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H 0 0 F S T U K 1. 

DIE DOEL EN PROBLEF.T1I VAN HIERDIE ONDERSO~K. 

In 186a bet ~ie eerste Indi~rs na Sui~-Afrika geko~ · 

as kontrakarbeiders om behu1psaem te wees met die nuut-

gestigte suikerbedryf. HuiJ_e is nie as 'n permanents 

deel van ~ie Sui~-Afrikaahse bevolking be~kou nie 

aangesien hull~ onAer kontrak na S~id-Afrika geb~ing 

is met ~ie uitsluit11k~ doel om ih ~ie suikerplentasies. 

te kom werk. 1 ) 

Op 16 Mei 1~61 kon11g die toenmalige Minister van 

Binne1andse ·Sake in die Parlement aan 2 ) dat die 

Regering die ind18rs wa~ ip Suid-Afrika w~onagtig is, 

voortaan as 'n permanenbe·deel van rlie Suid-Afrikaabse 

bevolking sou aanvaar. Hierdie verklaring het die 

stigting van die Departement van Indi~rseke voorafgegaan. 

Die Ind18r bet sy ·i~entiteit behou, want enerAyds 

kon hy hom nie·by Aie inheemse nie-Blanke bevolking in-

skakel nie aanpesien ~ie Ind18r tot die Kaukasiese ras 

en dte inheemse nie-Blankes tot di~ Negro!ede ras be

ho0rt. Anrlersy!Js w·as inskakeling by 01e· Blankes oak 

nie moontlik ~ie, vanwe8 diepgaande kulturele en goris-
. I 

diensti~e verskille.J) 

/Die •••• ~ ••• 

--------------------------------------------------------------
1) Meyer: Die Asiaat in· Afrika, p. 108 
2) Dept. van Inligting: Indian South Af~icans, p. 2. 

_J) Meyer: op.qit. p. 107 · 
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Die In~iese volk het r~e~s 'n ho8 beskawingspeil 

bereik lank voordat ~ie Blanke ~ie sui~punt vari ~ie 

Afrika kontinent binnege~ring het. Dit sn~Pek ~us. 

v~nself dat die kontrakarbeiders wet na Sui~-Afrika 

gekom het, relatief. gesproke, 'n beie ho8r beskewings.;. 

peil.as ~ie inheemse Bantoerasse geha~· het. Die Blanke 

Suir:'t-Afrikaner daerenteen het ·in r1 ie 19~ eeu egter. 

~eeds op 'n hoAr sosio-ekonomiese vle~_as hierdie 

ongeskool~e kontrakarbeiders bewAeg. 

Volgens Meyer l) bevind ~ie Inrli8r hom op c'l.a·ardie 

tydstip in 'n sosiale situasl~ waGrmee· daar klaarbly~lik: 

nie rekeninv gehou· is nie. Vir "lie Blanke is "lie 

IndiA~ sosiaal nie.aanvaarbaar nie, hoofsaaklik a~ 

gevolg van ·rlie verskillende sosiale vl~kke waaron die 

twee re~segroepe beweeg. 2 ) Die Indi!r beskou homself 

aan ~ie an~erkant weer- as meer ontwikkeld as ~ie 

inheemse Bentoe. Dit skep· problema, soos Meyer J) dit 

stel: Teen. hierdie heersposisie wat die In~i8r .hand~ " . . . 

haaf d~ur· homs~lf as ·aparte gemeenskap van rlie Bantoe 

op maatskaplike en ekonomie~e gebiec'l·ar:te s0nder, 

I dikwels .••.••..• 

·--------------------~-----
1) IVfeyer: Di'e Asiaat in Afrika,. p·. 79 
2) Ibid.j D. 107 · 

.· 3 ) . Ibid • I . p . 106 
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dikwels op hoogbartige wyse, kom die ~antoe meer en meer 

in OPE!tann." 

Sedert sy aankoms in Suin-Afrika, bet die Inni8r 
1) 

in onsekerhein geleef oor sy toekoms. Ten soyte 

daarven het baie min arbeiders,. nadat hu1 ·werkkontrakte. 

verstryk bet, na Indi8 teruggekeer. 

Die destydse Nata1se Regering se ooging om nie 

Indi8rs en Blankes op skoo1vlak te inte~reer en die 

daaropvolgende beleid ~an nie Prov~nsie 6m die In~i~rs 

se skolastiese opleining 6nder die vle~el van rlie 

Natalse On~erwysdeoartement te pleas (soos aangedui in 

Hoofstuk }); was nooit geslaagd nie. Dit word geita~f 

deur die snelle ontwikkeling wat Indi8ronderwys g~-

maa~ het se~ert die totstandkoming van 'n afsonderlike 

Departemerit van Onderwys in 1966. 

Met·aie aanvaarding neur die Staat, van nie Indi8r

v6lk in Suid-Afrika as 'n inherente deel van nie 8uid-

Afrikaanse bevo1king, moss daar gevolg~ik oak, deur nie 

Staat, na bul omgesien ~6rd soos in rlie geval vari die 

Bantoes en K1eurlinqe. . . I . ~- . 
In hoofstuk 2 word daar breedvoerig bespreek hoe . 

die· Indi8r van die Blanke verskil ten opsigte v~n kle~r~· 

/kultuur ••••••• 

· 1) Meyer: Die Asiaat in Afrika, p, ·108 
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kultuur, godsdiens en al~emene leefwyse. -Dit .is aus van-

selfsprekend dat na die behoeftes wat ~ie is aan hierdie 

ras, omgesi~n moet word. 

Dit word aanvaar dat daar 'n vroot verskil is tussen' 

die Blankes en Inaiers. Die probleem· is.om vas te stel 

presie~ wat die verskil·is tu~sen die Blanke en Indi!r 

en h6e groot die verbkil is. 

· Die huidige beleid van ~ie Afdeling.Dnderwys van 

die Depratement van Indi!rsake is om alle leerplaone~·van 

die Natalse Onderwysdepartement onveranaera' op alle 

Stanriard 9 ~ 10 leerlinge t_oe te pas. In Standards 6 -

8 word leernlanne van die Natalse Onderwysdepartement 

vir sekere vakke gebruik; som~ige leerplanne is be

baseer op di~ van ander provinsies· te~wyl ander leer

planne deur die Departement van In~i!rsake self. saam

gestel is. In die geval van _Liggaamlike Opvoeding word 

die leerplan van nie Transvaalse On~erwysdepartement 

vir die Indi~r Ho!rskole voorgeskryf.· 

Hierdie leerolan is ontwern en saamgestel om aan. 
I . . 

die behoeftes van ~ie Blank~s in· ~ie Transvaal te voor~ 

sien. Wear aaar 'n reeds aanvaaroe versldl aangetoon is 

tussen Bla~en Ind18r~ is die doel van·hierdie on1ersoek 

/om • • • • • • • • • • • • • • 
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om vas te stel.wat r'Jie fisieke behoeftes van die 1.3-. 

jarige, 14-jarige en 15-jarige Indi8rseun is.en om, in 

vergelyking me~ die Blanke, vas ~e stel of daar spier-

ve rswakki ng is • 

. Waar hierri i e vakrigti ng vir die. Sui a-lifri ka8n s e 

In1i8r nuut is (soos aangetoon in Hoofstuk 4), is dit . 

. van b~lang ~at daar.ook va~gestel word in welk~ mate 

die leerlinge_b~langstel in die Ligvaamlike Op

voeding. 

Alvorens aktiwiteite voorgeskryf word, wat 'n 

mate van s~elbekwaamhei~ vereis, is dit nodig om te bep~al 

of die leerlinge se motoriese aEJnleg van so'n aard 

is dat huilile die voorgeskrewe aktiwiteite kan be-

. mees ter •.. Ten ei nae di t vas te s tel, he t. hierd.ie cmder-:. 

soek ook ve~~e~ ten doel om die motoriese kwosi8nt van 

die leerlihge te bepaal. 

Samevattend volg dit dus dat 1 n leernlan wet 

vir Blankes antwerp is, toegepes word op IriAi@rs. Die 

probleem bestaan egter daarin ·dat die Blanke en ~ie 
. I 

In118r van makaar verskil. Alvorens hi~r~ie _verskille 

nie o~dersciek is nie, kan die Blankes s~ leernlan nie 

onv~randerd vir:~i~ ~ndi8rs voorgeskryf word nie~ 
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