend 
,, I 

is nie is dit onbevredigend. 



296.t· 

In 61•.9% van die skole het af'wesigheid die meeste 

in die laerklasse voorgekom. In 23• 8% van die slcple was 

dit die hoerklasse. Die laerklasse bly·baie weg omdat 

hulle baie makliker blootstaan aan siektes en ongunstige 

weer. Die ouers stel ook nie genoeg belarig om die leer

lings se skoolbesoek te bevorder nie. Die taalmoeilik

heid maak die werk ook oninteressant. ouer kinders bly 

veral uit omdat hulle hul oue~s moet help. 

Vyf-en-tagtig pers_ent van die ho"o:fde het beve stj.g 

dat die leer)linge wel die -skoal verlaat voordat hu1le 

die hoogste standard .voltooi het. Die mee6te leerlince 

wat die skoal vroeg verlaat gaa:h nie verder as standard 

III of IV nie, en baie·verlaat die .skool nog vroeer. 

Veral meisies verlaat die skoal vroeg volgens die 
' . 

getuie van 94•1% van die. skole. Hierdie meis"ies kan 

dus as toekomstige moeders. · alleen draagsters van 

•n Oosters~ kultuur wees. 

Meisies verlaat die skoal volgens Indier gew')onte 

wanneer puberteit intree. Die opvoeding van die meisie . . 

word trouens nie ernstig opgeneem nie. Vroee h.uwelike 

is ook nie •n seldsaamheid nie. Daar is skole waar daar 

geen meisies bo standard II is nie. 

Seuns word vroeg uit die skool gehaal om te gaan 

werk en veral vir besigheidsdoeleindes. Alhoewel die 

toastand beter is as in die verlede 1 sal vroe~ skool

verlating 'n ernstig~ probleem bly solank as daar nie 

verpligte onderwys is nie. 

-------............................ ... 




