
9 ONDERWYSKONSENTRASIE OP DIE 

PLA TTELAND, 1910 - 1967 

9.1 Die invloed van die polities-staatkundige en 

maatskaplik-ekonomiese ontwikkeling op die plat= 

telandse onderwys, 1910-1967 
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Op 31 Mei 1910 is die vier afsonderlike Suid

Afrikaanse Britse kolonies verenig tot die 

Unie van Suid-Afrika. 1 ) 

Die Rebellie van 1914-1915 was 'n uitvloeisel 

van die Wereldoorlog wat in 1914 ontbrand het. 

Plaasouers wat aan die Rebellie deelgeneem het, 

het hulle kinders tuis laat bly om met die boer= 

dery behulpsaam te wees, terwyl die vaders en 

ouer seuns saam met die rebelle of regerings= 

magte op kommando was. 'n Aantal onderwysers 

het aktief aan die Rebellie deelgeneem met die 

gevolg dat sommige skole tydelik gesluit moes 

word. 2 ) Die onsekerheid en opgewondenheid wat 

die oorlog en Rebellie veroorsaak het, het daar= 

toe gelei dat daar in Desember 1914 slegs 536 

plaasskole was teenoor die 541 in September. 3 ) 

1) LIEBENBERG, B.J. Die Unie van Suid-Afrika 
tot die Statuut van Westminister, 1910-1931. 
(In Muller, C.F.J. e.a. Vyfhonderd jaar Suid
Afrikaanse geskiedenis, p.344). 

2) T.E.D. Report, 31.12.1914, p.4. 

3) Ibid., p.47-8. 



Gedurende die jare 1910 tot 1930 het die Wes

Transvaalse diamantdelwerye die oorheersende 

rol gespeel op die plattelandse onderwys in 

die Bloemhofse, Wolmaransstadse, Christianase 

en Lichtenburgse distrikte. Daar was min plaas= 

skole in bogenoemde distrikte wat nie regstreeks 

deur die flotterende delwerselement beinvloed 

is nie. 

Die toestroming van delwers het daartoe gelei 

dat delweryskole op plase wat as diamantdelwerye 

geproklameer is, opgerig moes word. As gevolg 

van die gedurige rondtrekkery van die delwers 

was die bestaan van die delwerskole sporadies. 4 ) 

As gevolg van langdurige droogtes en 'n sprin= 

kaanplaag was die boere in die suidwestelike 

distrikte van Transvaal gedurende die vroee 

twintigerjare in 'n ekonomiese wurggreep vasge= 

vang. Verarmde boere en bywoners is van die 

plase weggedryf. Die meeste van hulle het hulle 

geluk op die delwerye op die proef gaan stel. 5 ) 

Baie plaasmense bet op die delwerye so verarm 

dat die onderwysers in samewerking met die del= 

wergemeenskap aan die kinders sop en warm klere 

by die skole verskaf het. 6 ) 

4) T.O.D. Vers1ag, 31.12.1918, p.126. 

5) Ibid. I 31.12.1923, p.103. 

6) T.E.D. Report, 31.12.1925, p.l47. 
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Die ontdekking van ryk diamanthoudende gruislae 

in die Lichtenburgse distrik tussen 1925 en 1926 

het groat getalle delwers en fortuinsoekers daar= 

heen gelok. Die uitbreiding van die Lichten= 

burgse delwerye was in 1926 daarvoor verantwoor= 

delik dat die leerlingtal by plaasskole in die 

Bloemhofse, Klerksdorpse, Wolmaransstadse, 

Lichtenburgse, Schweizer-Renekese en Soutpans= 

bergse distrikte gedaal het. 7 ) Ernstige pro= 

bleme is ondervind om die nodige onderwysfasi= 

liteite aan die delwergemeenskap te verskaf. 

Vanwee die wisselvallige en kortstondige bestaan 

van die delwerye moes hout- en sinkgeboue opge= 

rig word wat vinnig afgetakel en na 'n volgende 

skoolplek vervoer kon word. In Desember 1926 

was daar te Bakerville en Elandsputte reeds 

meer as 1 500 kinders in die skole. 8 ) 

'n Sekere Van Schalkwyk is in die begin van 

1927 aangestel as organiserende hoof van die 

delweryskole, dog hy is in dieselfde jaar opge= 

volg deur A.A. van Wyk. Die pligte van die or= 

ganiserende hoof was omvattend. Hy was verant= 

woordelik vir 'n groat personeel en 'n groat 

aantal leerlinge wat oor 'n afstand van ongeveer 

25 km in verskillende skole versprei was. 9 ) 

7) T.O.D. Vers1ag, 31.12.1926, p.6. 

8) Ibid. I p. 6-7. 

9) Ibid., 31.12.1927, p.l23-4. 



Volgens 'n verslag van A.A. van Wyk het die 

delwers aanvanklik op die volgende plase saam= 

getrek: Bakerville, Elandsputte en Ruigtelaagte. 

Die skole op hierdie plase was oorvol, en ern= 

stige probleme is ondervind om al die leerlinge 

te akkommodeer. Nadat die plase Grasfontein en 

Welverdiend ook nog geproklameer is, het die 

delwersbevolking verder toegeneem. Onderstaande 

gegewens toon 'n goeie beeld van die ontwikke= 

ling van die Lichtenburgse delweryskole vanaf 

Junie 1927 tot en met Junie 1929: 

Die uitbreiding van die Lichte:1burgse delweryskole, 1927-19~9 1 ()) 

Aantal klaslokale in oebruik GctaJ Get. a! 
Getal Datum skole Goewer= Gehuurde onder""' leer= 

ments= 
geboue Tente Totaal ·,..;ysers lingc 

eboue 

Junie 1927 2C 1 06 J 

Desember 1927 12 30 1 318 

Junie 1928 11 12 23 58 2 2 62 

Des ember 1928 13 12 29 69 376 

Junie 1929 14 16 11 36 8'' 7 2 3 

-----

Tabel XXXVI 

Die gehuurde skoolgeboue was ondoelmatig. Soms 

moes die vertrekke deur middel van 'n gordyn 

in twee klaslokale verdeel word. 11 ) In aldie 

delwerye saam was daar akkommodasie vir hoog= 

stens 1 152 leerlinge, maar deur die gebruik= 

making van 'n tweesessie-skooldag kon daar aan 

10) Ibid., 31.12. 1928, p. 56. 

11) Ibid., p. 56-7. 
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2 304 kinders onderwys verskaf word. In Junie 

1929 was die inskrywing 2 723 leerlinge, 12 l dit 

wil se 419 meer as wat daar plek voor was. 

Daar was geen onderwyserswonings of privaatlo= 

sies beskikbaar nie, en onderwysers moes hulle 

intrek in enige beskikbare krotjie neem. 

Huisvesting vir onderwysers, 1927-1929 13 } 

Aanta1 Aanta1 kamers 
Datum onderwysers vir verb1yf 

beskikbaar 

Junie 1927 20 1 

Des ember 192 7 30 4 

Junie 192 8 58 14 

Desember 1928 69 21 

1929 85 33 

Tabel XXXVII 

Gedurende 1931 is die laaste tente deur tydelike 

geboue, naamlik deur hout- en sinkgeboue vervang. 

In Desember het 62 onderwysers onderwys verskaf 

aan 1 759 kinders in 60 klaslokale. In die so= 

mer was dit in die tydelike skoolgeboue byna 

onuithoudbaar warm en in die winter weer ysig 

koud. 14 ) 

12) Ibid.,p.57. 

13) Ibid., p. 58. 

14) Ibid., 31.12.1931, p.69-70. 



In 1935 is die pos van organiserende hoof afge= 

skaf, en die afsonderlike delweryskole het self= 

standig geword. Gedurende die vroee dertiger= 

jare het die leerlingtal afgeneern. Waar daar 

nog 1 430 leerlinge op 24 Januarie 1934 was, 

was daar op 12 Desernber 1 311 leerlinge oor. 

Op 13 Desernber 1935 was daar in die sewe del= 

weryskole in die Lichtenburgse distrik 1 202 

leerlinge. 15 ) 

Die Lichtenburgse delwerye het in die begin 

van 1927 sy hoogtepunt bereik toe ongeveer 

25 000 tot 30 000 rnense deelgeneern het aan die 

sogenaarnde .. Grasfontein rush". Die diarnant= 

velde het egter spoedig uitgeput geraak en die 

delwers het groot finansiele verliese begin ly. 

Sornrnige van die delwers het so verarrn dat hulle 

nie oor die nodige rniddele beskik het om weer 

van die delwerye af weg te trek nie. 16 ) 

Ongelukkig het die nadelige faktore van die 

delwersrnilieu sy invloed op die leerlinge ge= 

laat. As gevolg van die swak behuisingstoestan= 

de en ander verderflike invloede was daar dik= 

wels geen ordentlike huislike lewe nie. Die 

kinders het vroeg die skool verlaat en 'n los= 

15) Ibid., 31.12.1935, p.9l. 

16) Wi1cocks, op. cit., p.97-9. 
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bandige en uithuisige lewe gevoer. 17 ) 

Saam met die Westerse wereld was Transvaal ge= 

durende die jare 1930-1932 in die wurggreep 

van 'n depressie vasgevat. Landbouprodukte se 

pryse het skerp gedaal, en om sake te vererger, 

was die boerebevolking in 1932-1933 deur 'n 

ernstige droogte geteister. Sorgwekkende en 

bedenklike ekonomiese toestande het die plaas= 
. d' . 18) mense 1n 1e ges1g gestaar. 

Vanwee die ongunstige ekonomiese toestande 

en die dalende staatsinkomstes moes daar ook 

ten opsigte van die regeringsuitgawes vir die 

onderwys besnoei word. Die Uitvoerende Raad 

het vroeg in 1930 besluit om die onderwysers 

se vakansieverlof op te skort; die onderwys= 

personeel te verminder en om ten opsigte van 

die verskaffing van boeke, skooltoerusting en 

verbruikbare skoolmateriaal drasties te be= 

snoei. 19 ) 

Verdere besuinigingsmaatreels moes in 1931 in= 

gestel word. 'n Aantal plaasskole is gesluit, 

17) Ibid. I p. 102. 

18) LIEBENBERG, B.J. Die Unie van Suid-Afrika 
tot die Statuut van Westminister 1910-1931. 
{In Muller, op. cit., p.371.) 

19) T.O.D. Verslag, 31.12.1930, p.5. 



en by ander is die personeel verminder. As 

gevolg van die sluiting van die skole en die 

vermindering van die personeel het 'n groat 

aantal plaasskoolonderwysers oortollig geraak. 

Oortollige onderwysers het ernstige probleme 

ondervind om ander onderwysposte te bekom. 20 ) 

Die depressie en droogte gedurende die vroee 

dertigerjare het die plaasmense finansieel swaar 

getref en die gevolge daarvan is terdee in die 

skole gevoel. By verskillende skole is sop= 

kombuise deur rniddel van plaaslike inisiatief 

opgerig waar die kinders se voeding aangevul 

kon word. Kledingstukke is aan die armste 

leerlinge verskaf. 21 ) 

Na die uitbreek van die Tweede Wereldoorlog op 

3 September 1939 het die Volksraad die dag daar= 

na ten gunste van Suid-Afrika se deelname aan 

die oorlog beslis. Nadat J.B.M. Hertzog, wat 

neutraal wou bly, sy bedanking by die Goewer= 

neur-generaal ingedien het, het J.C. Smuts 

Eerste Minister geword. 22 ) As gevolg van in= 

voe.rprobleme was daar gedurende die oorlogsjare 

20) Ibid., 31.12.1931, p.S. 

21) Ibid., 31.12.1933, p.73. 

22) LIEBENBERG, B.J. Van die Statuut van West= 
minister tot die Republiek van Suid-Afrika, 
1931-1961. (In Muller, op. cit., p.379). 
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By verskillende plaasskole is sopkombuise 

deur middel van plaaslike inisiatief opgerig 

waar die kinders se voeding aangevul kon word. 

(MALHERBE, E.G. Onderwys en die armblanke, 

tussen p.l56 en p.l57). 



(1939-1945) 'n groot tekort aan boumateriaal 

waardeur die oprigting van skoolgeboue bemoeilik 

is. As gevolg van besuinigingsmaatreels moes 

verbruikbare skoolmateriaal spaarsaam gebruik 

word. 'n Groot aantal onderwysers het by die 

militere magte aangesluit. 23 l 

Die uitslag van die verkiesing op 26 Mei 1948 

was 'n triomf vir Afrikaner-nasionalisme. Onder 

die bewind van die Nasionale Party het die ver= 

skeurde Afrikanerdom sy kragte verenig, en op 

5 Oktober 1960 het die Afrikaner-nasionalisme 

finaal oor die Britse imperialisme getriomfeer 

toe die volk deur middel van 'n referendum die 

gevraagde mandaat aan H.F. Verwoerd gegee het 

om die Unie van Suid-Afrika in 'n republiek te 

omskep. Die Republiek van Suid-Afrika het op 

31 Mei 1961 tot stand gekom. 24 l 

Die C.N.O.-gedagte is so 'n onafskeibare dee! 

van die Afrikaner se lewensbeskouing dat dit 

nie deur die Britse imperialisme verdring kon 

word nie. Die beskeie plaasskooltjie met sy 

dikwels gesmade onderwyser het deur al die jare 

heen veel daartoe bygedra dat die Afrikaner sy 

23) T.O.D. Verslag, 31.12.1942, p.2. Vgl. ook: 
Ibid., 31.12.1945, p.86. 

24) LIEBENBERG, B.J. Van die Statuut van West= 
minister tot die Republiek van Suid-Afrika, 
1931-1961. (In Muller, op. cit., p. 388-401). 
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Christelik-nasionale karakter, soos wat dit uit= 

eindelik in Wet no. 39 van 1967 uitgekristalli= 

seer het, kon behou. 

9.2 Die sentralisasiebeleid 

9.2.1 Toepassing van die sentralisasiebeleid geduren= 

de die jare 1910-1935 

410. 

Die eerste kommissie wat 'n deurtastende onder= 

soek na die plattelandse onderwystoestande moes 

instel, het hom in 1913 ten gunste van sentra= 

lisasie uitgespreek. In die grater sentrale 

skole kon beter onderwysfasiliteite tot die kin= 

ders se beskikking gestel word as by die eenman= 

skole. Daar was oak minder personeelverwisse= 

linge en vanwee die grater leerlingtal kon beter 

toerusting voorsien, en meer onderwysvakke aan= 

gebied word. By die grater skole kon die plaas= 

seuns handwerk doen en skooltuine aanle, waar= 

deur hulle vir hulle toekomstige taak op plase 
~ . k d 25) ge1nsp1reer on war . 

Verskeie faktore het die praktiese uitvoering 

van die sentralisasiebeleid bemoeilik. Dit 

was uiters moeilik om 'n sentrale posisie vir 

25) First report of the Council of Education as 
reconstituted under Ordinance no. 7 of 1912 
dealing with the country schools of Transvaal, 
p.9. 



'n skoal te vind wat al die belanghebbers sou 

bevredig. Die ouers moes op die voordele van 

die grater sentrale skole gewys word, terwyl die 

teenkanting teen die sentralisasiebeleid ver= 

minder moes word. Alvorens daar tot sentrali= 

sasie oorgegaan kon word, rnoes faktore soos die 

afstand van die ouerhuise vanaf die skoal, voor= 

siening van vervoergeriewe en ongunstige weers= 

omstandighede in aanmerking geneem word. Die 

ligter karretjies wat deur twee donkies getrek 

kon word, was veel meer gewild as die donkie= 

waens om die kinders mee te vervoer. 2
f.) 

In 1912 was die praktiese uitvoering van die 

sentralisasiebeleid alreeds in valle swang. 

Klein skooltjies met 25 leerlinge het sedert 

die vorige jaar van 80 tot 52, dit wil se met 

ongeveer 33% verminder, en die eenmanskole met 

26 tot 35 leerlinge het van 163 tot 147, dit wil 

se met ongeveer 10% verminder. 27 ) Deur middel 

van vervoer- en losiesbeurse is meer as 5 000 

of ongeveer 25% van die leerlinge van plaas= 

skole in 1912 na sentrale skole gebring. 28 ) 

Inspekteur J.H. Corbett het aanbeveel dat skoal= 

rade hulle langsaam moes haas met die uitvoering 

26) Loc. cit. 

27) T.E.D. Report, 31.12.1912, p.3. 

28) Ibid., p. 72. 
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'n Funksie tydens die opening van 'n 

plaasskool in 1913. 

(BOT, A.K. Die ontwikkeling van onderwys 

in Transvaal, p.79). 



van die sentralisasiebeleid, en dat die ouers 

se samewerking verkry moes word. Corbett het 

daarop gewys dat ouers rede tot ontevredenheid 

gehad het, omdat sommige kinders tot 9,66 km 

op oop waens na die skoal vervoer is. 29 ) Vol= 

gens T.C. Stoffberg was die voortbestaan van 

die tweemanskole in die ylbewoonde platteland= 

se distrikte geregverdig. Waar die bevolkings= 

digtheid dit toegelaat het)kon groat sentrale 

skole tot stand gebring word. Stoffberg was 

teen lang ritte gekant, omdat die kinders op 

die oop waens onbeskermd teen die wisselende 

weersomstandighede was. 30 l 

Volgens inspekteur J.P. Botha het sentralisasie 

reeds in 1917 in die Bloemhofse, Wolmaransstad= 

se, Lichtenburgse en Klerksdorpse distrikte 'n 

laagwatermerk bereik, vanwee die ouers se te= 

leurstelling in die byna onmenslike metodes 

waarop die sentralisasiebeleid toegepas is. 

Klein kindertjies moes tot 22,53 km per dag op 

oop donkiewaens ry. Gedurende die winter was 

hulle aan die uiterste koue blootgestel, terwyl 

hulle in die somer aan die warm son, reen en 

donderstorms onderworpe was. Daar was derhalwe 

'n neiging tot desentralisasie, want klein 

29) Ibid.,p.l93. 

30) Ibid., p.229. 
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Jl1 plaasskooltjies is GLdl opger1g. ' Botha het, 

nes verskeie van sy kollegas, gevoel dat die 

eenmanskool nie in ylbewoonde gebiede summier 

gesluit kon word nie. Hy het aanbeveel dat 

leerlinge vanaf die derde standerd in grater 

skole geplaas moes word, omdat dit vir die on= 

derwyser van 'n eenmanskool onmoontlik was om 

al die leerlinge in die verskillende standerds 

konstruktief besig te hou. 32 l 

Alhoewel J.E. Adamson, Direkteur van Onderwys, 

aanvaar het dat eenmanskole nie geheel en al 

uitgeskakel kon word nie, wou hy egter 'n ver= 

dere vermeerdering daarvan teenwerk. Volgens 

Adamson moes eenmanskole deur 'n regulasie ver= 

hinder word om verder as die tweede standerd on= 

derrig aan leerlinge te verska£. 33 ) 

Die vierde artikel van Ordonnansie no. 16, 1916, 

het artikel 19 van Wet no. 25 van 1907, so ge= 

wysig dat vermoende ouers wat verder as 4,83 km 

van die skoal af gewoon het, verplig was om 

self die nodige reelings te tref om hulle kin= 

ders in 'n skoal te plaas. Slegs aan kinders 

van werklik behoeftige ouers, wat volgens die 

31) Ibid., 31.12.1917, p.l26. 

32) Ibid., p.134. 

33) Ibid., p.77. 



oordeel van die skoolraad nie self die nodige 

voorsiening vir losies of vervoer kon maak nie, 

is van verpligte skoolbesoek vrygestel en dan 

ook net as die Departement nie vervoer- of lo= 

siesfasiliteite kon aanbied nie. 34 l 

Die wetsbepaling dat alle kinders wat nader as 

4,83 km van die skoal af gewoon het verplig was 

om die skoal te besoek sander dat vervoer ver= 

skaf was, het meegebring dat jong kinders dik= 

wels bedags tot 9,66 km moes loop om skoolon= 

derwys te ontvang. Hierdie afstand is dikwels 

weens 'n ompad wat gevolg moes word, vergroot. 

Kinders moes soms 'n ompad loop, omdat daar 

plaaseienaars was wat die kinders belet het 

om oor hulle grand na die naaste skool te loop. 

In malaria-geteisterde streke het malarialyers 

gou moeg geword om die lang afstande te loop. 

Dikwels was kinders so uitgeput as hulle by 

die skoal aangekom het dat hulle nie hulle 

skoolwerk na wense kon doen nie. Die Onderwys= 

kommissie van 1917 het derhalwe aanbeveel dat 

dit geen kind langer as 45 minute moes neem om 

die skoal te bereik nie, en dat leerlinge hoog= 

stens 3,22 km skoal toe moes stap. 35 l 

In sy verslag oor die .,buitenonderwijs" het 

34) Ordonnansie no. 16, 1916, art. 4. 

35) Report of the Education Commission, 1917, p.44. 

415. 



416. 

inspekteur W. Klooster in 1919 dit weer eens 

beklemtoon dat die beskeie eenmanskooltjie on= 

misbaar was in die Transvaalse onderwysstelsel. 

Die onderwyser van die eenmanskool in die ver= 

wyderde en dunbevolkte streke was die vriend 

en vertroueling van beide die kinders en die 

ouers. Hierdie band tussen skoal en huis was 

van groat opvoedkundige waarde. Om te voorkom 

dat die onderwyspeil by eenmanskole moes ly as 

gevolg van die groat aantal klasse wat die en= 

kele onderwyser moes behartig, kon leerlinge na 

die voltooiing van die tweede standerd na grater 

sentrale skole oorgeplaas word. Benewens die 

eenmanskole met leerlinge vanaf die grade tot 

en met die tweede standerd moes daar volgens 

W. Klooster nog die volgende soorte plaasskole 

bestaan: tweemanskole (grade tot en met st. V); 

drie- en viermanskole (grade tot en met st. VI), 

en plaasskole met uitgebreide leerplanne waar 

die leerlinge na voltooiing van die sesde stan= 

derd 'n tweejarige kursus kon voltooi in Hout

en Metaalwerk, Landbou, Tuinbou en Boekhou. 36 l 

D. Linney het in 1922 sekere aanbevelings gemaak 

om die onderwysgehalte by eenmanskole te verbe= 

ter. Volgens Linney het die feit dat die onder= 

wyser (meestal jonk, onopgelei en onervare) by 

eenmanskole sy aandag tussen te veel groepe 

36) T.O.D. Vers1ag, 31.12.1919, p.245-7. 



leerlinge moes verdeel, daartoe meegewerk dat 

die peil van onderwys by die skole laag was. 

Die volgende indeling is voorgestel: 

Groep 1 

Groep 2 

Groep 3 

Groep 4 

aanvangsonderwys (gradek1asse). 

standerds 1 en 2. 

standerds 3 en 4. 

standerds 5 en 6. 

Bostaande groepering moes vir die onderrig van 

die twee landstale geld en met sekere wysigings 

en aanpassings kon dit 6ok geld vir die onder= 

rig van Geskiedenis, Aardrykskunde en Elementere 

Natuurwetenskap. Ten opsigte van Rekene-onder= 

rig moes die voorgeskrewe leerstof vir e1ke 

standerd afsonderlik met die verskillende stan= 
37) derds behandel word. 

Inspekteur D. Linney het voorts betoog dat 

standerd vier die boonste grens van eenmanskole 

moes wees. Indien dit so gereel kon word, sou 

dit meebring dat onderwysers van eenmanskole 

slegs drie groeps leerlinge sou he. Dit sou 

dan ook vir die onderwysers moontlik wees om 

'n uitvoerbare lesrooster uit te werk wanneer 

die voorgestelde groepering van standerds tot 

en met die vierde standerd voorgeskryf word. 

Die sub-standerds by die eenmanskole sou egter 

nog probleme skep, omdat die onderwyser nie 

37) Ibid., 31.12.1922, p.B3-5. 
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voortdurend sy onverdeelde aandag aan hulle kon 

skenk nie. Die skoolbeginners kon oak nie met 

die leerlinge wat alreeds vir 'n jaar lank in 

die skoal was saamgegroepeer word ten opsigte 

van Lees, Skrif en Rekene nie. 38 l 

Die Direkteur van Onderwys was gemotiveer om 'n 

kragdadige paging aan te wend om die sentrali= 

sasiebeleid te laat slaag. In Sirkulere no. 1 

van 1921 is al die skoolrade dringend versoek 

om toe te sien dat die sentralisasiebeleid son= 

der verdere versuim deurgevoer word. Leerlinge 

moes ontmoedig word om na die voltooiing van 

die vierde standerd verder by eenmanskole aan te 

bly. Reelings moes getref word om hulle by 

grater sentrale skole te kry waar hulle die voor= 

dele van beter onderwysfasiliteite kon geniet. 39 l 

Ten spyte van die geesdrif wat daar van ower= 

heidswee geheers het om die klein plaasskool= 

tjies tot niet te maak, was die getal daarvan 

in 1923 sestien meer as die vorige jaar, terwyl 

daar bykans honderd leerlinge minder was. 40 l 
Die toename in die aantal plaasskole het in 

1924 voortgeduur, want daar was vyf skole meer 

38) Ibid., p.SS-6. 

39) Ibid.,p.83. 

40) Ibid., 31.12.1923, p.9. 



as die vorige jaar terwyl die leerlinge met 

365 verminder het. 41 ) 

In 1925 was baie van die ouers nog teen die 

beleid van onderwyskonsentrasie gekant, en dit 

het moeilik gegaan om die ouers daarvan te oor= 

tuig dat grater skole meer aan hulle kinders 

ten opsigte van die onderwys kon aanbied as die 

eenmanskole. 42 ) Tot so laat as 1929 was aldie 

Inspekteurs van Onderwys ook nie daarvan oor= 

tuig dat die sentrale skole, wat dikwels met 

groat moeite en ongerief besoek moes word, so= 

veel meer aan die kinders kon aanbied as die 

kleiner skole wat makliker en met veel minder 

ongerief besoek kon word. Inspekteur B.J. Vil= 

joen was daarvan oortuig dat die lang afstande, 

wat dikwels in ongunstige weersomstandighede 

afgele moes word, hulle skolastiese prestasies 

nadelig beinvloed het. Ander kinders het soms 

weer onder die mees primitiewe omstandighede 

by mense naby die skoal geloseer. 43 l 

Vir B.J. Viljoen het die plaasskool, benewens 

die nadele daaraan verbonde, ook verskeie voor= 

dele ingehou. Eenmanskole het die leerlinge 

·41) Ibid., 31.12.1924, p.9. 

42) T.E.D. Report, 31.12.1925, p.ll2. 

43) T.O.o. Verslag, 31.12.1929, p.81. 
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gedwing om selfstandig te leer werk. Dit was 

derhalwe 'n prikkel tot selfaktiwiteit en self= 

studie. Baie bestaande probleme ten opsigte 

van donkievervoer sou verdwyn as klein plaas= 

skooltjies toegelaat kon word om met hulle werk 

voort te gaan. Sornrnige kinders in die Bosveld 

moes tot 32 km per dag op 'n donkie ry om die 

skoal te besoek. 44 ) 

Die praktiese toepassing van die sentralisasie= 

beleid gedurende die jare 1910-1930 word deur 

middel van gegewens in tabel XXXVIII verduide= 

lik. 

Die aantal plaasskole ingedeel volgens die leerlingtal, 1910-1930 

Inskrywing 

0 - 20 

21 - 25 

26 - 35 

36 - 40 

41 - 70 

71 - 100 

101 - 150 

151 - 200 

201 - 300 

301 - 400 

401 - 500 

501 - 600 

601 en meer 

Junie45 ) 
1910 

84 

89 

180 

68 

111 

11 

546 

Tabel XXXVIII 

44) Loc. cit. 

Totale aantal plaasskole 

Des. 46) 
1915 

28 

54 

131 

71 

208 

54 

15 

2 

563 

Des. 47 ) 
1920 

62 

91 

171 
77 

252 

80 

53 

12 

799 

Des. 48 ) 
1925 

77 

80 

19 3 

126 

269 

79 

55 

12 

4 

896 

Des. 49 ) 
1930 

71 

70 

253 

98 

262 

82 

60 

15 

11 

925 



Uit genoemde tabel blyk dit dat die aantal 

plaasskole van 546 in 1910 tot 925 vermeerder 

het in 1930, terwyl die skole met minder as ses 

en twintig leerlinge (eenmanskole) van 173 in 

1910 tot 141 verminder het in 1930. Skole met 

'n inksrywing van 41-70, dit wil se tweeman= 

skole, het die vinnigste toegeneem, naamlik van 

111 in 1910 tot 262 in 1930. 

Gedurende die depressiejare, 1930-1932, is 'n 

aantal plaasskole as gevolg van besuinigings= 

maatreels gesluit. Waar daar in November 1930 

nog 925 plaasskole was, 50 ) was daar in November 

1932 nog 892 oor. 51 ) 

Die ontwikkeling van die Transvaalse plaas= 

skoolstelsel is ook nadelig getref deur die 

ontvolking van die platteland wat na die jare 

van depressie en droogte gevolg het. Op 7 No= 

vember 1933 was daar 887 plaasskole met 48 234 

45) T.E.D. Report, 30.6.1910, p. 97. 

46) T.O.D. Vers1ag., 31.12.1915, p.54. 

47) Ibid. I 31.12.1920, p.80. 

48) Ibid., 31.12.1925, p.47. 

49) Ibid., 31.12.1930, p.28. 

50) Ibid., p.26. 

51) Ibid. I 31.12.1932, p.38. 
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kinders 52 ) en op 5 November 1935 was daar nag 

849 skole met 47 162 leerlinge oor. 53 ) 

9.2.2 Die laaste fase van sentralisasie 

422. 

Sedert die begin van die twintigste eeu is 

daar van tyd tot tyd pogings aangewend om 

plaasskole te sentraliseer in 'n paging om 'n 

goeie skoal in elke omgewing tot stand te bring. 

Tot 1936 was die pogings om te sentraliseer nie 

so omvangryk as na 1936 nie. Dit was voorheen 

die algemene gebruik om twee, drie of selfs 

vier skooltjies saam te voeg, of om 'n bestaan= 

de skoal uit te bou. 

Tydens 'n konferensie van afgevaardigdes van 

die verskillende skoolrade in Mei 1936 te Pre= 

toria is die beginsel van sentralisasie opnuut 

goedgekeur. Die klein plaasskooltjies was wel 

die nSOSiale kragstasies" in hulle onderskeie 

omgewings, dog hulle kon nie dieselfde onder= 

wys- en opvoedingsgeleenthede bied as die beter 

toegeruste sentrale skole nie. Die voortbestaan 

van die eenmanskole was oak te wisselvallig, 

omdat dit in 'n groat mate bepaal is deur die 

goedgesindheid van grondeienaars wat oar die 

lotgevalle van die bywoners beslis het. 54
> 

52) Ibid., 31.12.1933, p.30. 

53) Ibid., 31.12.1935, p.45. 

54) Ibid., 31.12.1936, p.S. 



'n Voltydse sentralisasiebeampte is in 1936 

in die persoon van R.S. Ferreira benoem. Dit 

was sy taak om die verskillende plattelandse 

distrikte te besoek en die skoolrade te advi= 

seer in verband met sentralisasiemoontlikhede. 55 ) 

Volledige sentralisasieskemas was reeds in De= 

sember 1936 beplan en uitgewerk vir die val= 

gende distrikte: Soutpansberg, Pietersburg, 

Potgietersrust, Waterberg, Marico, Zwartruggens, 

Rustenburg, Lichtenburg, Schweizer-Reneke, Wol= 

maransstad en Bloemhof. Dit was die gedagte 

dat daar in genoemde distrikte sentrale skole 

met koshuisakkommodasie opgerig moes word, so= 

dat plaaskinders daar kon skoolgaan tot die val= 

tooiing van die vierde, vyfde of selfs sesde 

standerd. Hierna kon hulle na 'n junior hoer= 

skoal of na 'n skoolplaas oorgeplaas word. 56 ) 

'n Besondere belangrike gebeurtenis in die 

ontwikkelingsgeskiedenis van die plaasskool 

was die benoeming van die Provinsiale Onderwys= 

kommissie (Nicol-kommissie) in gevolge Admini= 

strateurskennisgewing no. 124 van 3 Maart 1937. 

Aan die kommissie is opdrag gegee om 'n deeg= 

like en deurtastende ., ... ondersoek in te stel 

na die onderwysstelsel ... ten einde aanbeve= 

55) Ibid., p.ll. 

56) Ibid., p.42. 
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lings te doen wat daartoe mag strek om die 

doelmatigheid van die stelsel te verrneerder, 

dit te laat aanpas by die modernste ontwikke= 

lings op onderwysgebied, en dit in staat te 

stel om op bevredigende wyse te voldoen aan 

die vereistes van alle klasse van die bevol= 

k . " 57) lng • 

Bogenoemde Onderwyskornrnissie het tot die slot= 

som gekom dat dit vir onderwysers by klein 

plaasskooltjies onmoontlik was om goeie aandag 

aan elkeen van die verskillende groepe in hul 

klas te skenk en om ook nog onderrig te gee in 

vakke soos byvoorbeeld Kuns, Sang, Liggaamlike 

Opvoeding, Huishoudkunde en Houtwerk. Daar 

kon ook geen aandag aan nuttige buitemuurse 

bedrywighede geskenk word nie, omdat die kin= 

ders hulle na skoal moes gehaas het om by hul= 

le ouerhuise te kom. Plaaskinders wat naby 

die skoal by privaatfamilies moes loseer, is 

dikwels onder betreurenswaardige omstandighede 

geakkornrnodeer. Daar is ook·bevind dat die 

gebrek aan huisvestingsgeriewe vir onderwyseres= 

se op die platteland 'n belemrnerende uitwer= 

king op die onderwys van die plaasskool gehad 

het. 58 ) 

57) Verslag van die Provinsiale Onderwyskommissie, 
1937, par. 2, p.5. 

58) Ibid., par. 448, p.l29-130. 



Konsentrasie van onderwys op die platteland 

sou, volgens die Provinsiale Onderwyskommissie, 

die volgende voordele inhou: vakke soos Sang, 

Kuns, Houtwerk en Huishoudkunde sou by groter 

skole tot hulle reg kon kom; kultuurvereni= 

gings kon gestig word; skoolterreine kon ver= 

fraai word; sport kon georganiseer en skool= 

biblioteke opgerig en uitgebou word; die leer= 

linge kon goeie huisvesting in koshuise geniet; 

meer bekwame onderwysers kon gelok word en 

minder personeelverwisselings sou plaasvind; 

die voertaalkwessie sou makliker by groter 

skole met meer onderwysers opgelos kon word 

en onderwyserswonings kon opgerig word. In 

die groter skole kon die kinders beter onder= 

wysfasiliteite geniet met die gevolg dat 'n 

daadwerklike bydrae gemaak kon word tot die 

rehabilitasie van die armblanke as daar in= 

tensiewer gesentraliseer kon word. 59 l 

Daar was ook ernstige besware teen die imple= 

mentering van die sentralisasiebeleid. Wan= 

neer leerlinge uit die hoer klasse van een= 

manskole weggeneem moes word, sou hulle die 

ouerhuise moes verlaat om elders te gaan lo= 

seer. Vir ouers wat nie losiesbeurse kon 

ontvang nie, sou dit noodwendig addisionele 

uitgawes meebring. Dit was veral jong kinders 

59) Ibid., par. 451, p.l31-2. 
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wat elders moes gaan loseer of daagliks lang 

afstande moes afle om die skool te bereik wat 

nadelig getref is. Die Provinsiale Onderwys= 

kommissie het bevind dat sommige sentralisasie= 

skemas onoordeelkundig en met haas uitgevoer 
. 60) 
15. 

Wanneer daar gelet word op sekere statistiese 

gegewens ten opsigte van 'n aantal plattelandse 

skoolraadsgebiede blyk dit dat die sentralisa= 

siebeleid vanaf 1936 met groot erns toegepas 

is. 

Die praktiese toepassing van die sentralisasiebeleid in 'n aantal skoolraads= 

distrikte, 1934-1937611 

Vierde kwartaal 1934 Vierde kwartaal 1937 
Skoolraad Leer= Onder Leer- Onder Skole Skole linge wysers linoe wysers 

· Bloernhof I 636 17 65 583 12 59 

Lichtenburg 4 682 47 201 299 36 165 

Lydenburg 1 511 24 67 I 400 20 65 

Marice 472 33 107 276 29 95 

Midde1burg 2 747 36 118 926 37 12 3 

Pietersburg 2 026 31 64 2 019 25 66 

Potgietersrust 1 52 3 19 64 I 519 12 65 

Pretoria-distrik 4 984 79 2 37 5 204 66 216 

RusteJ?.hurg 4 520 68 199 4 653 59 198 

Schweizer Reneke I 735 31 84 I 858 28 83 

Soutpansberg 1 988 27 87 2 038 20 95 

Waterb~rg 2 718 55 136 2 653 46 133 

Wolmaransstad 2 169 35 95 2 107 29 89 

Zwartruggens 2 176 45 114 2 078 36 103 

Totaal 36 889 549 1 658 36 615 455 I 577 

Tabel XXXIX 
60) Ibid., par. 452, p.l32. 

61) T.O.D. Verslag, 31.12.1937, p.l2. 



Die aantal leerlinge in bogenoemde distrikte 

het wel vanaf 1934 tot 1937 met 274 verminder, 
maar die getal skole het met 94 en die onderwy= 

sers met 81 verminder. Waar daar in 1934 ge= 

middeld ongeveer 67 leerlinge per skool was, 

was daar in 1937 gemiddeld minstens 80 leerlinge 

per skool. Die gemiddelde aantal leerlinge per 

onderwyser het van 22,2 in Desember 1934 tot 

23,2 in Desember 1937 gestyg. 

Ongeveer R458 000 is tot en met die 1938/39-

finansiele jaar aan die uitvoering van die sen= 

tralisasiebeleid bestee. Volgens 'n beraming 

sou dit 'n verdere bedrag van R1 200 000 vereis 

om die beleid van onderwyskonsentrasie ten volle 

tot uitvoering te bring. 62 } 

Gedurende die jare 1938 en 1939 het daar 'n ver= 

dere vermindering van leerlinge, skole en onder= 

wysers op die platteland gevolg. Di~ skerp da= 

ling in die aantal plaasskole was grotendeels 

te wyte aan die groot aantal kinders·wat per 

skoolbus vanaf plase na die dorpskole vervoer 
. 63) 
lS. 

In sy jaarverslag oor 1940 het die Direkteur van 

Onderwys, H.H.G. Kreft, sy tevredenheid oor die 

62) Ibid., 31.12.1938, p.29. 

63) Ibid. I 31.12.1939, p.5. 
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vordering wat daar met die uitvoering van die 

sentralisasiebeleid gemaak is, uitgespreek. 

Daar was 'n konstante daling van die getal 

klein en ondoeltreffende skole, en goeie vor= 

dering is gemaak om ..... doeltreffender onder= 

wys en opvoeding vir die plattelandse kind in 

(die) dunbevolkte streke" daar te stel. 64 ) 

Op 4 Junie 1940 was daar nag 533 buiteskole met 

37 572 leerlinge. 65 ) Gedurende die volgende de= 

kade het die getal plaasskole, soos wat dit uit 

onderstaande gegewens blyk, verder gedaal: 

Datum 

3 Junie 1945 

6 Junie 1950 

Tabel XL 

Aantal skole 

403 

342 

Aantal leerlinge 

35 754 66 ) 

35 873 67 ) 

Gedurende die sestigerjare het die beleid om die 

klein plaasskooltjies te sluit en om die plaas= 

kinders deur middel van koshuise of vervoerdien= 

ste na grater skole te bring voortgeduur. Die 

64) Ibid., 31.12.1940, p.12. 

65) Ibid., p.JO. 

66) Ibid., 31.12.1945, p.24. 

67) Ibid., 31.12.1950, p.45. 



werklike posisie was op die eerste Dinsdag in 

Junie van die jare 1960 en 1964 soos volg: 

Graad van Aantal skole 

skoo1 Inskrywing 
Junie 68 l Junie 69 ) 
1960 1964 

PAS 500+ 0 3 

P:A 400-499 6 4 

PB 30G-~99 7 6 

PC 200-299 17 21 

PD 100-199 74 53 

PE 50-99 89 97 
PF Minde:r as 50 95 77 

2-88 261 

Met ingang 1 Januarie 1966 is die gradering van 

provinsiale _la~skole sodanig hersien dat daar 

in plaas van bogenoemde sewe voortaan slegs vir 

vyf grade van laerskole, naamlik PI, PII, PIII, 

PIV en PV, voorsiening gemaak word.?O) 

9.2.3 Losies- en vervoerbeurse, 1910-1967 

Om die wetsbepaling ten opsigte van verpligte 

laer onaerwys in die praktyk toe te pas, moes 

68) Ibid., 31.12.1960, p.52. 

69) Ibid. I 31.12.1964, p.58. 

70) Ibid., a1gemene vers1ag, 31.12.1966, p.12. 
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die regering die nodige onderwysgeleenthede binne 

die bereik van elke kind bring. Indien daar nie 

'n skool in die omgewing van die ouerhuis was 

nie, moes beurse aan onvermoende kinders toege= 

staan word om die goewermentskole te bereik. 

Uit die voorafgaande bespreking blyk dit dat daar 

sedert Uniewording doelgerigte pogings aangewend 

was om die klein plaasskooltjies, dit wil se, 

die skole met minder as vyf en dertig leerlinge 

(eenmanskole), te sluit of om die oprigting daar= 

van te ontmoedig. Dit het gepaard gegaan met 

groot ongerief vir beide die ouers en die leer= 

linge. 

In 1911 het 1 000 kinders vervoerbeurse en 1 154 

kinders losiesbeurse ontvang. Vervoergeriewe is 

aan 2 967 kinders beskikbaar gestel. Sodoende 

kon meer as 5 000 laerskoolleerlinge, dit wil 

se, meer as 25% van die skoolgaande plaaskinders, 

skole besoek wat verder as 4,83 km van die ouer= 

huise gelee was. 'n Gemiddelde bedrag van R0,03 

per kind is per dag aan vervoerbeurse en R0,07\ 

per kosganger per dag aan losiesbeurse bestee. 71 ) 

Sentralisasie he·t dus groot onkoste meegebring. 

Alhoewel daar 'n besparing was ten opsigte van 

die verminderde aantal plaasskole wat in stand 

gehou moes word, moes 'n bedrag van R76 000 in 

71) T.E.D. Report, 31.12.1911, p.l0-11. 



1912 beskikbaar gestel word vir vervoer- en lo= 
. b 72) 

s~es eurse. 

Minstens 3 895 kinders is in 1913 teen 'n totale 

koste van R44 015,25, dit wil se, gemiddeld 

R6,30 per leerling, na sentrale skole vervoer. 

Gedurende daardie jaar is daar van 2 812 donkies, 

91 muile, 36 osse en 48 ossewaens gebruik ge= 

maak. 73
> Genoemde syfers het nie die ligte 

karretjies, wat deur donkies of muile getrek is 

en self deur die ouers voorsien is, ingesluit 
. 74) 

n~e. 

Ongeveer 'n derde van die skoolgaande plaas= 

kinders wat verder as 4,83 km van die skoal af 

gewoon het, het in Desember 1914 van vervoer= 

dienste gebruik gemaak. 75 ) As gevolg van die 

oorlogstoestande moes die toewysings aan die 

verskillende skoolrade vir vervoer- en losies= 

beurse vir die finansiele jaar 1915/16 met on= 

geveer 20% besnoei word. Die besnoeiing het 

daartoe gelei dat minder beurse toegestaan kon 

word. Die gevolg daarvan was dat minder kinders, 

72} First report of the Council of Education as 
reconstituted under Ordinanace no. 7 of 1912 
dealing with the country schools of Transvaal, 
p.9-10. 

73} Ibid., appendix 4, p.19. 

74} Ibid., p.S. 

75} T.E.D. Report, 31.12.1914, p.9. 
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wat verder as 4,83 km van die skool af gewoon 

het, skoolonderwys geniet het. 76 ) 

In die verslag van die Onderwyskommissie, wat 

in Desember 1917 benoem is om die Transvaalse 

Onderwysstelsel te ondersoek, het dit aan die 

lig gekom dat die stelsel om 'n som geld tot 

die skoolrade se beskikking te stel vir beurs= 

doeleindes, sonder om vooraf 'n beraming van 

die werklike behoeftes te maak, tot allerlei 

onreelmatighede aanleiding gegee het. 77 ) In 

die jaar 1920, toe die verslag van bogenoemde 

Onderwyskommissie gepubliseer is, is 'n bedrag 

van R28 020 aan 4 279 leerlinge bestee vir lo= 

siesbeurse en R12 974 om 3 695 kinders deur 

middel van privaatvervoerdienste by skole te 

kry. Gedurende daardie jaar is 'n verdere 

6 969 kinders in staat gestel om sentrale skole 

te bereik, deur middel van 6 222 diere en 113 

rytuie wat deur die Onderwysdepartement voor= 

sien is. 78 ) 

Op 15 September 1925 is die sogenaamde Beurs= 

kommissie benoem om die stelsel waarvolgens 

beurse aan kinders toegeken is te ondersoek, 

76) T.O.D. Vers1ag, 31.12.1915, p.9. 

77) Report of the Education Commission, appointed 
21.12.1917, p.44. 

78) T.O.D. Verslag, 31.12.1920, bylaag X. 



en om aanbevelings ter verbetering daarvan aan 

die hand te doen. 79 ) Daar is bevind dat die 

stelsel van gelyke toewysings aan skoolrade on= 

geregverdig was. Baie ouers wat verder as 4,83 

km van die naaste skool af gewoon het, het ook 

nog nie besef dat hulle self verantwoordelik was 

om hulle kinders by die skool te besorg nie. 

Slegs ouers wat bewys kon !ewer dat hulle van= 

wee armoede nie aan die bepaling kon voldoen 

nie, is van genoemde reeling vrygestel. Volgens 

die verslag van die Beurskommissie het baie ver= 

moende ouers ten koste van arm mense op beurse 

aangedring, met die gevolg dat daar kinders op 

afgelee plase was wat vanwee werklike armoede 

geen skoolonderwys ontvang het nie. 80 ) 

Volgens die Beurskommissie moes ongeveer 60% 

laerskoolleerlinge wat verder as 4,83 km van 

die skool af gewoon het van beurse gebruik maak 

om sentrale skole te besoek. Daar moes,volgens 

die aanbeveling van bogenoemde kommissie, reke= 

ning gehou word met faktore soos die behoeftig= 

heidsindeks van die ouers; die aantal kinders 

verder as 4,£3 km van die skool af, en die af= 

stand wat laasgenoemde leerlinge moes afle om 

die skool te bereik wanneer beursgelde aan skool= 

rade toegeken word. Hoe kleiner die omgewing 

79) Report of the Bursary Commission, 1925, p.3. 

80) Ibid., p.4. 
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Die sogenaamde Beurskomitee {1925) het aan= 

beveel dat 'n wa in die digter bewoonde streke 

gebruik moes word om die kinders skool toe te 

vervoer. 'n Bepaalde roete moes gevolg word. 

Dit was die beskeie begin van vervoerskemas 

op die platteland. 

{MALHERBE, E.G. Onderwys en die armblanke, 

tussen p.l72 en p.l73). 



was wat deur die skoal bedien moes word, hoe 

grater moes die verhouding van vervoer- tot lo= 

siesbeurse wees. 81 ) Vervoerbeurse kon die doel= 

treffendste aangewend word in die digter bewoon= 

de streke waar 'n wa 'n bepaalde roete kon volg 

en twintig of meer leerlinge kon oplaai. Die 

stelsel om gebruik te maak van onbeheerde pri= 

vaatlosies by skole is afgekeur. Aan leerlinge 

wat verder as i4,14 km van die skoal af gewoon 

het en nie gereeld naweke huis toe kon gaan nie, 

moes daar losiesbeurse toegestaan word vir elke 

dag van die kalenderweek en nie slegs vir die 

werklike skooldae nie. 82 ) Die Beurskommissie 

het ook aanbeveel dat die minimum afstand van 

die skool af vir die toekenning van beurse van 

4,83 km tot 3,22 km verminder moes word waar die 

plaaslike omstandighede, soos byvoorbeeld swak 

paaie (in turf- of bergagtige streke} of gevare 

lan-gs die pad (naturelle of wilde diere) dit 

sou regverdig. Skoolrade moes ocr die reg be= 

skik om self die donkies wat hulle tot die ou= 

ers se beskikking gestel bet uit hulle toewysings 

vir beurse aan te koop. Sodra die koopsom in 

die vorm van beursgeld wat teruggehou word ver= 

haal is, moes die donkies die eiendom van die 

betrokke ouers word. Alle beursaansoeke moes 

skriftelik op amptelike aansoekvorms by die 

81) Ibid., p.S. 

82) Ibid., p.6-7. 

435. 

/ 



436. 

skoolrade ingedien word. 83 ) 

Die reeks wysigings wat die Onderwysdepartement 

ten opsigte van die beursreelings in 1927 aan= 

gebring het, het baie van bostaande aanbevelings 

ingesluit. Aan geen leerling wat jonger as agt 

jaar was, sou 'n beurs toegestaan word nie. 

Aan kinders wat verder as 16,09 km van 'n goe= 

wermentskool af gewoon het, sou losiesbeurse 

vir die volle skoolkwartaal toegestaan word, in 

pl~as van vir die werklike skooldae gedurende 

die skoolkwartaal. Leerlinge wat nader as 

4,83 km, maar nie nader as 3,22 km van die skool 

af gewoon .het nie, kon aanspraak op beurse maak 

indien hulle vanwee swak paaie of ongunstige 

weersomstandighede moeilik die skool te voet 

kon bereik. 84 ) 

Inspekteur J.G. de Vos het in 1929 beweer dat 

dit vir die skoolrade moeilik was om te beslis 

watter ouers se beursaansoeke geweier moes word, 

omdat hulle dikwels nie die werklike finansiele 

posisie van ouers kon peil nie. Ten einde die 

beursgeld tussen al die persone wat daarvoor 

aansoek gedoen het te verdeel, is losiesbeurse 

van so min as R0,02~ per dag toegestaan. Vir 

die werklik behoeftige ouers was dit van min 

83) Ibid., p.l8-9. 

84) FOURIE, op. cit., p.90. 



waarde, aangesien dit onmoontlik was om 'n kind 

vir so min as R0,02~ per dag in 'n skool te 

h 
85) ou. 

Die Provinsiale Onderwyskommissie (1937) het 

vasgestel dat die gemiddelde vervoerbeurs R0,03 

per dag was en 'n losiesbeurs by 'n goedgekeurde 

of Provinsiale koshuis R0,12~ per leerlinge per 

d 86) ag. 

In ooreenstemming met die aanbeveling van die 

Provinsiale Onderwyskommissie het die Onderwys= 

departement in 1939 besluit dat die beginsel 

van gelykstelling van geografiese geleenthede 

die basis moes wees waarvolgens beursaansoeke 

oorweeg moes word. Dit was die verantwoordelik= 

heid van die staat om toe te sien dat geen ouer 

addisionele koste moes he, as gevolg van 'n 

groter afstand van die skool nie. Die aanbe= 

veling van die Provinsiale Onderwyskommissie 

het daarop neergekom dat alle kinders wat ver= 

der as die voorgeskrewe afstand van die skool 

af gewoon het gratis vervoer moes word.B?) Die 

Provinsiale Onderwyskommissie het ten opsigte 

van losiesbeurse onderskei tussen ,betalende 

85) T.O.D. Vers1ag, 31.12.1929, p.74. 

86) Vers1ag van die Provinsia1e Onderwyskommissie, 
19 371 par. 49 71 p. 142. 

87) T.O.D. Vers1ag, 31.12.1939, p.26. 
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en behoeftige gevalle". Vermoende ouers moes 

'n bedrag tot die losiesgeld bydra wat gelyk= 

staande was met die bedrag wat dit sou gekos 

het om die kind tuis te akkommodeer. Die staat 

moes dan die res van die werklike losieskoste 

bydra. Hierdeur sou .,geografiese diskwalifika= 

sies" uitgeskakel kon word en almal sou die= 

selfde geleenthede he. Daar is selfs van die 

werklik behoeftige ouers verwag om ten minste 

.,iets" by te dra tot die losieskoste van hulle 

kinders in die vorm van kontant of plaasproduk= 
te.88) 

In 'n paging om die inflasionistiese neiging 

te bekamp, is daar in 1966 besluit om losies= 

beurse te beperk, en dat die beurstoekennings 

deur die Onderwysdepartement self behartig sou 

word. 89 ) Nadat die beurstoekennings en afslag 

op losiesgeld in 1966 deur die Onderwysdeparte= 

ment behartig is, is daar besluit om die toe= 

kenning van losiesbeurse vanaf 1967 die verant= 

woordelikheid van plaaslike instansies te maak 

en om beurskomitees in die lewe te roep. 90 ) 

9.2.4 Sentralisasie deur middel van donkievervoer 

Verskeie skoolrade het alreeds in 1910 besluit 

88) Ibid. I p.26-7. 

89) T.O.D. Algemene verslag, 31.12.1966, p.3. 

90) Ibid., p.l8. 
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om bulle toevlug tot donkievervoer te neem ten 

einde uitgawes aan vervoer te besnoei. Donkie= 

vervoer was meer ekonomies " ... omdat de beurs 

tegen gemiddeld 4 d. per dag in ongeveer twee 

jaar de prijs uitmaakt van een ezel". 911 

Skoalrade bet van die standpunt uitgegaan dat 

die ouers aan wie donkies verskaf is die verant= 

woordelikbeid moes aanvaar om die donkies te 

versorg. Dit was oak die ouers se plig om 'n 

ligte karretjie te voorsien wat deur die don= 

kies getrek kon word. Kampe moes oak by skole 

opgerig word, sodat die diere nie in omliggende 

landerye kon kom nie. 92 l 

Benewens die 65 muile en 22 osse is daar op 

31 Maart 1912 alreeds 1 141 donkies aan ouers 

verskaf wat aangewend moes word om kinders wat 

verder as 4,83 km van die skoal af gewoon bet 

skoal toe te vervaer. 93 l 

Skoalinspekteurs bet bulle van die begin af 

sterk uitgelaat oar die vermoeiende reise wat 

plaaskinders met donkies moes onderneem om die 

91) T.O.D. Jaarverslag, 31.12.1911, p.11. 

92) First report of the Council of Education as 
reconstituted under Ordinance no. 7 of 1912 
dealing with the country schools of Transvaal, 
p.10. 

93) T.E.D. Report, 31.12.1911, p.12. 

439. 



440. 

Donkievervoer. 

(BOT, A.K. Die ontwikkeling van onder= 

wys in Transvaal, p.72). 



skoal te bereik. J.H. Corbett het in 1912 die 

donkiewa as 'n mislukking bestempel. Gevalle 

het voorgekom waar kinders soggens reeds om 

6.00 vm. by die beginpunt met die donkiewa moes 

begin om om 8.00 vm. by die skoal te we~s. 94 l 
T.C. Stoffberg het ook ernstige bedenkinge 

jeens donkievervoer gehad. Behalwe dat die wa 

dikwels stukkend was, het die kinders op die 

oop waens in die winter byna verkluim. In die 

somer was dit weer benoud en warm op die oorbe= 

laaide waens. 95 ) 

Ten spyte van al die besware wat daar teen don= 

kievervoer geopper is, het dit tog, volgens die 

bevinding van die Onderwyskommissie van 1917, 

gedurende daardie jare die doeltreffendste ver= 

voergeriewe gebied. Dit was die bedoeling dat 

die donkies wat aan ouers beskikbaar gestel is, 

gebruik moes word om 'n ligte karretjie, waarop 

hoogstens drie kinders moes ry te trek, maar die 

kinders het meestal op die donkies self skoal 

toe en teruggery. 96 ) 

Bo~enoemde Kommissie het hom ook uitgespreek 
teen die aankoop van swak donkies, asook teen 

94) Ibid., 31.12.1912, p.193. 

95) Ibid., 31.12.1913, p.121. 

96) Report of the Education Commission, appointed 
21.12.1917, p.43. 
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die swak behandeling wat sommige donkies ont= 
97) vang het. 

Inspekteur J.L. Moerdijk het in 1925 aangevoer 

dat die probleme wat met donkievervoer onder= 

vind word die belangrikste enkele faktor was 

wat die toepassing van die sentralisasiebeleid 

in die wiele gery het. Sommige kinders moes 

in die Waterbergse distrik meer as 14 km ver op 

'n donkie ry om by 'n skoal te kom. J.L. Moer= 

dijk was daarvan oortuig dat donkievervoer die 

moraal van die plaaskind geskaad het. 98 l 
W.A. Visser het in sy verslag oor die weste= 

like inspeksiekring in 1925 melding gemaak van 

kinders wat tot 16 km van die skoal af gewoon 

het en deur middel van donkievervoer die skool 

moes bywoon. By sommige skole, waar donkiekampe 

ontbreek het, is donkies sander kos en water 

vasgemaak, sodat hulle nie gedurende skoolure 

kon wegloop nie. 99 ) 

Die Provinsiale Onderwyskommissie het die don= 

kie as 'n nuttige vervoermiddel beskou, dog die 

afstand wat na die skoal afgele moes word, moes 

nie veel langer as 4,83 km wees nie. Gedurende 

die laat dertigerjare het sommige plaaskinders 

97) Loc. cit. 

98) T.E.D. Report, 31.12.1925, p.114. 

99) Ibid. I p.l53-5. 



van donkies gebruik gemaak om hulle by die ver= 

skillende haltes van die busroetes te bring. 

Vandaar is hulle verder per skoolbus na die 

sentrale skole vervoer. 100 ) 

In 1939 was die sogenaamde ,.skooldonkie" nie 

meer so 'n algemene verskynsel op die platteland 

nie, 101 ) en gedurende die veertigerjare het die 

vervoermiddel van die toneel verdwyn. In min= 

stens een distrik, naamlik die Heidelbergse 

distrik, was daar so laat as 1953 nog 'n don= 

kiekarretjie in gebruik om leerlinge na 'n 
102) plaasskool te vervoer. 

9.2.5 Sentralisasie deur middel van skoolbusvervoer 

Die Onderwyskommissie van 1917 het in die ver= 

slag wat in 1920 gepubliseer is, aanbeveel dat 

een of twee skoolbusse vir eksperimentele doel= 

eindes aangekoop moes word. Die busse moes op 

roetes waar die paaie in 'n redelike toestand 

was in werking gestel word. Groepies kinders 

moes dan by bepaalde bushaltes byeen kom waar 

die bus hulle volgens 'n vasgestelde rooster 

fl . 103) moes op- en a aa1. 

100) Vers1ag van die Provinsia1e Onderwyskommissie, 
1937, par. 466, p.134. 

101) T.O.D. Verslag, 31.12.1939, p.24. 

102) Ibid., 31.12.1953, p.112. 

103) Report of the Education Commission, appointed 
21.12.1917, p.43. 
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Die eerste twee busse is eers in 1926 in wer= 

king gestel. Dit het spoedig geblyk dat kin= 

ders deur middel van skoolbusse in 'n kart tyds= 

bestek oar grater afstande na en van sentrale 

skole vervoer kon word. Die Direkteur van On= 

derwys het dan oak nie gehuiwer nie om in sy 

verslag oar 1926 aan te beveel dat busskemas, 

op grand van die doeltreffendheid daarvan, 

· b . d 104 ) I kt F C d u1tge re1 moes war . nspe eur • . u 

Plessis het, net soos sy kollegas, die besluit 

van die Uitvoerende Komitee om sentralisasie 

deur middel van motorbusvervoer in beginsel 

goed te keur, as 'n voorwaartse stap bestempel. 

Deur middel van die skoolbus kon goeie onder= 

wysgeleenthede oak aan die afgelee en rondtrek= 

kende plaasmense beskikbaar gestel word. 105 l 

Meer as tagtig plaaskinders is in die begin van 

1929 per motorbus na die skole te Lichtenburg 

en Biesjesvlei vervoer. 106 ) In die Westelike 

inspeksiekring het sommige kinders nag in 1929 

van donkies gebruik gemaak om hulle by die ver= 

skillende stilhouplekke langs die busroete na 

Nietverdiend te bring. 107 l 

104) T.O.D. Ve~s1ag, 31.12.1926, p.20. 

105) Ibid., 31.12.1927, p.140. 

106) Ibid., 31.12.1929, p.69. 

107) Ibid., p. 71-2. 



Ten spyte van die depressie het die aantal skoal= 

busskemas in 1930 en 1931 toegeneem. 'n Hoof 

van 'n buiteskool het in 1931 te kenne gegee dat 

die skoolbywoning van die leerlinge sedert die 

instelling van skoolbusskemas baie verbeter het. 

Dit het gelei tot 'n verhoging van die algemene 

onderwyspeil en 'n gelukkiger skoolgemeenskap. 108 ) 

Skoolbusvervoer het in 1935 reeds so 'n bekoring 

vir ouers en skoolrade gehad dat hulle hulle 

blind gestaar het teen die voordele daarvan, en 

nie die nadele wat die lang ritte oor die stow= 

werige en swak plaaspaaie in oorweging geneem 

het nie. Gevalle het voorgekom waar leerlinge 

8 km of 9 km van die skoal af gewoon het, maar 

vanwee die kronkelpad wat busse dikwels. moes 

volg om soveel as moontlik leerlinge op te laai, 

van 24 km tot 32 km moes ry om by die skoal te 

kom. Somrnige kinders moes reeds voor dagbreek 

opstaan om betyds by die bushalte te wees, en 

smiddae het hulle weer laat tuisgekom. Dit het 

ook gebeur dat kinders lank in die reen, koue 

of warm son vir die skoolbus moes wag. 109 ) 

In 'n paging om die oprigting van eenmanskole 

te ontmoedig, het busvervoerskemas gedurende die 

dertigerjare vinnig vermeerder. Waar daar in 

108) Ibid., 31.12.1931, p.ll. 

109) Ibid., 31.12.1935, p.26. 
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1927 met twee busskemas begin is, was daar in 

1930 reeds vier en dertig, en in 1935 minstens 

vier en tagtig Departementele busskemas. 110 ) 

Gedurende die tweede fase van sentralisasie het 

die busvervoerskemas snel toegeneem. In Desem= 

ber 1937 was daar minstens 140 skemas wat 6 021 

kinders vervoer het, en in Desernber 1938 is 

8 303 plaaskinders deur middel van 220 skemas 

vervoer. 111 ) As gevolg van die instelling van 

so 'n groot aantal busvervoerskemas in 1938, kon 

die sluiting van minstens 47 klein plaasskool= 

tjies bewerkstellig word. 112 ) Die eerste busse 

was ongerieflik, oorvol en die sitplekke dikwels 

te smal en gevaarlik hoog. Die toesig in die 

busse was onbevredigend. 113 ) Net in die Lichten= 

burgse distrik alleen was daar in 1937 reeds 

sestien motorbusse in gebruik, maar volgens 

F.J. Otten, die betrokke kringinspekteur, was 

die motorbus gedurende daardie jare beslis die 

,lelikste ding~~" wat 'n mens op die paaie kon 

aantref. 114 ) 

110) Ibid., 31.12.1936, p.30. 

111) Ibid., 31.12.1938, p.26-7. 

112) Ibid., p.1l. 

113) Verslag van die Provinsiale Onderwyskommissie, 
1937, p.136, par. 471. 

114) T.O.D. Vers1ag, 31.12.1937, p.49; 51. 



In 1939 is 'n nuwe beleid ten opsigte van kon= 

trakte vir busvervoerskemas aanvaar. In plaas 

daarvan dat tenders vir bepaalde dienste gevra 

word, is die prys vir elke afsonderlike roete 

bereken volgens die lengte daarvan en die aantal 

kinders wat vervoer moes word. Kontrakte is toe 

aan applikante toegestaan wat die beste busse 

en die doeltreffendste en veiligste vervoerdien= 

ste kon lewer. 115 ) 

Om sentralisasie te laat slaag, moes die bus= 

vervoerstelsel gedurende die veertigerjare ver= 

der uitgebrei word. Die uitbreiding het, soos 

wat dit uit onderstaande tabel sal blyk, met 

groot uitgawes gepaard gegaan. 

Die uitbreiding van motorbusvervoer, 1948-1950 116 ) 

Aantal Getal leer= Jaarlikse Jaar 
busse linge wat koste vervoer is 

1948 568 25 260 R458 000 

1949 590 27 001 R523 000 

1950 616 28 613 R640 400 

Tabel XLII 

Gedurende die vyftigerjare het verskeie inspek= 

teurs van onderwys die oprigting en uitbouing 

115) Ibid., 31.12.1939, p.24. 

116) Ibid., 31.12.1950, p.37. 
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v;om k'>!=:hJJi,se. hPpJei + t"n ]«)s+-s ''"'" cko-::l"''lSVf''C-0 

voer, .F ~ lJ,. vnn Sch:"',_":"r~.nb~.,r']' 1 i nsp~k+:eur "ran 

onderwys te Potche.fst:r0om", het .i .. n 1955 b~swaar 

teen die harde en ongeriefl'.ke sitplekke ge= 

maak. Die paaie was uhobbelagtig" en die roe= 

tes dikwels te lank. B11sse was dikwels te vol; 

gevolglik moes sornrnige kinders in die busse 

staan. Baie kinders moes soggens vroeg opstaan 

en lang afstande te voet afle om by die bus= 

roete te kom. Busleerlinge was ook verstoke 

van die bnitemuurse bedrywighede van die skoal. 

Volgens Van Schouwenburg het skoolbusvervoer 

die oplossing gebied om die kinders by die 

skool te kry, maar dit bet gepaard gegaan met 

liggaamlike en geestelike skade aan veral die 

jong kinders. Uit tabel XLIII blyk dit dat 

daar min plaasskole in die Potchefstroomse 

distrik was wat sander vervoerskemas in stand 

gehou sou kon word. 

(Vervolg op p.449). 



Die inskrywing by 'n aantal buiteskole in die 

Potchefstroomse distrik en die aantal leerlinge 

wat daarheen moes reis in 1955 117 ) 

Inksrywing Aantal Skool busleer1inge 

Bronkhorstfontein 59 53 

Generaal Pienaar 92 59 

Jan van Vuuren 12 7 115 

Muiskraal 48 19 

Naauwpoort 73 25 

Roodepoort No. 29 44 14 

Rooipoort No. 19 62 58 

Wolwerand 29 

Totaal 534 343 

Tabel XLIII 

H.C. Bredell het koshuise bo die gebruik van 

die , ... bedompige, swak geventileerde en on= 

doeltreffende verligte gevaartes op wiele" 

verkies. 118) 

Alhoewel baie buseienaars in 1959 hulle busse 

vervang of herbou het om aan die vereistes vir 

,beter, geriefliker en veiliger busse" te voldoen, 

was daar in Desember 1959 nog 'n groot aantal on= 

gerieflike en onveilige busse in gebruik. 119 ) 

117) Ibid., 31.12.1955, p.62-3. 

118) Ibid., p.111. 

119) Ibid., 31.12.1959, p.19. 
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Die bepaling dat busse aan sekere minimum ver= 

eistes maes valdaen, het die gevalg gehad dat 

daar in 1963 nag slegs drie busse in gebruik was 

wat nie aan die nadige vereistes valdaen het 
. 120) 

n~e. 

Op die eerste Dinsdag in Junie 1959 is 13 298 

kinders na 214 buiteskale deur middel van sage= 

naamde skaalbusse vervaer. 121 ) Ten spyte van 

die vermeerdering van die aantal leerlinge 

wat van vervaerdienste gebruik gemaak het, het 

die aantal vervaerskemas verminder. In Junie 

1964 was daar 204 busvervaerskemas, tien min= 

der as in 1959, maar 14 506 kinders, dit wil se, 

meer as 1 200 meer as in 1959. 122 ) 

Die verskynsel dat die aantal vervaerskemas 

verminder en die aantal busleerlinge vermeerder 

het, is in 1966 deur die Direkteur van Onderwys 

taegeskryf aan beter en daeltreffender argani= 

sasiewerk. As gevalg van die ernstige draagte= 

taestand in 1966 maes verskeie vervaerskemas 

met minder as die vereiste minimum van veertien 

kinders in stand gehau ward. 123 l 

120) Ibid., 31.12.1963, p.17. 

121) Ibid., 31.12.1959, p.88. 

122) Ibid., 31.12.1964, p.100. 

123) T.O.D. A1gemene vers1ag, 31.12.1966, p.20. 



9.2.6 Sentralisasie deur middel van koshuise 

Twee stelsels van koshuisakkommodasie was in 

1912 aan die ontwikkel. In die Heidelbergse, 

Bethalse en Ermelose distrikte is kinders wat 

'n bepaalde standerd by plaasskole voltooi het 

na die dorpe geneem vir verdere skoolopleiding. 

Die tweeqe en mees algemene stelsel was om die 

kinders by sentrale plaasskole te laat loseer. 

Alhoewel die dorpskole beter onderwysfasiliteite 

aan plaaskinders gebied het, was die werklike 

groei en ontwikkeling van sentrale plaasskole 

afhanklik van die koshuise daaraan verbonde. 124 ) 

Volgens die bevinding van die Onderwyskommissie 

van 1917 was die kinders by sommige koshuise 

onder uiters onbevredigende toestande gehuisves. 

Minstens een koshuis was so oorbevolk dat twee 

tot drie kinders op een bed moes slaap. 125 l In 

1923 was die koshuis te Jachtdrift, in die Wak= 

kerstroomse distrik, volgens inspekteur H. 

Gutsche 'n nellendige pondok" sender glasruite 

in die seuns se kamers. In 'n kamertjie wat 

kwalik groat genoeg vir een persoon was, moes 

sewe kinders op een of twee beddens slaap. 126 ) 

124) T.E.D. Report, 31.12.1912, p.72. 

125) Report of the Education Commission, appointed 
21.12.1917, p.38. 

126) T.O.D. Verslag, 31.12.1923, p.110. 
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In 1918-9 was daar, volgens die Onderwyskommis= 

sie van 1917, minstens 4 500 plaaskinders van 

skoolgaande ouderdom wat van skoolonderwys ver= 

stoke was. Genoemde kommissie het aanbeveel 

dat minstens die kinders wat tien jaar en ouer 

was in koshuise by sentrale skole geplaas word 

ten einde minstens 'n gedeelte van die kinders 

wat nie die skool besoek het nie in 'n skool 

geplaas te kry. Baie ouers het beswaar gemaak 

teen die verwydering van jong kinders uit die 

ouerhuis. 127 ) 

Inspekteur P.M. van der Lingen het in 1919 ge= 

pleit dat alle koshuise onder die onmiddellike 

beheer van die Onderwysdepartement moes kom, 

en dat onderwysers as huisvaders moes optree. 

Hierdie reeling sou ook grootliks in die drin= 

gende akkommodasieprobleme van onderwysers by 

buiteskole voorsien. 128 ) 

In 'n poging om hulle kinders by 'n skool te 

kry, het sommige ouers te Weltevreden, naby die 

Limpoporivier, self in 1929 hutjies opgerig 

waar die kinders, of vir hulle self gedurende 

die skoolweek moes sorg, of deur 'n ouer fa= 

milielid versorg moes word. 129 ) 

127) Report of the Education Commission, appointed 
21.12.1917, p.42. 

128) T.O.D. Vers1ag, 31.12.1919, p.163. 

129) Ibid., 31.12.1929, p.82. 



Gedurende die depressiejare was daar 'n vermin= 

dering in die getal kosgangers by buiteskole. 

Die plaasmense het gebuk gegaan onder die eko= 

nomiese toestande wat deur die depressie ver= 

oorsaak is, en ouers het begin twyfel of dit 

die moeite werd was om op te offer en om geld 

te bestee aan die onderwys van hulle kinders. 

Baie kinders wat die skoolonderwys voltooi het, 

het prob leme ondervind om werk te kry. 130 ) 

Vanwee die feit dat die ouers besluit het na 

watter skole binne die bepaalde skoolraadsdi= 

strik hulle kinders moes gaan, het die beurs= 

leerlinge gewoonlik op 'n beperkte aantal skole 

gekonsentreer. Dit het meegebring dat sornrnige 

skole en koshuise oorvol was, terwyl ander half= 

leeg gestaan het. 131 ) In sornrnige distrikte was 

daar 'n sogenaamde .. leerlingboerdery" aan die 

orde van die dag. In die koshuis te Avondster, 

in die Christianase distrik, was daar in die 

vierde kwartaal 1935 slegs nege beursleerlinge, 

terwyl dit drie en twintig leerlinge kon akkom= 

modeer. In twee naburige skole was daar onder= 

skeidelik agt en vyf leerlinge wat by privaat= 
132} 

mense geloseer het. 

130) FOURIE, op. cit., p.99. 

131) T.O.D. Verslag, 31.12.1935, p.9. 

132) Ibid., p. 10. 
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Skoolrade het in 1935 losiesbeurse van so min 

as 2~c per leerlinge per skooldag toegestaan. 

Dit was dan ook waarskynlik die oorsaak van die 

hoe persentasie ondervoede kinders by plaas= 

skole waarvan die mediese inspekteurs so dik= 

wels in hulle verslae melding gemaak het. Die 

ouers het self geen bydraes tot die losiesgeld 

gemaak nie. Dit was slegs arm mense wat bereid 

was om kinders te loseer teen 2~c per dag. In 

sommige gevalle was die beurstjek dan ook die 

enigste bron van inkomste van die gesinne wat 

die losies verskaf het. 133 ) 

Sedert 1936 is daar van owerheidswee gepoog om 

soveel koshuise as moontlik in Provinsiale 

koshuise te omskep. In 1936 het negentien 

privaatkoshuise provinsiale koshuise geword, 

en in 1937 vyf en twintig. 134 ) Die werklike 

afname van die aantal goedgekeurde privaatkos= 

huise en die vermeerdering van die provinsiale 

koshuise vanaf Desember 1936 tot Desember 1939 

d . d" 1 d b . -1 135) wor 1n 1e vo gen e ta el weersp1ee : 

(Vervolg op p.455). 

133) Ibid., p. 11. 

134) Ibid., 31.12.1937, p.23. 

135) Ibid., 31.12.1939, p.25. 



Provinsiale koshuise Goedgekeurde koshuise 

Jaar Maksimum Aantal Aan tal 
Aantal akkornmo= kos== Aantal kos= 

dasie g:ang:ers gangers 

19 36 18 1 814 1 560 75 4 590 

1937 38 3 912 3 520 54 3 810 

1938 55 5 649 5 089 41 2 490 

1939 61 6 872 6 270 36 2 680 

Tabel XLIV 

Na die oorname van die privaatkoshuise deur die 

Onderwysdepartement het die finansiele toestand 

van die koshuise sodanig verbeter dat dit in 

1950 as gesond beskou kon word. Die vernaamste 

bronne van inkomste was die losiesgeld wat 

deur die ouers betaal moes word en die beurs= 

gelde van leerlinge wat die koshuise ontvang 

het. In Desember 1950 was daar alreeds 14 324 

kosgangers in die provinsiale koshuise teenoor 

1 935 loseerders in goedgekeurde koshuise. 136 ) 

In 1956 was daar veel minder leerlinge in die 

provinsiale koshuise as wat geakkommodeer kon 

word. Hierdie verskynsel was te wyte aan die 

vinnige uitbreiding van die busvervoerskemas 

en die ontvolking van die platteland. Baie 

plaasouers het hulle kinders uit die koshuise 

geneem en die kinders deur middel van busvervoer 

skool toe gestuur, omdat hulle verkies het dat 

136) Ibid., 31.12.1950, p.39. 
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hulle kinders uit die huis uit moes skool gaan. 137 l 

Vanaf die begin van die sestigerjare was daar 

weer 'n geleidelike toestroming van leerlinge 

na laerskoolkoshuise merkbaar. Hierdie ver= 

meerdering van kosgangers is te wyte aan die 

steeds toenemende neiging van stedelike ouers 

om hulle kinders in plattelandse koshuise te 

plaas. 138 ) 

Koshuise is aanvanklik by groter plaasskole op= 

gerig om op sentrale plekke huisvesting te ver= 

skaf aan plaaskinders vir wie dit nie moontlik 

was om elke dag die skool vanuit die ouerhuis 

te besoek nie. Die koshuisstelsel het gaande= 

weg by die ouers meer en meer aanvaarbaar ge= 

word. Baie ouers, wie se kinders maklik vanuit 

die huis kan skoolgaan, verkies om verskeie 

redes dat hulle kinders in koshuise geplaas 

word. 139 ) 

9.3 Ondersteunde plaasskole 

456. 

Artikel 17 van Wet no. 25, 1907, het voorsiening 

gemaak vir die oprigting van ondersteunde plaas= 

skole as daar minstens tien kinders byeengebring 

137) Ibid., 31.12.1956, p.13. 

138) Ibid., 31.12.1961, p.13-4. 

139) T.O.D. Algemene verslag, 31.12.1966, p.18. 



kon word wat laer onderwys moes ontvang. So 'n 

skool moes nie nader as 9,66 km van 'n bestaande 

goewermentskool wees nie, en 'n jaarlikse toe= 

laag sou aan hierdie skole betaal word na die 

ontvangs van 'n gunstige inspeksieverslag. 140
) 

Vanaf 1912 kon ondersteunde plaasskole op onder= 

steuning aanspraak maak as daar 'n redelike ma.te 

van sekerheid bestaan het dat daar tien leerlinge 

sou wees. Indien besondere omstandighede 141 ) 

dit sou vereis, kon sulke skole ook nader as 

9,66 km van goewermentskole af opgerig word. 

Ondersteunde skole kon voortaan 'n aanvangstoe= 

laag ontvang, voordat daar 'n inspeksieverslag 

oor die skool ingedien is. 142
> 

Ordonnansie no. 7 van 1912 het die oprigting 
van ondersteunde plaasskole makliker gemaak. 

Ten spyte van al die tekortkominge van hierdie 

privaatskole, het dit tog onderwysgeleenthede 

aan baie plaaskinders tot in die verste uithoeke 

van Transvaal verskaf wat andersins van skool= 

onderwys verstoke sou gewees het. 143 > Op 31 

140) Wet no. 25, 1907, art. 17. 

141) By voorbeeld hoe berge, gevaarlike r1v1ere 
en swak paaie. T.E.D. Report, 31.12.1912, 
p.197. 

142) Ordonnansie no. 7, 1912, art. 5. 

143) First report of the Council of Education as 
reconstituted under Ordinance no. 7 of 1912 
dealing with the country schools of Transvaal, 
p. 8. 
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Desember 1912 het 613 kinders hierdie tipe skole 

besoek, dit wil se ongeveer 3% van die skool= 

gaande plaaskinders en 1% van die totale Trans= 

vaalse skoolbevolking. 1441 Die ~antal onder= 

steunde plaasskole het van 39 in Desember 1912 

tot 45 in Desember 1913 vermeerder en die leer= 

lingtal van 613 tot 770. 1451 In Desember 1914 

was daar minstens 970 kinders in die privaat= 

skole. Die gemiddelde aantal leerlinge per 

skool was sestien. 146 1 

Voor 1916 moes ondersteunde plaasskole se leer= 

lingtal tot minstens vyf en twintig vermeerder 

het, alvorens dit as goewermentskool erken kon 

d 147) wor . Hierdie bepaling is in 1916 sodanig 

gewysig dat slegs twintig leerlinge benodig was 

om ondersteunde plaasskole tot goewermentskole 

te hergradeer. 1481 Die onmiddellike gevolg van 

hierdie toegewing was dat minstens dertig onder= 

steunde privaatskole in 1917 as goewermentskole 

erken is. 149 1 

144) T.E.D. Report, 31.12.1912, p.2. 

145) Ibid., 31.12.1913, p.34. 

146) Ibid. I 31.12.1914, p.4. 

147) Wet no. 25, 1907, art. 17(7). 

148) Ordonnansie no. 16, 1916, art. 3. 

149) T.E.D. Report, 31.12.1917, p.24-5. 



Voor 1920 het ondersteunde plaasskole soos pad= 

dastoele in die plattelandse distrikte verrys, 

dog die voortbestaan daarvan was dikwels van 

korte duur. Volgens J.L. Moerdijk het die 

ouers die tekortkominge van hierdie "waardeloze" 

en "amateur"-skooltjies begin besef, en hulle 

kinders meer en meer na die goewermentskole be= 

gin stuur. 150 ) Die toerusting by hierdie skoal= 

tjies was oor die algemeen gebrekkig, en van 

die "hele skoolhouery" het daar by hierdie 

"anakronisme" van die Transvaalse onderwysstel= 

sel, volgens inspekteur J.A. Smuts, weinig tereg 
151} gekom. 

Die Provinsiale Onderwyskommissie van 1937 het 

vasgestel dat daar ondersteunde plaasskole was 

met so min as ses leerlinge. Die subsidiegeld 

aan hierdie skole is bereken volgens die ge= 

middelde koste per leerling in die goewerment= 

skole. Namate die plattelandse bevolking ver= 

meerder en die motorvervoerskemas begin uitbrei 

het, het die getalle van hierdie skooltjies 

begin afneem. In 1937 was daar byvoorbeeld nag 

slegs agtien ondersteunde plaasskole oar, waar= 

van die helfte in die twee skoolraadsdistrikte 

van Wakkerstroom en Belfast-Carolina was. Daar 

was toe 273 kinders by hierdie skole ingeskryf 

150) T.O.D. Verslag, 31.12.1919, p.l47. 

151) Ibid., 31.12.1935, p.103. 
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wat minder as 0,19% van die totale Transvaalse 

skoolbevolking was. 152 ) Die werklike afname 

in die aantal ondersteunde plaasskole gedurende 

die tydperk 1934 tot 1942 blyk uit die volgende 

statistiese gegewens: 

Opsomming van die ondersteunde plaassko1e met 

die 1eer1ingta1 in die jare 1934-1942 

Jaar Aanta1 sko1e Inskrywing 

19 34 32 399 

19 35 27 344 

19 36 24 273 

1937 18 194 
15 3) 

19 38 15 183 
154) 

19 39 15 170 

1940 7 71 

1941 4 35 

19 42 3 27 155) 

Tabel XLV 

Namate die motorbusskemas uitgebrei het, het die 

ondersteunde plaasskooltjies gaandeweg van die 

toneel af verdwyn. Teen die begin van die veer= 

152) Vers lag van die Provinsiale Onderv1yskommissie, 
1937, pare. 352-3, p.103. 

153) T.O.D. Verslag, 31.12.1937, p.16. 

154) Ibid., 31.12.1938, p.41. 

155) Ibid., 31.12.1942, p.12. 



tigerjare het hierdie skooltjies, wat teen die 

verklaarde beleid van onderwyskonsentrasie onder 

sekere voorwaardes opgerig kon word, geen be= 

staansreg meer gehad nie. 
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