
4 DIE ,,MODERNISERING" VAN DIE 

TRANSV AALSE PLAASSKOOL, 1860 - 1880 

4.1 Inleiding 

In 1871 het president M.W. Pretorius bedank 

as gevolg van die politieke krisis wat die 

Keate-uitspraak veroorsaak het, en ds. T.F. 

Burgers het op 1 Julie 1872 staatspresident 

geword. 1 ) Met die arnpsaanvaarding van Burgers 

was die onderwys nag steeds onder die beheer 

van die Uitvoerende Raad. Die onderwystoestan= 

de, veral in die ylbevolkte buitedistrikte, was 

haglik. Dit was die strewe van die nuwe (en 

"verligte") president om deur rniddel van 'n 

doeltreffende onderwysstelsel voorligting en 

beskawing in die Transvaal te bring. Volgens 

Burgers was die oorsaak van die kwaad in die 

onkunde gewortel. 2 ) 

Vanwee sy welsprekendheid, bekwaarnheid, energie 

en idealisrne het Burgers die Afrikaners aanvank= 

lik onder die hipnotiese invloed van sy dina= 

rniese persoonlikheid gebring. Hy is egter spoe= 

dig ontrnasker en die bevolking (oak die plaas= 

1) DU PLESSIS, J.S. Die Suid-Afrikaanse Repu= 
bliek. (In Muller, C.F.J. e.a. Vyfhonderd 
jaar Suid-Afrikaanse geskiedenis, p.230). 

2) BURGERS, T. Schetsen uit de Transvaal, p.l32. 
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mense) het teen sy volksvreemde revolusionere 

gedagtes in verset gekom. 3 ) 

Ten spyte van die president se idealistiese 

pogings om die onkunde deur die oprigting van 

skole te bestry, het die ouers geweier om hulle 

kinders in die "on-Christelike" skole van Bur= 

gers te plaas. Gedurende daardie jare was pri= 

vate huisonderwys op die plase meer in swang 
. 4) 

as oo1t vantevore. 

Op 12 April 1877, het Transvaal in Engelse 

hande geval, en J. Vacy Lyle is as die Engelse 

Superintendent van Onderwys aangestel. Lyle 

het in sy onderwysverslag wat in Januarie 1879 5 ) 

in die staatskoerant gepubliseer was, sy be= 

geerte uitgespreek om die onderwystoestande op 

die platteland te verbeter. Hy het verskeie 

wenke aan die hand gedoen om die plaaskind van 

doelmatige onderwysgeriewe te voorsien. 6 ) 

Gedurende die tagtigerjare het baie Afrikaanse 

plattelandse families by die gebruik gehou om 'n 

3} LUGTENBURG, A.H. Geskiedenis van die onder= 
wys in die S.A. Republiek, p.90. 

4} Ibid. I p.ll5. 

5} Die eerste gepubliseerde verslag van 'n 
Superintendent van Onderwys in Transvaal. 

6} Verslag over den toestand van het onderwijs 
in de Transvaal, 1878, pare. 81-85. 



paar maande lank 'n rondgaande onderwyser in 

diens te neem. Hierdeur het hulle aan hul 

kinders die noodsaaklikste onderwys verskaf wat 

vir die aflegging van die geloofsbelydenis nood= 

saaklik was. Ds. H.S. Bosman, Waarnemende 

Superintendent van Onderwys, het selfs voorge= 

stel dat die regering hierdie vorm van onderwys 

op die plase met 'n toelaag van RSO,OO per jaar 

moes steun, indien minstens tien plaaskinders 

gelyktydig onderrig ontvang het. 7 ) Daar het 

in die praktyk niks hiervan tereg gekom nie. 

4.2 Beheer van die onderwys 

4.2.1 Staatsbeheer oar die plaasskole 

Sedert die Van der Hoff-onderwysreglement van 

1853, is daar eers weer met die Onderwyswet 

van 1866 gepoog om beheer oar die distriks= 

onderwysers te verkry. Onder die wet is die 

volgende verstaan: ,. ... dezulken, die buiten 

de dorpen op een of andere geschikte plaats, 

liefst by den Veldcornet der wyk, de kinderen 

der buitenlieden onderwyzen". 8 ) 

Volgens die Onderwyswet van 1866 was die 

7) Rapport van den Superintendent van Onderwijs, 
1880, par. 27. 

8) Onderwyswet van 1866. ,.Reg1ement voor de 
districts onderwijzers", art. 1. 
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distriksonderwysers onder die onmiddellike 

toesig van die veldkornet (art. 10). Hulle 

moes die veldkornet behulpsaam wees met skryf= 

werk oor ampsake, mits sodanige korresponden= 

siewerk nie die onderwyswerk sou benadeel nie 

(art. 12). 9 ) Die Konsep-onderwyswet van 1867 

wou die distriksonderwysers onthef van die toe= 

sig wat die veldkornet oor hulle gehad het, 

asook van die skryfwerk wat vir die veldkornet 
10) gedoen moes word. 

Van die voorgestelde wysigings van die bepalinge 

ten opsigte van die distriksonderwysers in 1867 

het niks tereg gekom nie. Op 9 September 1867, 

het M.W. Pretorius by die Volksraad aanbeveel 

dat die Algemene Skoolkommissie vervang moes 

word deur 'n Superintendent van Onderwys. 11 ) 

In 1868 is die Algemene Skoolkommissie van sy 

taak onthef, en die onderwys is aan die sorg 

van die Uitvoerende Raad toevertrou.
12

) Die 

Uitvoerende Raad het steeds geweier om aan die 

9) Ibid., artt. 10; 12. 

10) Konsep-onderwyswet van 1867. ,.Reg1ement voor 
de districts onderwijzers", artt. 10; 12. 

11) Notule van die Vo1ksraadsitting op 9.9.1867, 
art. 18. Staats Courant der Zuid-Afrikaansche 
Repub1iek, 11.9.1867. 

12) Vo1ksraadsbes1uit, 10.3.1868, art. 380. Staats 
Courant der Zuid-Afrikaansche Republiek, 
20.5.1868. 



versoek van die staatspresident te voldoen, 

naamlik om 'n Superintendent van Onderwys aan 

te stel. Vanwee die politieke en maatskaplike 

woelinge kon die Uitvoerende Raad nie die no= 

dige aandag aan die ontwikkeling van die onder= 

wys skenk nie, en hierdie reeling bet ook strem= 

mend op die ontwikkeling van die plaasskool 

ingewerk. 

Die Burgers-onderwyswet van 1874 bet voorsiening 

gemaak vir die aanstelling van 'n .. superinten= 

dent Generaal van Opvoeding" (art. 66), wat 

..... belast (was) met bet oppertoezigt over de 

scbolen " (art. 69). 131 Omdat Burgers eers 

in 1876 daarin geslaag bet om 'n Superintendent 

van Onderwys te kry, bet die Uitvoerende Raad 

tot daardie jaar bebeer oor die onderwys uit= 

geoefen. Met die aanstelling van W.J. van 

Gorkom, 'n Nederlander, kon die Burgers-onder= 

wyswet met die ingang van 15 Februarie 1876, 

geimplementeer word. 14 l 

4.2.2 Plaaslike skoolkornrnissies 

In 'n paging om plaasskole plaaslik te bebeer, 

en om bulle belange te bebartig, moes die skool= 

13) Wet No. 4, 1874, artt. 66; 69. 

14) Goewermentskennisgewing, 15.2.1876. Staats= 
courant der Zuid-Afrikaansche Repub1iek, 
16.2.1876. 

105. 



106. 

kbmrnissies van die dorpskole, volgens die Kon= 

sep-onderwyswet van 1867, ook oor die distriks= 

onderwysers toesig hou. Benewens die verslag 

van hulle eie dorpskole moes hulle minstens 

vier weke voor die gewone sitting van die Volks= 

raad ook verslag doen by die Algemene Skool= 

kommissie van die skole in hulle onderskeie 

distrikte. 15 ) Vanwee die afdanking van die 

Algemene Skoolkommissie in 1868 het daar niks 

van hierdie voorgestelde reeling gekom nie. 

Die Transvaalse plaasskool is in sy ontwikke= 

lingsgeskiedenis vir die eerste keer in 1874 

onder die toesig van 'n plaaslike skoolkommissie 

geplaas. Ses burgers van die betrokke wyk moes 

vir 'n termyn van drie jaar gekies word, en die 

veldkornet van die wyk was die ex-officio voor= 

sitter. 16 ) 

Ten spyte van die feit dat die Burgers-onderwys= 

wet 'n staatskoolstelsel beoog het, het die 

plaaslike skoolkommissies in die praktyk die 

spil geword waarom alles gedraai het. Deur 

middel van die skoolkommissies het die plaas= 

ouers 'n belangrike aandeel in die onderwys ge= 

kry. Plaaslike skoolkommissies was verantwoorde= 

15) Konsep-onderwyswet van 1867. ,.Reg1ernent voor 
de P1aatselyke School-comrnissien", art. 23. 

16) Wet No. 4, 1875, art. 54. 



lik vir 'n geskikte skoolgebou en die nodige 

toebehore, skoolmeubels en die uitbetaling van 

die onderwysers se salarisse. Aan die Superin= 

tendent moes elke drie maande verslag gedoen 

word oor die werksaamhede van die skole (art. 58). 

Dit was die taak van die plaaslike skoolkommis= 

sies om hulle skole gereeld te besoek, om so= 

doende aandag aan die toestand van die geboue, 

meubels en toerusting te skenk. Skoolkommissies 

moes hulle daarvan weerhou om hulle met die in= 

terne werksaamhede van die skool te bemoei, 

want die kwessie oor die wyse waarop die kinders 

onderrig moes word, het by die pligte van die 

Superintendent tuisgehoort (art. 59). 17 ) Dit 

is belangrik om daarop te let dat Burgers on= 

derskeid gemaak het tussen die algemene toesig 

deur die lekelede van die skoolkommissies, en 

die professionele toesig wat die verantwoorde= 

likheid van die Superintendent van Onderwys was. 

Die gesonde beginsel dat die plaaslike ouer= 

gemeenskap betrek word by die beheer van hulle 

skole, en deur middel van skoolkommissies 

seggenskap oor die keuse en aanstelling van 

die onderwysers verkry het, is in Wet no. 4 

van 1874 neergele. 18 l 

17) Ibid. 1 artt. 58-59. 

18) Ibid. 1 art. 39. 
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Nadat Wet no. 4 van 1874 in Februarie 1876, 

in werking getree het, is daar gepoog om op 

plase skoolkommissies te verkies. Op 11 April 

1876, het die landdroste van Bloemhof, Venters= 

dorp en Potchefstroom kennis gekry om wykskool= 

kommissies saam te ste1. 19 ) Die geskikste ge= 

leentheid om 'n skoolkommissie vir 'n wykskool 

te verkies, was tydens Nagmaalsgeleenthede en 

ander kerklike byeenkomste. 20 ) 

Die onbevoegdheid van plaaslike skoolkommissies 

om hulle werk te verrig, en die gebrek aan be= 

langstelling by die mense was van die fundamen= 

tele oorsake waarom die Burgers-onderwyswet 

misluk het. Gedurende daardie jare was die 

burgers in Transvaal (i.e. die plaasmense) nog 

nie ryp vir die voorgestelde stelsel van plaas= 

like beheer oor die onderwys nie. Te veel mag 

is aan die plaaslike skoolkommissies, wat nie 
. 11 k . 21) v~r hu e taa opgewasse was n~e, gegee. 

Dit het gewoonlik, om 'n plaasskool opgerig te 

19) Staatsekretaris. Brief aan W.J. van Gorkom. 
Goewermentskantoor, Pretoria, 11.4.1876. 
O.D. 1/1 : 101. 

20) CRAUSE, W.J., Veldkornet. Brief aan W.J. 
van Gorkom. Bloemhof, 17.4.1876. O.D. 1/1 
105. 

21) MALHERBE, E.G. Education in South Africa, 
p.243. 



van die skoolkomrnissiP- V<F1 cb e P.h'2nosterpoorTSL· 

wykskool was ook d~' e 'Teldkocllet vcm die l)e trokl<e 

wyk, wat ongeveer 154 km van oos na wes en 129 

km van noord na suid g~strek het. Soms was hy 

meer as twintig dae per maand van sy waning af 

weg om te perd deur sy wyk te reis. Dit het 

veroorsaak dat amptelike stukke die onderwyser 

laat bereik het, en dat die onderwyser se sa= 

laris ongereeld betaal was. 23 ) Van die skoal= 

kommissies wat op die plase tot stand gekom 

het, het net in naam bestaan. Di t was moeilik 

om geskikte persone te vind om in skoolkommis= 

sies te dien. 24 ) 

H.S. Bosman, Waarnemende Superintendent, se 

negatiewe houding jeens die skoolkommissies vir 

wykskole is opvallend. Hy was van mening dat 

plaaslike skoolkommissies van min nut was; 

trouens hy het betoog dat skoolkommissies die 

vooruitgang van hulle skole belemmer het. 

nik (Bosman) ben van meening dat wijkscholen 

22) (?), Onderwyser. Brief aan W.J. van Gorkom. 
De Emigratie, 21.3.1877. O.D. 1/2 : 54. 

23) RABIE, (?), Veldkornet en Voors. Skoolkommis= 
sie. Brief aan Superintendent van Onderwys. 
Rhenosterpoort, 24.1.1879. O.D. 1/4: 15. 

24) Rapport van den Superintendent van Onderwys, 
1880, par. 19. 
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onder het onmiddelijk toezigt van den Superin= 

tendent moeten staan, zelfs de keuze van eenen 

onderwijzer moest geheel aan hem worden over= 

gelaten". 25 ) 

Wet no. 4 van 1874, is in 1880 deur die Engelse 

Administrasie van Transvaal herroep om vervang 

te word deur die Onderwyswet van 1880. In 

laasgenoemde wetgewing, wat slegs uit 6 arti= 

kels bestaan het, het skoolkommissies van plaas= 

skole geen bestaansreg gehad nie. 26 l 

4.3 Die oprigting en instandhouding van plaasskole 

4.3.1 Oprigtingspogings van owerheidswee 

110. 

Dit was moeilik om die Boerebevolking daarvan 

te oortuig dat die tradisionele onderwys, nie 

meer aan die nuwe en veranderde omstandighede 

voldoen het nie. ,.Veritas" het in April 1859, 

die ouers aangemoedig om van die beskikbare 

onderwysgeriewe gebruik te maak. Hy het ge= 

waarsku teen die algemene opvatting van 

,. .•• mijn vader wist niets meer dan ik, en hy 

is wel door de wereld gekomen, waarom moet 

myn kind of myne kinderen meer dan ik kennen?". 27 l 

25) Ibid., par. 20. 

26) Wet op het Onderwijs, 1880. 

27) ,Veritas", Potchefstroom, 20.4.1859. Staats 
Courant der Zuid-Afrikaansche Repub1iek, 
22.4.1859. 



Toe ds. T.F. Burgers in 1871 'n reis deur 

Transvaal onderneem het, was hy deur die swak 

onderwystoestande op die platteland getref. 

Hy het dit soos volg beskryf: .,Onder de be= 

volking op het platteland ••• is het treurig 

gesteld met het onderwijs. De moeielijkheden 

aan buitenscholen verbonden zullen dan ook niet 

alleen in de Republiek maar zelfs onder ons 

nog lang blijven bestaan". 
28

) 

Uit die ongepubliseerde verslag van die soge= 

naamde .,Pretorian Committee" van 1873, blyk dit 

duidelik dat daar kommer oor die swak onderwys= 

voorsiening aan die plaaskinders was. Sekere 

aanbevelings is gemaak om dit te verbeter. 

Hoofde van dorpskole moes optree as inspekteurs 

oor die wykskole in hulle onderskeie distrikte, 

sodat daar professionele leiding aan die onop= 

geleide plaasskoolonderwysers gegee kon word. 

Die aantal distriksonderwysers moes vermeerder 

word, en sodra die fondse dit sou toelaat, moes 

hulle salarisse verdubbel word. nThe position 

of these Masters (distriksonderwysers) appears 

to your Committee to be most important in a 

country such as this. These are the men who 

might and ought to carry the books and enlighten= 

ment of the schools and towns of our country to 

its most remote farms, many hours distant from 

28) BURGERS, op. cit., p.20. 
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any actual source of mental improvement. Your 

Committee are convinced that through the medium 

of these men who should be liberally supplied 

with suitable books, papers, drafts of out= 

coming laws etc., many, very many of the 

drawbacks of remote velt-life might be de= 

prived of their title of inevitable for many 
29) of our countrymen". Hierdie verslag het 

onverwags met ,moderne" gedagtes na vore gekom, 

en dit was ook sekuler van aard. Dit is te 

betwyfel of die aanbevelings daarin vervat 

aanklank sou vind by die ortodoks landelike 

bevolking. 

Ten spyte van die regering se paging om deur 

middel van subsidies die oprigting van goewer= 

mentskole aan te moedig, was daar in 1873 slegs 

tien gesubsidieerde wykskole in Transvaa1. 30 ) 

Wet no. 4, 1874, het tussen drie soorte skole 

onderskei, naamlik wykskole vir gewone laer 

onderwys, waarvan daar minstens een in elke 

veldkornetskap moes wees; distrikskole vir meer 

uitgebreide laer onderwys, waarvan daar een in 

elke hoofdorp moes wees en gimnasia vir hoer 

29) Report of the Pretorian Committee appointed 
18th February 1873 to prepare a scheme of 
education for the South African Republic. 
(Ongepub1iseerde vers1ag). 

30) Loc. cit. 



onderwys. 31 ) Wykskole sou deur middel van 'n 

regeringstoelaag van RSO,OO per jaar op voor= 

waarde dat daar minstens twaalf leerlinge was, 

in stand gehou word. Indien daar minstens vyf 

en twintig leerlinge was, sou die toelaag 

RlOO,OO per jaar wees, en vir elke tien leer= 

linge bo vyf en twintig sou die subsidiegeld 

met R40,00 vermeerder word. 32 ) 

Die distrikskole en girnnasia is bevoordeel 

ten koste van die wykskole waarvoor daar 'n 

groot behoefte was. Die groot verskil in sa= 

laris tussen die hoof van 'n wykskool (R200,00 

per jaar) en die van 'n distrikskool (R400,00 

per jaar) illustreer die mindere aansien wat 

die wykskole geniet het. 33 ) 

Benewens die feit dat die Burgers-onderwyswet 

te ,modern" was, het die plaasouers ook be= 

swaard gevoel teen die bevoorregting van die 

hoer onderwysinrigtings en dorpskole ten koste 

van die plaasskole. Dit moet onthou word dat 

die grootste persentasie van die blanke be= 

volking op plase gewoon het, en die behoefte 

aan gereelde onderwys was derhalwe daar die 

31) Wet no. 4, 1874, art. 6. 

32) Ibid., art. 7. 

33) Ibid., art. 43. 
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grootste. .,Subsequent experience proved that 

it was really these Ward Schools that took 

root, and answered the needs of the country 

most of all during the Republican Regime". 34 ) 

Gedurende die Burgers-regime was daar 'n agter= 

uitgang in die aantal gesubsidieerde plaasskole. 

In 1873 was daar tien ondersteunde plaasskole 

teenoor die vyf toe W.J. van Gorkom as Superin= 

tendent van Onderwys in Februarie 1876, diens 

aanvaar het. 35 ) 

Volgens 'n skatting was daar in 1877 ongeveer 

6 000 blanke kinders in Transvaal wat op skoal= 

onderwys aangewese was. Ongeveer 8% van die 

kinders van skoolgaande ouderdom het die goe= 

wermentskole besoek. 'n Juiste skatting van 

die aantal kinders wat werklik onderwys ant= 

vang het, blyk onmoontlik te wees, aangesien 

geen gegewens beskikbaar is van die kinders 

wat op plase onderwys van rondgaande huisonder= 

h . 36 ) D. f . bl d wysers ontvang et n~e. ~e elt y at 

privaat huisonderwys op plase gedurende die 

sewentigerjare in valle swang was. As gevolg 

34) MALHERBE, E.G. Education in South Africa, 
p.246. 

35) Verslag over den toestand van het onderwijs 
in de Transvaal, 1878, par. 11. 

36) MALHERBE, E.G. Education in South Africa, 
p.249. 



van die toenemende bronne van inkomste kon 

plaasboere privaat huisonderwysers teen die 

bestaanbare salaris van R10-R16 per maand met 

gratis inwoning huur. 37 ) Hierdie salaris het 

gunstig vergelyk met die salarisse van hulle 

kollegas wat aan staatsondersteunde distrik= 

skole in die hoofdorpe verbonde was, naamlik 

R250,00 per jaar38 ) sender enige bykomstige 

voordele. 

Na die anneksasie van Transvaal op 12 April 

1877, 39 ) het T. Shepstone sy persoonlike huis= 

dokter, J. Vacy Lyle, aangestel as die Engelse 

Superintendent van Onderwys. Lyle se diens= 

termyn was kort, as gevolg van sy dood in 1879, 

maar in sy onderwysverslag van 1878 het hy 

goeie insig in die probleme van daardie jare 
40) getoon. 

Lyle was van mening dat 'n stelsel van rege= 

ringsondersteunde skole in Transvaal, met sy 

ylverspreide bevolking, moeilik sou slaag. 41 ) 

37) LUGTENBURG, A.H. Geskiedenis van die onder= 
wys in die S.A. Repub1iek, p.115. 

38) Wet no. 4, 1874, art. 43. 

39) Buitengewone gazette, 12.4.1877. 

40) Vers1ag over den toestand van het onderwijs 
in de Transvaal, 1878. 

41) Ibid., par. 76. 
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Te veel was aan private inisiatief oorgelaat, 

en waar geboue en toerusting uit plaaslike 

bronne voorsien moes word, was dit ondoelma= 

tig. 42 ) Waar die plaaslike belangstelling in 

die onderwys op die platteland ontbreek het, 

was daar van owerheidswee weinig gedoen om die 

oprigting van plaasskole aan te moedig. 43 ) 

Lyle het voorts aanbeveel dat die regering 

daartoe sou oorgaan om skoolgeboue en onder= 

wyserswonings op die platteland op te rig. 

Daar moes gepoog word om onderwysers met ten 

minste 'n middelmatige geleerdheid en 'n eer= 

bare karakter na die plase te lok. 44 l 

Lyle het aanbeveel dat die regering self daar= 

toe moes oorgaan om laerskole in die buite= 

distrikte op te rig, omdat die behoefte aan 

onderwysgeleenthede daar die grootste was. 45 l 
Vanwee die uitgestrektheid van die Transvaalse 

grondgebied en die ylverspreide bevolking, was 

dit onmoontlik om al die plaaskinders by die 

gesubsidieerde goewermentskole te betrek. Goe= 

wermentskole, dit wil se, skole waar die rege= 

ring self sorg vir die nodige geboue, onderwy= 

42) Ibid., par. 35. 

43) Ibid., par. 37. 

44) Ibid., par. 63. 

45) Ibid., par. 74. 



sers en toebehore, moes in die afgelee distrikte 

opgerig word. Ten opsigte van laasgenoemde 

skole moes die regering nie op plaaslike hulp= 

bronne steun nie. 46 ) 

Die plase was gewoonlik 6 000 akkers groat, en 

dit was nie altyd moontlik om 'n geskikte plaas 

te vind waar 'n skoal opgerig kon word vir die 

gerief van al die omliggende families nie. As 

gevolg van die tekort aan plaasarbeiders moes 

die kinders noodgedwonge behulpsaam wees met 

die plaaswerk, met die gevolg dat daar ook nie 

altyd die tyd en geleentheid vir die kinders 

was om 'n bestaande plaasskool te besoek nie. 47 ) 

Lyle het voorts 'n stelsel van ,bewegende 

scholen" vir die afgelee gemeenskappe bepleit. 

Naburige families moes saamstaan en die dienste 

bekom van 'n rondgaande onderwyser, wat geduren= 

de die geskikste tyd van die jaar vir 'n tyd= 

perk van drie tot ses maande skoolonderwys aan 

die kinders kon verskaf. Sodra die onderwyser 

se tydperk op een plaas verstreke was, moes hy 

na 'n volgende skoolplek gaan. 48 ) Die salarisse 

van die rondgaande huisonderwysers was egter so 

karig dat slegs die swakste tipe onderwyser sy 

46) Ibid., par. 80. 

47) Ibid., par. 81. 

48) Ibid., par. 82. 
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dienste op plase aangebied het. 49 ) Lyle, wat 

die waarde van hierdie dikwels gesmade huison= 

derwysers besef het, wou in teenstelling met 

Wet no. 4, 1874, juis die dienste van die rond= 

gaande skoolmeesters, , ... welke op natuurlijke 

wijze onder het volk is opgegroid ..• ~ erken. 

Deur hulle salarisse te verbeter kon selfs rond= 

gaande onderwysers van 'n beter gehalte na die 
50) plase gelok word. 

Ds. H.S. Bosman, wat na die oorlye van J. Vacy 

Lyle in 1879 as Waarnemende Superintendent van 

Onderwys aangestel is, het in sy eerste onder= 

wysverslag (gedateer 19 Februarie 1880) die 

mening gelug dat die bestaande twee skooltipes, 

naamlik distrik- en wykskole, vanwee die be= 

sondere landsomstandighede moes bly voortbe= 

staan. 51 ) Gesubsidieerde plaasskole sou opge= 

rig word in ooreenstemming met die regerings= 

hulp soos voorgestel deur Lyle. Minstens tien 

huisvaders moes om die oprigting van 'n skool 

aansoek doen, terwyl die plaaslike landdros en 

predikant die aansoek moes steun. Tien kinders 

moes gereeld die skool besoek. 52 ) 

49) 

50) 

51) 

52) 

Ibid., par. 83. 

Ibid., par. 85. 

Rapport van den Superintendent van Onderwijs, 
1880, pare. 5-6. 

Goewermentskennisgewing, no. 22, 1879, par. 1. 
Transvaalsche Gouvernements Courant, 25.2.1879 
en 4.3.1879. 



Goewermentskole, opgerig in ooreensternrning met 

Wet 4, 1874, was geheel en al afhanklik van 

openbare fondse terwyl die gesubsidieerde skole 

gedeeltelik deur die regering ondersteun sou 

word. Vir elke leerling wat die skoal gereeld 

bywoon (tot hoogstens sestig leerlinge), sou 

die regering RO,SO per maand tot die skoolfonds 

bydra. 

houding 

bydraes 

Vir die verdere uitgawes en instand= 

was gesubsidieerde skole op plaaslike 
53) aangewese. H.S. Bosman was ~die 

mening toegedaan dat die verantwoordelikheid 

om skole op te rig nie uitsluitlik by die rege= 

ring berus het nie, en dat die inwoners van 

elke dorp of wyk, direk of indirek, verantwoorde= 

lik vir die opvoeding en onderwys van hulle kin= 

ders moes wees. 54 ) Die verantwoordelikheid van 

die ouers ten opsigte van die onderwys van hulle 

kinders is ook deur die owerheid erken. Volgens 

die huishoudelike bepalinge van 'n buurtskool 

(plaasskool) in die Pretoriase distrik moes 

elke aandeelhouer (skoolouer) R10,00 per jaar 

vir elke aandeelSS) betaal vir minstens twee 

jaar lank, sodat die onderwyser se salaris 

gewaarborg kon word (art. 1). Die skoolkom= 

missie was, in samewerking met die aandeel= 

53) Rapport van den Superintendent van Onderwijs, 
1880, par. 4. 

54) Ibid., par. 10. 

55) Vir e1ke aandee1 kon een kind onderwys ont= 
vang. 
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houers, verantwoordelik vir die skoollokaal, 

onderwyserswoning en skoolmeubels (art. 8). 56 ) 

Insoverre dit die oprigting van ondersteunde 

goewermentskole vir die platteland moontlik 

gemaak het, was die Onderwyswet van 1880 vir 

die plaasbewoners van besondere betekenis. 

Alle ondersteunde skole was onderhewig aan 

inspeksie. 57 ) Die sogenaamde .,grants-in-aid"

stelsel is deur die Engelse owerheid ingestel 

in 'n paging om die leemte in Wet no. 4, 1874, 

ten opsigte van die finansiering van die onder= 

wys op die platteland reg te stel. Hiervolgens 

sou 'n vaste maandelikse bedrag van R0,401 

R0,60 en R0,70 per kind betaal word ten opsigte 

van skole wat respektiewelik as derde klas, 

.tweede klas en eerste klas skole tydens die 

jongste inspeksie geklassifiseer is. Die 

.. payment-by-result"-stelsel was 'n jaarlikse 

addisionele subsidie aan skoolhoofde wat tydens 

die skoolinspeksie aan die superintendent, of 

sy verteenwoordiger, bewys van hulle bekwaamheid 

gelewer het. Hiervolgens sou R20,001 R40,00 en 

R60,00 aan hoofde van derde klas, tweede klas 

en eerste klas skole respektiewelik betaal 

56) School regulaties voor de buurtschool in het 
distrikt van Pretoria. o.o. 1/4 : 101. 

57) Wet op het onderwijs, 1880, art. 3. 



word. 58 ) 

Rondgaande huisonderwysers, wat deur beide die 

onderwysverslae van Lyle en Bosman erken en 

aanbeveel was, is in die praktyk deur die On= 

derwyswet van 1880 ten opsigte van subsidie= 

doeleindes uitgesluit. Hulle was verhinder om 

aansoek om subsidie te doen deur die bepaling 

dat subsidie alleen aangevra kon word, nadat 

die voorgeskrewe vorm deur minstens tien huis= 

eienaars onderteken was (art. 13), en die skoal 

reeds vir minstens drie maande bestaan en in 

stand ge_hou was (art. 14). 59 ) Rondgaande huis= 

onderwysers het selde langer as drie maande op 

'n plaas gebly, en dit word betwyfel of dit so 

maklik sou gegaan het om die vereiste aantal 

leerlinge vir subsidiedoeleindes byeen te kry. 

Ten spyte van die pogings van owerheidswee om 

ondersteunde plaasskole op te rig en in stand 

te hou, het die element van stabiliteit in 1880 

nag by die skole ontbre~k. 60 ) Gedu;ende die 

periode 1860-1880 het die plaasouers, ten spyte 

van pogings om die plattelandse onderwys te 

58) Government regulations regarding general 
education in the Province of the Transvaal, 
art. 10. o.o. 145/2. 

59) Ibid., artt. 13-4. 

60) Rapport van den Superintendent van Onderwys, 
1880, par. 18. 
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moderniseer, gehou by die tradisionele private 

huisonderwysers wat die plase besoek het om 

skoolonderwys aan die kinders te verskaf. Ver= 

skeie faktore het gedurende daardie jare die 

oprigting en instandhouding van ondersteunde 

plaasskole bemoeilik. 

4.3.2 Faktore wat die oprigting en instandhouding van 

gesubsidieerde wykskole (plaasskole) belemmer 

het 

4. 3. 2. 1 Die ylverspreide landelike bevolking 

122. 

Die plase was groot en die opstalle ver van 

mekaar. Kinders moes soms 1~ uur reis om by 

die naaste plaasskooltjie te kom. 61 ) 

Sommige boere het dit nie nodig geag om eie 

plase te h~ nie, want dit was maklik om wei= 

veld by 'n plaaseienaar te kry. Baie plaas= 

eienaars het dit verwelkom om 'n bywoner op 

hulle grand te he. Volgens behoefte het die 

rondtrekkende veeboere van die een plaas na 

'n ander verhuis, op soek na beter weiveld. 62 ) 

Vanwee die uitgestrektheid van die plase, die 

61) FILTER, T.H.T. Brief aan W.J. van Gorkom. 
Lineburq, 26.3.1877. O.D. 1/2 : 59. 

62) GROSSKOPF, op. cit., p.3S-6. Vql. ook: WIL= 
COCKS, op. cit., p.lO. 



nomadiese en onbestendige leefwyse van die 

boere, was dit moeilik om 'n georganiseerde 

skoolstelsel vir die plattelandse bevolking 

daar te stel. Die ylverspreide boerebevolking 

was ongekunsteld en vry van enige formaliteite. 

Goeie lektuur was skaars en is selde by plaas= 
. f 63) 

won~ngs aangetre . 

Artikel 7 van Wet no. 4, 1874, het bepaal dat 

die Superintendent die wykskole in die buite= 

distrikte so dikwels as moontlik moes be= 

soek. 64 ) 

Toe W.J. van Gorkom in Februarie 1876, diens 

aanvaar het, het dit spoedig geblyk dat die 

Superintendent, vanwee die ylverspreide lan= 

delike bevolking, nie aan die wetsbepaling 

ten opsigte van die besoeke aan die wykskole 

sou kon voldoen nie. Die skole was ver van 

mekaar, die paaie, indien daar so iets was, 

was swak en die perdekar was die enigste ver= 

voermiddel. 65 ) 

4.3.2.2 Politieke woelinge 

Vanaf 1863, toe daar na die burgeroorlog weer 

63) BURGERS, op. cit., p.l0-20. 

64) Wet no. 4, 1874, art. 70. 

65) FROWEIN, C.R. Schooltoezicht. 
Z.A. Gedenkboek, p.l25). 

(In V. V. 0. 0. 
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vrede in die land gekom het, het die algemene 

landstoestande weer na die normale begin te= 

rugkeer. Intussen het die onderwys op die 

afgelee boereplase, wat minder betrek was by 

die burgeroorlog, effens rustiger as by die 

grater sentra ontwikkel. Op die platteland 

was daar deurgaans 'n aanvraag na distriks= 
66) onderwysers. 

As gevolg van die politieke krisis wat veroor= 

saak is deur die Keate-uitspraak, het president 

M.W. Pretorius in 1871 bedank. Thomas F. 

Burgers, wie se moderne en sekulere opvat= 

tinge waarskynlik nie aanvanklik tot die volk 

deurgedring het nie, is vroeg in 1872 met 'n 

oorweldigende meerderheid as staatspresident 

verkies. 67 l 

Dit was Burgers se ernstige strewe om die 

onderwystoestande te verbeter, en sy ,moderne" 

onderwyswet is in 1874, na enkele wysiginge, 

deur die Volksraad goedgekeur. Burgers se 

teenstanders het sy liberale en vrysinnige 

onderwyswet gebruik om hom in onguns by die 

volk te bring. Aan die einde van 1876 was 

die algemene landstoestande as gevolg van die 

partygetwis en mislukte Sekoekoenie-veldtog 

66) COETZEE, J.C. Onderwys in Transvaal, p.27-8. 

o/J LUGTENBURG, A.H. Geskiedenis van die ondeo.= 
wys in die S.A. Republiek, p.SS-90. 



reeds in so 'n verwarring dat die Engelse ge= 

dreig het om die Transvaal te annekseer. 68 ) 

Vanwee die vertroebelde landsomstandighede 

was dit vir onderwysers moeilik om met 'n 

plaasskool te begin. In November 1876, het 

meester C.F. Dirks aan die Superintendent 

van Onderwys soos volg geskryf: ,Zoo als 

U Ed. (Van Gorkom) bekent is, was ik geduren= 

de drie maanden privaat onderwijzer bij den 

Heer N. Smuts alhier. Het plan was om in 

Wijk No. 2 alhier de wijkschool te beginnen, 

waarover oak met U Ed. gesproken is, tijdens 

uw besoek alhier. De inwoners deser wijk 

hebben het echter voor het oogenblik te druk 

met onze politiek, en geen tijd om aan eene 

school te denken". 69 ) 

Op 12 April 1877, is die Z.A.R. deur Engeland 

geannekseer. 70 ) Spoedig is die gees van ver= 

slaendheid, wat na die anneksasie ingetree 

het, vervang deur 'n nugtere denke aangaande 

die gevolge van die anneksasie. By die Afri= 

kaner het daar 'n ontwaking van die Nasionale 

gevoel ingetree, en die misnoee met die Britse 

68) DUPLESSIS, J~.S., op. cit., p.231-J. 

69) DIRKS, C.F. Brief aan W.J. van Gorkom. 
Utrecht, 16.11.1876. O.D. 1/1 : 2~2. 

70) Gazette extraordinary, 12.4.1877. 
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administrasie het toegeneem. Groot volksver= 

gaderings is gehou om teen die anneksasie te 

protesteer, en die gedurige rondtrek van die 

burgers (ook onderwysers) na die vergaderings 71 ) 

moes 'n uiters nadelige uitwerking op die ont= 

wikkeling van die plaasskool gehad het. 

4.3.2.3 Die inboorlingkwessie 

126. 

Tot aan die einde van 1876 was die botsings 

met Sekoekoenie waarskynlik die ernstigste 

en veeleisendste van al die oorloe met ver= 

skillende inboorlingstamme wat die burgers 

tot op daardie stadium mee te doen gehad het. 

Die burgers moes hulle plase verlaat wanneer 

hulle op kommando moes gaan, en tydens hulle 

afwesigheid is hulle plase dikwels geplunder. 

Voor 1877 moes die burgers in die Ohrigstadse 

grondgebied hulle voortdurend gereed gehou 

het om hulle teen die omliggende naturelle= 

stamme te verdedig. 72 l 

In die Utrechtse distrik was die burgers weer 

voortdurend in konfrontasie met die Soeloes. 

Meester A. Eekhout was van voorneme om in 

1876 met 'n plaasskool in wyk no. 3 te begin, 

71) De Volksstem, 25.3.1879 en 15.7.1879. 
Vgl. ook: LUGTENBURG, A.H. Geskiedenis van 
die onderwys in die S.A. Republiek, p.123. 

72) PRETORIUS, op. cit., p.107-B. 



maar toe die skoolgebou en onderwyserswoning 

amper voltooi was, het die Soeloes dit soda= 

nig geruineer dat slegs die mure van die ge= 

boue oorgebly het. 73 ) Sommige boere het bulle 

plase as gevolg van die soeloe-kwessie ver= 

laat. Dit het 'n daling in die leerlingtal 

veroorsaak. 7 4 ) 

4.3.2.4 Ekonomiese toestande 

Teen 1865 was die finansiele posisie van die 

Z.A.R. in so 'n haglike toestand dat die 

Volksraad besluit het om papiergeld75 ) uit te 

gee. Die nodige gouddekking het egter ont= 

breek en die waarde van die papiernote het 

skerp gedaa1. 76 ) 

As gevolg van die tekort aan geld kon daar van 

die kant van die regering niks gedoen word om 

die toenemende aanvraag na distriksonderwy= 

sers die hoof te bied nie. In September 1864, 

7 3) EEKHOUT, A. Brief a an J. Vacy Lyle. Frisch= 
gewecht, 18.8.1877. O.D. 1/2: 148. 

74) DIRKS, C.F. Brief aan H.S. Bosman. Utrech~ 
1 

30.8.1879. O.D. 1/4 : 104. 

75) Die eerste note was .Ryksdaalders" (Riksdaal~ 
ders) 1 maar pondnote het spoedig crevolg om 
eersgenoemde te vervang. 

76) ENGELBRECHT, S.P. Eeufees-album van die Nee]. 
Herv. Kerk van Afrika, p.33. 
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het die begrotingskommissie die volgende aan= 

beveling gedoen: .,De Commissie beschouwt ook 

dat het van het hoogste belang is om 31 

Districts onderwyzers aantestellen, in elk 

Veldcornetschap e~n, maar moet oogenblikkelyk 

tegen dien aanstelling zyn tot tyd en wyle er 

meerdere beschikbare inkomsten voor het Gouvt. 

zullen zyn -· •• ". 77) 

()Qr di_.e algemeen WaS die onderwy--&erS 1 Vanwee 

die karige besoldiging en die lae koopkrag 

van -die -papierqe,ld, in geldelike moeilikheid. 

Die bankrotsk.-ap waarin die Z. A. R. hom bevind 

het, het dan ook nie as '-n aanmoediging ge= 

di-en orn onderwysers van bui te di.e landsgrense 

na die Republiek te lok ni<e. Gedurende daar= 

die jare kon die plaasmen-se hoogstens die 

dienst-e van • n swerwertipe (rondtrekikende) 

onderwyser, wie se bevoegdhede en sedes dik= 

wels van 'n twyfelagtige aard was, bekom. 78 > 

Vanaf 1872 het daar •n verbetering in die 

land se finansiele posisie ingetree, en in 

1"873 ~kon die staat a"lreefrs -weer geldelike 

ondersteuning aan nege dorpsko1e en tien 

77) V.R. -605/64, 26.9.1864, art. 18. {In Breyten= 
bach, J .H. e.a. Notule van die Vo1ksraad van 
die 2.A.R. (met by1ae), d1. 5, 1864-1866, 
p.175). 

78) PRETORIUS, op. cit., p. 12.2-3. 



rondgaande plaasskole vir 'n bedrag van 
79) 

R3 950,00 verleen. Hierdie bedrag was 

nie te onaansienlik in die lig van die be= 

staande landsomstandighede nie. 

In 1874 het 'n briefskrywer, ,Vaalpens", in 

De Volksstem die regering geloof vir die ver= 

beterde finansiele steun aan die skole en die 

pogings om die onderwys te verbeter, want: 

,Zander verstant is geleerthyt maar min wert, 

en zonder geleerthyt denk alle mense laat 

hulle verstant het". 80 l 

Die finansiele posisie van die Z.A.R. het in= 

tussen sodanig verbeter dat daar in 1875 aan= 

gekondig kon word dat alle staatsamptenare 

(oak die onderwysers) voortaan hulle salaris= 

se weer gereeld elke drie maande sou ant= 
81) vang. 

Van Gorkom het tydens die opening van 'n 

skoal in die Pretoriase distrik gese dat Wet 

no. 4, 1874, staatsonderwys impliseer, en 

79) Report of the Pretorian Conunittee appolnt<"d 
18th February 1873 to prepare a scheme of 
education for the South African Republic. 
(Ongepubliseerde verslag). 

80) ,Vaalpens", Biltong, Marico. De Vo.lk_s_sc_ 
21.2.1874. 

81) Staats Courant der Zuid-Afrikaansche RepubL.ek, 
4.8.1875. 

129. 



130. 

dat dit die strewe was om minstens een skoal 

in elke wyk op te rig vir die plattelandse 

bevolking. 82 ) 

Die vooruitgang op ekonomiese gebied het ook 

'n vermeerdering in die aantal wykskole van 

vyf in 1876 tot nege in 1879 meegebring. 83 ) 

Hierdie syfers bied in werklikheid 'n skewe 

beeld van die onderwysontwikkeling op die 

plase gedurende die sewentigerjare. Dit moet 

in gedagte gehou word dat baie Afrikaners op 

die plase uit prates teen die Britse beheer 

geweier het om hulle kinders na die staats= 

ondersteunde wykskole te stuur. 

Die ontdekking van diamante het beter markte 

vir die boere se landbouprodukte ten gevolg 

gehad. 84 ) Benewens die gratis inwoning aan 

huisonderwysers kon aan hulle beter salarisse, 

nl. R10-R16 per maand, aangebied word. Gedu= 

rende daardie jare het die gebruik om private 

huisonderwysers te huur ten koste van die 

staatsondersteunde wykskole toegeneem. 85 ) 

82) JEPPE, F. Transvaal book almanac and direc= 
tory for 1877, p.39. 

83) Ibid. I p.53. 

84) COETZEE, J.H. Verarming en oorheersing, p.105; 
107-8. 

85) LUGTENBURG, A.H. Geskiedenis van die onder= 
wys in die S.A. Republiek, p.115. 



Dit wil voorkom of die toename in die aantal 

ondersteunde wykskole van vyf in 1876 tot 

nege in 1879 beperk was tot die Engelse en 

Engels-georienteerdes. 

4.3.2.5 Tekort aan onderwysers en die gevoel teen 

die vreemde onderwysers 

In 1867 het die Z.A.R. oar die dienste van 

vyf en twintig onderwysers beskik waarvan 

dertien op plase werksaam was. 86 ) In die 

begroting vir 1868-1869 is daar voorsiening 

gemaak vir elf goewerments- en twaalf di= 

striksonderwysers. Die distriksonderwysers 

was soos volg versprei: 87 ) 

(Vervolg op p.l32). 

86) BOT, A.K. A century of education in the Trans= 
vaal, p.15. 

87) Begroting vir die jaar 1.8.1868-31.7.1869. 
Staats Courant der Zuid-Afrikaansche Republiek, 
23.12.1868. 
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Aantal Jaarlikse Distrik Distriks= 
onderw::x::sers salaris 

Pretoria 4 R200,00 

Potchefstroom 3 R150,00 

Rustenburg 1 R 50,00 

Lydenburg 1 R 50,00 

Nylstroom en 1 R 50,00 Schoemansdal 

Wakkerstroom 1 R 50,00 

Utrecht R 50,00 

TOTAAL 12 R600,00 88) 

Tabel 

Volgens die begroting vir die jaar 1869/70 

het die aantal distriksonderwysers verminder 

na agt. 89 ) 

Indien dit aanvaar word dat slegs skole wat 

werklik bestaan het in die 1868/69 begroting 

opgeneem was, en die gemiddelde inskrywing 

van die distrikskole op twaalf leerlinge 

gestel word, sou dit beteken dat daar toe 

slegs een honderd vier en veertig plaaskin= 

88) Dit is interessant om daarop te let dat daar 
R2 650,00 begroot was vir die elf goewerments= 
onderwysers in die groter sentra, terwyl die 
twaalf distriksonderwysers gesamentlik slegs 
R600,00 ontvang het, d.w.s. RSO,OO elk per 
jaar. 

89) Begroting vir die jaar 1.8.1869-31.7.1870. 
Staats Courant der Zuid-Afrikaansche Republiek, 
13.7.1869. 



ders in die verskillende distrikskole onder= 

wys ontvang het. Hierdie beraming sluit nie 

die plaaskinders in wat gedurende die betrokke 

jaar van die rondgaande huisonderwysers on= 

derwys ontvang het nie. 

Uit die briewe van plaaseienaars aan die 

Superintendent blyk 'n ernstige tekort aan 

onderwysers en word tersefdertyd om onderwy= 

sers gevra. Die sekretaris van die Lyden= 

burgse skoolkommissie het in Januarie 1878, 

hom tot die Superintendent om die voorsiening 

van 'n onderwyser gewend, want dit was toe 

., ..• reeds twee jaaren dat hier (Lydenburgse 

omgewing) geen geregelde school onderwijs 

aan de jeugd .•. " verskaf was nie. 90 ) 

Die eienaar van die plaas Groenfontein, in 

die Heidelbergse distrik, het in Mei 1878, 

verneem dat daar ., ... verleede week weer een 

Nuwe Companie van hollanze Heere over Heyde!= 

berg Pazeerd is na Pretoria waar onder zeeker 

Bekwame Perzoone by zal (sou) weeze als 

schoolmeesters ••. ". Hy wou dringend 'n huis= 

onderwyser gehad het vir minstens vier maande 

om onderrig te verskaf in., .•. spelde leeze 

schryve zyvere en ook bybelkennis". Daar was 

9G) SCHULZE, c. Brief aan W.J. van Gorkom. '-'Yd·"'·' 
burg, 28.1.1878. O.D. 1/3 : 16. 
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onder andere vier of vyf jongmense wat gehelp 

moes word om in Oktober 1878, belydenis van 

die geloof af te le. 91 ) 

Die openbare gevoel teen die ingevoerde Hol= 

lander-onderwysers het gedurende die Burgers

regime toegeneem. In sy toespraak met die 

opening van 'r. Pretoriase distrikskool het 

Van Gorkom gese dat dit moeilik was om Wet 

no. 4, 1874, in die Z.A.R. met sy heterogene 

bevolking te implementeer. Die Superinten= 

dent was die mening toegedaan dat die protes= 

stemme teen die liberale tendense sou verdwyn, 

en dat die teenkanting teen die Nederlandse 

karakter van die openbare onderwys sou ver= 

minder. 92 ) 

In 'n skrywe aan die Superintendent het die 

Hollander-goewermentsonderwyser van Utrecht 

verduidelik dat daar baie meer kinders was 

wat sy skool kon besoek, maar, .•. de Afri= 

kaansche menschen willen (wou) niets met mij 

(Dirks) " te doen gehad het nie. 93 ) Die 

91) LANDSBERG, OTTO. Brief aan Onderwysdeparte= 
ment. Groenfontein, Heide1bergse distrik, 
15 Mei 1878. O.D. 1/3 : 52. 

92) JEPPE, F., op. cit., p.40-l. 

93) DIRKS, C.F. Brief aan W.J. van Gorkom. 
Utrecht, 14.1.1878. O.D. 1/3 7(a). 



onderwyser van die Spelonk, in die Soutpans= 

bergse distrik, het in 'n vertroulike brief 

aan Lyle geskryf dat hy die Hollander-onder= 

wyser, M.J. Pos, wat met 'n skoal op 'n na= 

burige plaas wou begin, nie net as onbekwaam 

beskou het nie, maar dat hy hom ook as Hol= 

lander, ., ... one of the lot imported by Mr. 

Burgers", verwerp het. 94 l 

Gedurende die besettingsjare het die gevoel 

teen Engelse onderwysers soms oak hoog geloop. 

In Mei 1879, het c.w. Nelson die Superinten= 

dent versoek om hom as goewermentsonderwyser 

van enige dorp in Transvaal aan te stel. 

Nelson het nie sy weg oop gesien om langer as 

huisonderwyser op plase diens te doen nie, 

want., ..• the Farmers are so Anti English that 

I (Nelson) cannot live among them in private 

any longer". 95 ) 

4.4 Die kurrikulum 

Daar was in 1866 vir die eerste keer in die 

Transvaalse onderwysgeskiedenis bepaal in watter 

skoolvakke daar by plaasskole onderrig gegee moes 

word. Distriksonderwysers moes onderwys verskaf 

94) BICCARD, LOUIS. Brief aan John Vacy I.y:•. 
Soutpansberg, 2. 5.1879. 0. D. 1/4 : j!). 

95) NELSON, C.W. Brief aan J. Vacy Lyle. Heidel= 
berg, 4.5.1879. O.D. 1/4: 39. 
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in Lees, Skrif, Rekene, Sang, Bybelse geskiede= 

nis en ander vakke , ... waartoe zij verder met 

goedvinden der ouders in staat zijn". 96 ) Wet 

no. 4, 1874, het bepaal dat daar in wykskole 

onderwys gegee moes word in Lees, Skrif, Rekene, 

Beginsels van vormleer (indien moontlik), Ne= 

derlandse taal, Aardrykskunde, Geskiedenis en 

Sang. 97 ) Vanwee die tekort aan boeke en onder= 

wysbenodigdhede het vakke soos Aardrykskunde en 

Geskiedenis by plaasskole selde tot hulle reg 

gekom. 98 ) 

Die wetsbepaling (1874) dat daar geen dogma= 

tiese godsdiensonderrig gedurende die gewone 

skoolure gegee kon word nie, het hewige kritiek 

ui tge lok. . Di t b lyk da t Burgers in sy pog ing 

om staatsonderwys vir alle kinders, ongeag 

hulle kerkverband, in te stel, nie rekening 

gehou het met die gevoel van die konserwatiewe 

Transvaalse burgers nie. Die sekretaris van 

die Llineburgse skoolkommissie het in Maart 

1877, aan Van Gorkom die volgende geskryf: 

,Aangezien ons niet toegelaten wordt Godsdienst 

onderwys uitteoefenen in de Schoeluren en ook de 

volle Schoelgeld moet betaald .•• Word besloo= 

96) 

97) 

98) 

Onderwyswet van 1866. ,Reglement voor de 
districts onderwijzers", art. 2. 

Wet no. 4, 1874, art. 3. 

COLLINS, J., Onderwyser. Brief aan H.S. Bos= 
man. Zandfontein, 31. 7. 1879. o. D. 1/4 : 77. 



ten dat de School Commissie als zulke bedanke. 

Wy kunnen en wilden ons de Godsdienst Onderwys 

niet laten neemen, wilden lievers onze private 

School houden". 99 l 

Wet no. 4, 1874, het selfs bepaal dat die 

onderwysers hulle daarvan moes weerhou om iets 

aan die kinders te leer of te doen "''' wat 

strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan 

de godsdienstige begrippen van andersdenken= 

d " 100) en .•.. 

Waarskynlik wou Burgers deur die weglating van 

dogmatiese godsdiensonderrig gedurende skoal= 

ure oak verdere wrywing tussen die Afrikaanse 

kerke voorkom. Leerstellige godsdiensonderrig 

binne die gewone skoolure sou op daardie sta= 

dium die Ned. Herv. Staatskerk ten koste van 

die ander Protestantse kerke bevoordeel het. 

4.5 Die onderwyspeil 

In 1866 is daar bepaal dat die plaaslike skoal= 

kommissies tydens hulle gewone maandelikse ver= 

gaderings twee lede moes aanwys om die skoal 

die daaropvolgende maand te gaan besoek ten 

einde vas te stel of die onderwyser sy werk 

99) 

100) 

MEYER, J.H. ·Brief aan W.J. van Gorkom. 
Luneburg, 6.3.1877. o.o. 1/2 :·39. 

Wet no. 4, 1874, art. 51. 
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bevredigend gedoen het, en of die vordering 

van die leerlinge na wense is. 101 ) Enige 

skoolkommissielid kon egter die skoal so dik= 

wels as wat hy dit nodig geag het, besoek. 102 ) 

dog skoolkommissielede moes hulle daarvan 

weerhou om in die teenwoordigheid van die 

leerlinge oar die onderwyser se werk kritiek 

te lewer. 103 ) 

Dit moet aanvaar word dat die ouers, skoolkom= 

missielede, onderwysers en leerlinge besondere 

waarde geheg het aan die jaarlikse eksamenpleg= 

tigheid waarvoor die Onderwyswet van 1866 voor= 

siening gemaak het. Eksamendag was 'n grootse 

gebeurtenis, en moes ongetwyfeld daartoe byge= 

dra het om beide die onderwysers en leerlinge 

tot beter werkspogings aan te spoor. Die Onder= 

wyswet van 1866 het 'n hele eksamenprosedure 

aan die hand gedoen om die plegtigheid so sta= 

tig en luisterryk as moontlik te laat verloop. 

Ongeveer vyftien minute voordat die eksamen sou 

begin, moes die skoolkommissielede, almal in 

swart gekleed, by die voorsitter se huis byeen= 

kom vanwaar hulle in 'n prosessie na die skoal 

moes stap. Na die plegtige opening moes daar 

101) Onderwyswet van 1866. .Reglement voor de 
plaatselyke schoolcommissien, art. 12. 

102) Ibid., art. 13. 

103) Ibid., art. 14. 



met die formele eksaminering van die leerlinge 

begin word. Na die aflegging van die eksamen 

moes die voorsitter 'n gepaste toespraak hou, 

en pryse aan die leerlinge oorhandig. 104 ) Van 

die skoolkommissielede wat die leerlinge moes 

inspekteer en eksamineer, het dikwels self 

minder as die leerlinge geweet. 105 ) Dit spreek 

vanself dat die onderwyspeil van die plaas= 

skole onder sulke omstandighede nie hoog kon 

gewees het nie. 

Wet no. 4, 1874, het duidelik onderskei tussen 

leke- en professionele toesig in die onderwys. 

Die skoolkommissie moes die skoal gereeld be= 

soek om toe te sien dat die skoolgebou, meu= 

bels en toebehore na wense was, maar die kom= 

missie het geen reg gehad , ... om zich met de 

werkzaamheden van de school in te laten, noch 

met de wijze waarop het onderwijs wordt gege= 

ven, behoorende dit tot de pligten van den 

Superintendent Generaal". 106 l 

Ten spyte van die feit dat Wet no. 4, 1874, 

skoolkommissies daarvan wou weerhou om die 

104) Ibid. ,Reg1ement van orde voor het jac.ri·,oksr·''
openbaar examen", artt. 1-8. 

105) PELLS, E.G. The story of education in Sout,, 
Africa, p.40. 

106) Wet no. 4, 1874, art. 59. 
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skole self te inspekteer en te eksamineer, het 

die praktyk nog vir 'n geruime tyd voortgeduur. 

Die Skoolkommissie van die skoal op die plaas 

Zandfontein sou op 20 Junie 1879, die dag waarop 

die skoal vir die wintervakansie sou sluit, 

, ... de Zesmaandelyksche Examen ... " afhan= 
del. 107) 

,Een Onpartijdig Toeschouwer" het die jaarlikse 

eksamen op die plaas Morgenzon in die Rusten= 

burgse distrik, beskryf as een van die groat= 

ste gebeurtenisse wat die betrokke gemeenskappie 

nog beleef het. Daar is toe alreeds gepleit 

vir meer Suid-Afrikaanse geskiedenis, want 'n 

kennis van Piet Retief of Andries Pretorius 

was vir die Afrikanerkind van veel grater bete= 

kenis as 'n kennis van ,Willem den Veroveraar 

of Alfred den Groote". 108 l 

4.6 Geboue en toerusting 

140. 

As gevolg van die onvermoe van die regering om 

die verpligtinge met betrekking tot die oprig= 

ting van skoolgeboue, en die voorsiening van 

noodsaaklike toebehore na te kom, was ondoel= 

107) COLLINS, F.J., Onderwyser. Brief aan die 
Superintendent van Onderwys. Zandfontein, 
2. 6.1879. O.D. 1/4 : 58. 

108) Skoo1eksamen op Morgenzon, Rustenburgse di= 
strik. De Volksstem, 30.12.1879. 



treffende geboue en toerusting eerder die reel 

as die uitsondering by plaasskole. Plaaslike 

gemeenskappe het self, na die beste van hulle 

vermoens, in die noodsaaklikste behoeftes ten 

opsigte van die skoolgebou, meubels en toerus= 

ting voorsien. 

Wet no. 4, 1874, wat staatsondersteunde skole 

in die plek van staatsonderwys 109 ) gestel het, het 

grater verantwoordelikheid aan plaaslike skoal= 

kommissies toegestaan. Die skoolkommissies 

van wykskole moes self geskikte terreine vind 

waarop hulle skoolgeboue kon oprig. Skoolge= 

boue kon vir geen ander doeleindes, behalwe vir 

godsdiensdoeleindes, as vir die onderwys ge= 

bruik word nie. 110 ) Alle bestaande skoolge= 

boue wat aan die regering behoort het, sou gra= 

tis aan die plaaslike skoolkommissies oorgedra 

word. Plaaslike skoolkommissies kon, met toe= 

stemming van die regering, hierdie geboue ver= 

koop en die opbrengs aanwend om geskikter ge= 

boue aan te koop of te laat bou. 111 ) Voortaan 

sou die Superintendent persoonlik toesig hou 

oor die geboue. Geen skoolonderwys moes gegee 

word in lokale wat hy, of sy verteenwoordiger, 

109) Onderwysreglemente van 1859 en 1866. 

110) Wet no. 4, 1874, art. 10. 

111) Ibid., art. 11. 
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. 112) as ongeskik vir onderwysdoeleindes vind nle. 

Omdat privaat huisonderwys gedurende die se= 

wentigerjare aan die orde van die dag was, het 

Wet no. 4, 1874, in die praktyk die plaaskinders 

nie beveilig teen die onhigieniese en ondoel= 

treffende skoolkamers op die plase nie. Rand= 

gaande huisonderwysers het nie subsidie ont= 

vang nie, en hulle was derhalwe nie onderhewig 

aan inspeksie nie. 

In September 1878, het die landdros van Utrecht 

'n skrywe aan die Superintendent van Onderwys 

gerig, waarin hy om hulp gevra het vir die op= 

rigting van 'n geskikte skoolgebou. 113 ) Volgens 

die onderwyser was die skoolgebou so bouvallig 

dat verskeie ouers uit die distrik geweier het 

om hulle kinders na so 'n swak skoolgebou te 

stuur. 'n Gedeelte van die grasdak was deur 

die wind afgewaai, en al die ruite in die ven= 

sters was stukkend. 114 ) 

H.S. Bosman, Waarnemende Superintendent van 

Onderwys, het gemeen dat plaaslike skoolkommis= 

112) Ibid., art. 13. 

113) RUDOLPH, G.M. Brief aan J. Vacy Lyle. Ut= 
recht, 4.9.1878. O.D. 1/3: 82. 

114) DIRKS, C.F. 
30.8.1879. 

Brief aan H.S. Bosman. Utrecht, 
O.D. 1/4 104. 



sies nie daartoe in staat was om skoolgeboue 

op te rig wat aan die vereistes van Wet no. 4, 

1874, sou voldoen nie. Hy het aanbeveel dat 

die regering self die skoolgeboue en onderwys= 
. . 115) wonlngs moes oprlg. 

4.7 Die behoefte aan bekwame onderwysers 

4.7.1 Die bevoegdheid van plaasskoolonderwysers 

Onderwyswet van 1866 het 'n paar belangrike 

bepalinge ten opsigte van plaasskoolonderwysers 

ingehou. Waar hulle voorheen sander veel kon= 

trole en noemenswaardige onderwysbevoegdhede 

hulle werk op plase verrig het, is sake in 1866 

op 'n hegter grondslag geplaas. Sodra 'n onder= 

wyser hom in 'n bepaalde wyk wou vestig, moes 

hy eers 'n aanstellingsbrief van die Algemene 

Skoolkommissie verkry, wat dan weer aan die 

veldkornet van die betrokke wyk getoon moes 

word. 116 ) 

Die sogenaamde .,Pretorian Committee" (1873) 

het aanbeveel dat plaasskoolonderwysers meer 

aangemoedig moes word, en dat daar vanwee die 

belangrike werk wat hulle op die plase verrig 

115) 

116) 

Rapport van den Superintendent van Onderwijs, 
1880, par. 11. 

Onderwyswet van 1866. "Reglement voor de 
districts onderwijzers", art. 4. 
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het, veel meer professionele hulp en leiding 

aan hulle verskaf moes word. 117 l 

Wet no. 4, 1874, het bepaal dat geen onderwyser, 

wat subsidie van die regering ontvang het, son= 

der 'n aanstellingsbrief kon wees nie (art. 

18), en 'n aanstellingsbrief kon slegs uitge= 

reik word, indien sodanige persoon oor 'n 

onderwysersdiploma beskik het (art. 19). 118 ) 

,Vaalpens" van Biltongvlei, in die Maricose 

distrik, was verheug om te verneem dat skool= 

meesters voortaan oor 'n onderwysersdiploma 

moes beskik, alvorens hulle by 'n skool aange= 

stel kon word. Volgens genoemde korrespondent 

was die gehalte van sommige onderwysers alreeds 

veel beter as die vroeere rondgaande onderwy= 

sers wat op die plase ook nog moes kalwers op= 
119) pas en velskoene maak. 

Die pogings wat aangewend was om die onderwy= 

sers aan te moedig om hulle beter te bekwaam 

vir hulle taak, was ook vir die platteland 'n 

voordeel. Meester H. Backer, wat aangebied 

het om by 'n wykskool skool te hou, het oor 'n 

117) Report of the Pretorian committee appointed 
18th February 1873 to prepare a scheme of 
education for the South African Republic. 

118 l Wet no. 4, 1874, artt. 18-9. 

119) ,Vaalpens", Biltongvlei, Marice, 5.1.1874. 
De Volksstem, 17.1.1874. 



,Diploma van Distrikt onderwijser 1ste klasje" 

beskik. 120 ) Johan A. Weeber, wat vir 'n geruime 

tyd werksaam was as landdrosklerk en openbare 

aanklaer, wou 'n onderwyspos bekom by 'n wyk= 

skool in die Middelburgse distrik. Hy het hom 

bereid verklaar om hom, ... verder te oefenen 

in die vakken van onderwys door de wet ver= 

eischt" . 121 ) 

Daar was egter ook plaasskoolonderwysers wat 

onbevoeg vir hulle taak was. Dit blyk dat 

die plaasmense nie altyd veel aandag aan die 

bevoegdheid van hulle onderwysers geskenk het 

nie. J.S.Zietsman is deur die skoolkommissie 

van Wyk no. 1, in die Utrechtse distrik, afge= 

sien van die feit dat hy oor geen onderwysers= 

diploma beskik het nie, by die Superintendent 

vir aanstelling aanbeveel, want op grond van 

, ... de onder vending dien wij (skoolkommissie= 

lede) hep van zijn (Zietsman) ge drag en goet 

ge leert hijt en be kwaam hijt die hij hep een 

kent te leer ... " kon hy met vrymoedigheid 

aangestel word. 122 ) Die eksamenkommissie wat 

120) BACKER, H. Brief aan Begeman. Marabastad, 
6.3.1876. 0.0. 1/1: 75. 

121) WEEBER, JOHAN A. Brief aan W.J. van Gorkom. 
Midde1burg, 2.11.1876. 0.0. 1/1: 275. 

122) UYS, P.L, Sekretaris van Skoo1kommissie. 
Brief aan W.J. van Gorkom. Wyk 1, Utrechtse 
distrik, 19.11.1877. O.D. 1/2 : 237. 
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J.S. Zietsman, in opdrag van die Superintendent, 

moes eksamineer, het hom geheel en al onbevoeg 

gevind om in ooreenstemming met die wetsbepa= 

linge onderwys aan plaaskinders te verskaf. 123 l 

Die tekort aan bekwame en gekwalifiseerde on= 

derwysers van goeie sedelike gedrag was een 

van die ernstige struikelblokke in die weg van 

die ontwikkeling van die onderwys in Transvaal. 

Daar moes nog steeds gebruik gemaak word van 

die dienste van persone wat in ander werke mis= 

luk het, en in 'n laaste wanhoopspoging begin 

skoolhou het om ten minste iets te kon ver= 

d
. 124) 
1en. 

4.7.2 Salarisse en diensvoorwaardes van die plaas= 

skoolonderwysers 

146. 

Die Onderwyswet van 1866 het die distrikson= 

derwyser onder die onmiddellike toesig van die 

veldkornet van die wyk waarin hy onderwys ver= 

skaf het, geplaas. 125 ) Dit was ook van die 

distriksonderwysers verwag om die veldkornet 

met skryfwerk .,voor dienstzaken" te help, mits 

123) RUDOLPH, G.M., Landdros. Brief aan W.J. van 
Gorkom. Utrecht, 4.3.1878. o.o. 1/3 : 27. 

124) Rapport van den Superintendent van Onderwijs, 
1880, par. 15. 

125) Onderwyswet van 1866. ..Reglement voor de 
districts cnderwijzers", art. 10. 



die skryfwerk nie die onderwyser se onderwys= 

werk sou benadeel nie. 126 l 

Benewens die gratis inwoning wat die plaaseie= 

naar aan die onderwyser moes verskaf, en die 

skoolgeld wat die skoolouers aan hom moes be= 

taal (art. 7), sou distriksonderwysers 'n toe= 

laag van RSO,OO per jaar van die staat ont= 

vang, mits hulle die vorige jaar twaalf of meer 

leerlinge in hulle skool gehad het (art. 8). 127 > 

Die posisie van 'n distriksonderwyser sou na 

1866 interessant gewees het as hy minder as 

twaalf leerlinge gehad het. Geen regerings= 

toelaag sou betaal word nie, maar volgens die 

wet moes hy nog die veldkornet met amptelike 

skryfwerk behulpsaam wees. Die plaaseienaar 

moes vrye inwoning voorsien en die ouers moes 

'n billike besoldiging aan die onderwyser betaal 

maar die onderwyser was nie uitsluitlik in die 

ouers se diens nie. 

Op grond van die graad van bevoegdheid en die 

tipe van skool waaraan die onderwysers ver= 

bonde was, het die Onderwyswet van 1866 'n 

onderskeid gemaak in die salarisse van die 

verskillende groepe onderwysers. Goewerments= 

126) Ibid., art. 12. 

127) Ibid., artt. 7-8. 
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onderwysers verbonde aan die dorpskole was die 

hoogs besoldigste groep. Distriksonderwysers 

het ook 'n vaste salaris plus skoolgeld ont= 

vang, maar die rondtrekkende huisonderwysers 

het buite die bepalinge van die wet geval. 

Huisonderwysers was betaal in ooreenstemming 

met die privaatooreenkoms tussen hom en die 

plaaseienaar, 6f die groep ouers wat hom ge= 

samentlik gehuur het. Hulle was die laags 

besoldigste groep, en hulle het omtrent net 

vir hulle kos en klere gewerk. Ander het vee 

en ander plaasprodukte as vergoeding vir hulle 

dienste aanvaar. 128 ) Die wat geld ontvang het, 

het gewoonlik 10-20 Rds. per maand plus gratis 

inwoning ontvang. 129 ) 

Waarskynlik kon die rondtrekkende huisonderwy= 

sers gedurende daardie jare nie op 'n beter 

besoldiging aanspraak maak nie, want hulle was 

dikwels ontslane soldate of matrose met 'n lae 

sedelike peil. Hulle was onopgelei en selde 

bevoeg vir hulle taak. 

Dit moet voorts in gedagte gehou word dat die 

128) LUGTENBURG, A.H. Geskiedenis van die onder= 
wys in die S.A. Repub1iek, p.l3. Vgl. ook: 
SPOELSTRA, B., op. cit,, p.59-60. 

129) LUGTENBURG, A.H. Geskiedenis van die onderwys 
in die S.A. Repub1iek, p.l3. 



boere self arm was, en dit kwalik kon bekostig 

om 'n huisonderwyser vir 'n langer tydperk as 

die gebruiklike drie tot ses maande te huur. 130 ) 

Vir wykskole was die staatsondersteuning RSO,OO 

per jaar vir twaalf tot vier en twintig leer= 

linge en R100,00 vir vyf en twintig leerlinge. 

Vir elke tien leerlinge bo vyf en twintig sou 

wykskole R40,00 per jaar addisioneel ont= 
131) vang. Benewens die jaarlikse subsidie= 

geld aan wykskole was die onderhoudstoelaag, 

dit wil se, die skoolgelde wat die skoolouers 

tot die onderwys van hulle kinders moes bydra, 

vir wykskole vasgestel op R0,45 en R0,80 per 

maand vir kinders onder en bo sewe jaar respek= 

tiewelik. 132 ) 

Plaaslike skoolkommissies vir wykskole was 

deur die Burgers-onderwyswet in 'n onbenydens= 

waardige posisie geplaas. Hulle moes reel vir 

die skoolgeboue, meubels en toebehore, asook 

vir die betaling van die onderwysers se .salaris= 

se. Wanneer 'n wykskool slegs oor die minimum 

aantal leerlinge vir staatsondersteuning, naarn= 

lik twaal£, 133 ) beskik het, en vier leerlinge 

130) CACHET, op. cit., p.405-7. 

131) Wet no. 4, 1874, art. 7. 

132) Ibid, art. 28. 

133) Ibid., art. 24. 
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was jonger as sewe jaar, sou die prentjie soos 

volg vertoon: 

Jaarlikse subsidie van die regering 

Skoolgeld van die ouers: 

4 leerlinge benede 7 jaar - R21,60 
per jaar 

8 leerlinge bo 7 jaar - R76,80 
per jaar 

Totale inkomste 

R 50,00 

R 98,40 

Rl48,40 

Minimum salaris aan onderwyser ~ R200,00 

Tekort wat deur die plaaslike skoal= 
kommissie verbaal moes word R 51,60 

Die kritiek wat plaaslike skoolkommissies moes 

verduur weens bulle geringe bydrae in verband 

met die oprigting en instandhouding van wyk= 

skole, 134 ) kon dus nie altyd aan •n gebrek aan 

entoesiasme, onwil of onvermoe by die plaas= 

mense toegeskryf word nie. Dit kan aanvaar 

word dat die lastige finansiele verpligtinge 

wat Wet no. 4, 1874, op plaaslike skoolkommis= 

sies gele bet, deels daarvoor verantwoordelik 

was dat daar 'n grater aanvraag na privaat 

buisonderwysers op die plase was as ooit tevore. 

Soms moes onderwysers nog uit bulle skrale in= 

komste self 'n skoollokaal buur. In 'n ver= 

soekskrif om finansiele bulp bet sewe en twin= 

134) Rapport van den Superintendent van Onderwijs, 
1880, art. 20. 



tig burgers van Bloemhof en orngewing gekla dat 

hulle onderwyser, R.G. de Vries: ., ... onrnoge= 

lijk uit de schoolgelden kon bestaan dewijl hij 

ES ... per maand moest betalen om zich van een 

school locaal te voorsien". 135 l 

Gevalle het voorgekorn waar onderwysers van wyk= 

skole vanwee finansiele problerne as onderwyser 

rnoes bedank. Vanaf Marabastad het rneester 

H. Backer in April 1878, sy nood soos volg 

bekla: .,Daar ik (Backer) geen rniddelen van 

bestaan van rnij zelve bezit, was het rnij on= 

rnogelijk !anger op die wijse voort te gaan en 

moest hoe ongaarne dan ook rnijne betrekking 

opgeven en naar iets anders uitzien; daar ik 

van 

per 

de schoolgelden alleen, 2/6 van elke 

maand136 )er waren er gemiddeld 10 of 

niet konde bestaan". 137 l 

kind 

12) 

Ten spyte van die feit dat Wet no. 4, 1874, 

geen voorsiening gemaak het vir 'n goewerments= 

135) 

136) 

137) 

Versoekskrif met 27 handtekeninge van Bloemhof 
en omgewing aan W.J. van Gorkom. Bloemhof, 
25.3.1876. o.o. 1/1 : 85. 

Die plaasmense het hu1le waarskynlik nie altyJ 
aan die wetsbepaling t.o.v. die skoo1ge1d sc~ 
steur nie, want die R0,25 per 1eerling per 
maand was vee! minder as wat deur die wet v ..• 
geskryf was. 

BACKER, H. Brief aan ,Inspecteur" van Onder--· 
wys. Marabastad, Soutpansbergse distrjk, 
1.4.1878. o.o. 1/1 : 88. 
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toelaag aan rondgaande huisonderwysers op plase 

nie, het P.N. Sluijmers in 1876 'n langdurige 

korrespondensie met die Superintendent gevoer 

in 'n poging om ook goewermentsondersteuning 

te ontvang, want, ... het Ondenvijs op de bui== 

l h 11 138) tenplaatsen betaalt sect .••• 

In plaas daarvan om die rondgaande huisonder== 

wysers op plase uit te sluit, soos Wet no. 4, 

1874, wou J. Vacy Lyle die nodige erkenning 

aan hulle verleen, en hulle selfs aanmoedig 

deur hoer salarisse aan hulle te betaal. Lyle 

het gemeen dat 'n beter gehalte plaasskoolon== 

derwyser ook na die platteland gelok sou kon 

word deur beter salarisse aan hulle te be== 

taal. 139 ) 

4.8 Inskrywing en skoolbywoning 

152. 

Wet no. 4, 1874, het bepaal dat geen wykskool 

aanspraak op subsidie kon maak as daar nie 

minstens twaalf leerlinge gereeld onderwys 

ontvang het nie (art. 24). Die hoofonderwyser 

was verantwoordelik vir die gereelde byhou van 

die register van skoolbesoek, en daar moes 

138) SLUIJMERS, P.N. Brief aan W.J. van Gorkom. 
Hartebeestfontein, Middelburgse distrik, 
24.3.1876. O.D. 1/1 : 82. 

139) Verslag over den toestand van het onderwijs 
in de Transvaal (1878), par. 85. 



maandeliks 'n volledige verslag van skoolby= 

waning aan die Superintendent van Onderwys ge= 

stuur word (art. 53). 140 ) 

Wykskoolonderwysers het nie altyd geweet hoe 

om die verlangde gegewens ten opsigte van die 

skoolbesoek op die voorgeskrewe vorms aan te 

toon nie. 141 ) Louis Biccard, onderwyser van 

die Rhenosterpoortse wykskool, in die Soutpans= 

bergse distrik, het nie die opgawe van skoal= 

besoek saam met sy gewone skoolverslag aan die 

Superintendent gestuur nie, omdat hy nie ge= 

weet het hoe om die verlangde gegewens op die 

d k . l . 142) . d ge ru te vorm 1n te vu n1e. L. Blccar 

moes weer in Maart 1879, sy verskoning aanbied 

vir 'n fout wat hy begaan het met die voltooi= 

ing van die opgawe van skoolbesoek vir Januarie 

1879. Die fout waste wyte aan " ... a girl 

not knowing her own age". 143 ) Dit is opvallend 

dat baie van die skoolbesoekgegewens deur me= 

dium van Engels gedurende die anneksasietyd= 

perk verstrek was. 

140) Wet no. 4, 1874, artt. 24; 53. 

141) FILTER, H., Onderwyser. Brief aan ,J. V<H"Y 
Lyle. Luneburg, 1.8.1878. ~1/3 : 8 

142) BICCARD, LOUIS. Brief aan J. Vacy Lyle. 
Soutpansberg, 1.10.1878. 0.0. 1/3: SF 

143) BICCARD, LOUIS. Brief Jan J. Vu.cy L]'Lc. 
Rhenof'tE:rpoortse wykskool, Soutpansbcrc;sc •i' · 
strik, 19.3.1879. 0.0. 1/4 : 30. 
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Uit die volgende gegewens ten opsigte van die 

skoolbesoek van die Rhenosterpoortse wykskool, 

in die Soutpansbergse distrik, vir die maande 

Januarie, Maart, Julie en Desember 1879, word 

die sukkelbestaan wat wykskole dikwels gevoer 

het, geillustreer: 

Maand 

Januarie 

Maart 

Julie 

Des ember 

Tabel II 

Bo 10 
jaar 

8 

12 

6 

2 

Seuns 

Onder 
10 jaar 

1 

2 

3 

2 

Bo 10 
jaar 

12 

13 

4 

4 

Meisies 

Onder 
10 jaar 

4 144) 

3 145) 

3 146) 

2 147) 

4.9 Die opkoms van Engels as voertaal in die Trans= 

vaalse skoolstelsel 

154. 

In 1866 het die Britse invloed, naamlik toe 

Engels amptelik deur wetgewing in die onderwys 

ingevoer is, 'n belangrike deurbraak in die 

144) Opgawe van skoolbesoek vir Januarie 1879. 
Rhenosterpoort, 3.2.1879. 0.0. 119/2 : 5. 

145) Opgawe van skoolbesoek vir Maart 1879. Rhe= 
nosterpoort, 2. 4.1879. 0.0. 119/2 : 9. 

146) Opgawe van skoolbesoek vir Julie 1879. Rhe= 
nosterpoort, 1. 8.1879. O.D. 119/2 : 18. 

147) Opgawe van skoolbesoek in Desember 1879. 
Rhenosterpoort, 3.1.1880. O.D. 119/2 : 26. 



Transvaalse onderwysstelsel gemaak. Daar sou 

voortaan gepoog word dat daar by goewerment= 

skole, benewens Nederlands, """" ook de Engel= 

sche taal onderwezen worde". 148 ) Vanselfspre= 

kend sou die Engelse (handelaars en smouse) wat 

hulle op plattelandse ,dorpies" gaan vestig het, 

hulle invloed op die omliggende plattelandse 

gemeenskapslewe terdee laat geld het. 

Gedurende daardie jare was die Boerebevolking 

nie teen die aanleer van Engels as taal gekant 

nie, trouens die burgers het dit al meer en 

meer as 'n vereiste beskou dat hulle kinders 

'n kennis van Engels as taal moes he. 149 l 

Wet no. 4, 1874, het die ouers toegelaat om 

te kies of hulle hul kinders deur medium van 

Hollands of Engels skoolonderwys wou laat ont= 
150) 

vang. 

John Vacy Lyle, die Engelse Superintendent van 

Onderwys, was deur die begeerte wat daar by die 

Transvaalse bevolking was om Engels aan te leer, 

beindruk. Die algemene argument was toe: 

,Onze kinderen leeren te huis Hollandsch, wij 

148) Onderwyswet van 1866. ,Algerneene bepa1ingen", 
art. 3. 

149) BOTES, op. cit., p.13. 

150) Wet no. 4, 1874, art. 36. 

155. 



156. 

wenschen ze op school het Engelsch te doen 

leeren". 151 ) 

J. Vacy Lyle het self 'n gematigde standpunt 

ten opsigte van die voertaalvraagstuk ingeneem. 

Hy het gemeen dat dit verkeerd sou wees om 

Engels, volgens die proklamasie van 12 April 

1877, die enigste voertaal in die skole te 

maak, omdat 'n groot persentasie van die blanke 

bevolking nie genoee daarmee sou neem nie. 

Dit sou ook tot die jong kind se nadeel strek 

as die aanvangsonderwys deur medium van albei 

tale gegee moes word. Lyle het die taktvolle 

(en ook opvoedkundig korrekte) aanbeveling ge= 

doen dat Engels nie afgedwing moes word nie, 

maar om die ouers toe te laat om te kies wat 

die onderrigsmedium vir hulle kinders moes 

wees. 152 ) 

151) Vers1ag over den toestand van het onderwijs 
in de Transvaal, 187~, par. 41. 

152) Ibid., par. 114. 




