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INI.EIDlliG. -----------

Die moontlikhede van 'n onderwysstelsel van enige gemeen-

skap hang grootliks af van die hoeveelheid geld wat daarvoor be-

skikbaar gestel word. Gebrek aan finansies is dan ook die grootste 

enkele remmende faktor in die weg van vooruitgang en ontwikkeling 

van die onderwys en opvoeding, en telkens noodsaak gebrek aan vol-

doende geld die onver.mydelike ontbering van sommige noodsaaklikhede, 

wat die opvoeding en onde~JS nadelig tref. Voortdurend moet daar dus 

ag geslaan word op die bedrag geld wat wel vir die doel beskikbaar 

is. 

b. _Doelstel].in_£~ 

Die doel van hierdie studie is om na te gaan hoe die eerste 

onderwyspogings· in die Transvaal gefinansier is en hoe dit mettertyd 

verandering ondergaan het; om vas te stel aan watter gebreke hier-

die pogings mank gegaan het; wat gedoen is om die algemene peil van 

die onderwys te verhoog dog om tegelykertyd ook die uitgawes daar-

aan verbonde so laag moontlik te hou; hoe die finansiijle verplig-

tinge vir die onderwys deur die ouer en die staat gedra moes word; 

am die verskillende pogings wat aangewend is om die toestand, wat die 

finansies betre.f, te verbeter, na te gaan en krities te ontleed; om 

vas te stel hoedanig die onderwysontwikkeling tred gehou het en uit-

gebrei het in verhouding tot die publieke en private gelde wat daar-

aan bestee is; on1 elke poging te ontleed om daaruit vas te stel wat-

ter beginsel van finansiering van die onderwys die onderwys en die 

opvoeding binne die bereik plaas \ran die grootste deel van die land 

se kinders, gebaseer op gesonde opvoedkundige beginsels en sonder 

groot ekonomiese verkwisting. 

Die doel is dus nie om na te gaan presies watter bedrae van 

tyd tot tyd aan die verskillende afdelings van die onderwys bestee 

is nie maar om die algemene neigings van die uitgawes aan te toon 

en am sover moontlik te probeer vasstel waarom daardie neigings ver-

toon is. 
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c • !~_t_od~_'l!.~_'!,n_~e~-~~e~ 

Die metode van navorsing wat in hierdie studie gebruik word, 

is hoofsa~clik die histories-kritiese, aangesien die finansiering 

van die onderv~s noodwendig gesien moet word teen die geskiedkundi

ge agtergrond, want dit bepaal die behoeftes van die volk en derhal

we ook die aard van die onderwyswetgewing. Die bepalings van die on

derwyswette moes telkens gewysig word om rekening te hou met en aan 

te pas by die besondere behoeftes en omstandighede van die volk. El

ke groot gebeurtenis, soos die anneksasie van die Zuid-Afrikaansche 

Republiek en die J~~eson-inval, sou radikale veranderings in die on

derwysbeleid meebring, en daarom moet alle gegewens gesien word in 

die lig en as uitvloeisel van die landsgebeure. 

d. Die b~_g_~n~.!-._!an _fip.~sJ~_r_i~-v~ __ di~~~~~rvl}'!l_deur_<!_ie hu;~ 

d~-~~a..~. __ eE_ _ _d_~_e_ -~~h 

( 1} Die ___ s_;o~!..:_ 

In die moderne samelewing is daar feitlik geen ander instal

ling wat soveel die aandag en die belangstelling het van die groot

mens en van kind as die skool nie 1). Die hele moderne gemeenskaps

lewe is op die skool ingestel. Die skoolgaande jeug reel as 't ware 

die daaglikse lewe van die ouers en dus van die grootste deel van die 

gemeenskap; met ander woorde die sakeondernemings, volwassenes se va-

kansies e.d.m. pas aan by die skoolkwartale en -vakansies. 

Die primere opvoedingsinstelling is die gesin onder die hoof

skap van die vader. In 'n primitiewe gemeenskapslewe voldoen die ge

sinsopvoeding aan alle vereistes van 'n algemene praktiese opvoeding, 

maar sodra die n~nslike lewe in sy maatskaplike en ekonomiese struk

tuur meer ingewikkeld raak, is die ouers as die natuurlike opvoeders 

van die kind nie meer in staat om die hele opvoedingstaak na behore 

te verrig nie, en dan word 'n deel van hulle taak aan andere oorge

dra. Die onde~1sers as beroepsopvoeders word dan die plaasvervangers 

van die ouers. In die skool word die kinders van verskillende gesin

ne opgevoed, sodat die skool dus eintlik 'n instelling is wat uit die 

-----------------·----------------------
1. Koers in die Krisis, deel 1, 323 e.v. 
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tekortkominge van die gesin ontstaan het. In sy oorsprong, wese en 

doel is die skool dus op die huis aangewys1). 

Skoolgaan is in die m.oderne tyd in byna alle Westerse lande 

van die wereld verpligtend tussen sekere leeftydsgrense en staan dus 

in die middelpunt van die belangstelling van owerheid en onderdaan. 

Die m~erheid maak die besoek van skole verpligtend vir alle kinders 

tussen sekere leeftydsgrense en dring daardeur die skool op aan die 

aktiewe aandag van ouer en kind. 

Die skool is 'n kunsmatige installing wat dien as brug of oor-

gang van die huislike na die maatskaplike lewe, en sy enigste roeping 

is opvoeding. Die skool werk in die besonder opvoedend omdat dit al-

tyd sy onderwys aan groepe kinders gee. Op skool kom die kind te 

staan teenoor ander kinders, met wie hy saam moet lewe en saam moet 

werk. Waar die kind tuis meestal beskerm en gedurig gelei en aan 

bande gele ·word, kom hy in die skool vryer te staan teenoor sy eie 

moeilikhede, omdat die onder~rser nie al sy aandag aan hom alleen 

kan gee nie, en juis hierdie verskynsel dat hy sy moeilikhede self-

standiger moet aanpak, werk vormend in op sy eie ontwikkeling. 

Deur die aanwesigheid van baie kinders eis die skool eenheid 

van handeling, gehoorsaamheid en samewerking, waarvoor 'n gesag met 

sy ordelikheid en sy vaste reels nodig is wat 'n kragtige vormende 

invloed op die kind uitoefen2). 

Uit sy oorsprong blyk dit dus dat die skool begin word en 

opgerig is deur die ouers wat self nie die tyd of bekwaamheid vir 

die opvoedingstaak het nie maar wat tog die behoefte aan 'n skool 

vir hulle kinders voel. J.~et verloop van tyd het ander magte ook oor-

gegaan tot die stigting van skole, naamlik die kerk en die staat. 

By 'n ongevestigde en rondtrekkende gemeenskap, waarin die 

gesinne nog ver uitmekaar woon en die woeste natuur eers in 'n ma-

te aan hulle onderwerp moet word, daar kan die skool nie dadelik 'n 

belangrike rol speel nie en word dit deur die huis vervang, maar na-

1. Coetzee: Inleiding tot die Algemene Prakt~ElOpvoedkunde, 33~~ 
2. Koers in die Krisis, deel 1, 323-4, 
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mate die mens hom vestig, neem die moontlikhede vir die oprigting van 

die skool as opvoedingsinrigting toe. 

{2) Die skool en die huis. 
--·----.---~--·-··------ -·-- --

Die huis gee aan die skool die kinders wat onderrig en opge-

voed moet word, en dit bepaal die innige verband tussen huis en skool. 

Die huis gee die kind sy eerste opvoeding, om dan later aan die skool 

oorhandig te word vir verdere aandag en opvoeding. Die huis is die 

eerste, natuurlike en oorspronklike skool11 vir die kind; 
II 

dit is 'n 

ideale skool omdat daarin die regte intieme verhouding tussen kind en 

opvoeder is; omdat daarin die innige belangstelling en liefde tussen 

kind en ouer bestaan: by die ouer is die aangebore, van God gegewe 

drang na die versorging en voorbereiding van sy kind vir die lewe. 

Namate die kinders ouer word, word die ouers deur allerlei om-

standighede al meer en meer onbekwaam om aan hulle die nodige aandag 

en versorging te gee, en dan roep hulle die hulp van die akool in, 'n 

installing waarin aan groepe kinders met dieselfde behoeftes en uit 

verskillende gesinne afkomstig gelyktydig die nodige aandag en ver-

sorging in die vorm van akoolonderwys gegee word. Hiermee neem die 

onderwysers 'n deel van die taak van die ouers in verband met die on-

derwys en opvoeding van hulle kinders oor. Die huis dra 'n deel van 

sy taak aan die skool oor maar gee daarmee nie sy reg van toesig en 

verantwoordelikheid prys nie. 

Die skool is 'n installing waarin 'n deel van die gesinstaak 

oorgeneem en volbring word, maar dit is ook 'n selfstandige, onafhank-

like, eiesoortige inrigting omdat dit geen ander taak het as onden~s 

en opvoeding nie, en in die uitvoering van sy taak moet dit 'n sekere 

selfstandigheid en onafhanklikheid besit, andere kan dit nie bestaan 

nie en het dit ook geen reg van bestaan nie. Omdat die skool 'n aan-

vulling van die huis is en moet voortbou op die fondament wat tuis ge-

le is, is dit noodsaaklik dat hulle innig met mekaar in verband en sa-

mewerking moet staan. Die skool moet dus aansluit by die huis en daar-

op voortbou en daarmee gedurig rekening hou, en dit veral ten opsigte 

van die sedelik-godsdienstige vorming en ontwikkeling van die kind. 
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Die huis moet egter die plek en die reg van die skoal erken, aanvaar 

en eerbiedig. Die skoal is eindelik nie net 'n aanvulling van die huis 

nie: dit berei die kind oak voor vir die m.aatskaplike lewe1). 

J 
(3) Die skoal en die kerk. 

r .. -_....,.,_ .,._ ·•·-- .- .4. _ _. -~--·---------·--

In die kerk is saamgevoeg mense van gelyke oortuigings, sowel 

kinders as grootmense, en die kerk is die gemeenskap van die gelowiges. 

nierdie kinders van gelowiges word deur die staat verplig om die skoal 

by te woon om onderrig in die gewone kundighede en vaardighede te ant-

vang. Hierin le die verband tussen die kerk en die skool, want die 

kerk behou prinsipieel die reg van medeseggenskap in die wereldlike on-

derwys en o:pvoeding van sy jeugdige lidmate. 

Dit is die taak van die kerk om toesig te hou oor die lewe, 

leer en wandel van sy lidmate; die l{erk moet toesien dat sy jeug onder-

wys en o:pgevoed word in die gees van die doopbelofte deur die ouers 

voor God en die gemeente afgele. Hierdie reg geld nie net wat die gods-

diensonderwys op die skoal betref nie, maar ook wat die gees van die 

rhele onderwys betref, want die godsdiensonderwys, losgemaak van die 

res van die verstandelike en sedelike vorming, het nie sy valle opvoe-

dende betekenis vir die kind nie. 

Die skoolopvoeding in sy geheel moet uitgaan van die lewensbe-

skouing van die ouers en dus ook van die kerk waaraan hulle behoort. 

Die toesig wat die kerk oor die skoolopvoeding het, is dus 'n saak van 

die tug van die kerk op die ouers, die onde~Jsers en die kinders as 

lidmate van sy kerk. In die opsig is die kerk se taak om die ouers 

voor te lig en op te voed tot die regte besef van hulle verantwoorde~ 

likheid en hulle regte ten opsigte van die skoolopvoeding van hulle 

kinders. Die kerk het ook belang by die skoal daarin dat dit van sy 

lidmate allerlei lcundighede en vaardighede eis wat die skoal alleen 

kan gee, soos vaardigheid in lees en skryf, want met ongeleerde Bense 

kan geen kerk groei en bloei nie. 

Hoewel die kerk en die skoal innig aan mekaar verbonde is, 
-·------------ ~--·-------,--

1. Koers in die Krisis, deel 1, 325-6. 
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moet ons tog ba.ie duidelik die wesensgrense tussen die twee ha.ndhaa.f, 

want dit is twee selfsta.ndige instellinge wa.t uit die aa.rd van die 

saak geen oorspronklike verband het nie. Waar die kerk opgekom het 

uit die besondere gena.de en 'n bepaalde roeping het, kom die skool 

uit die gesinslewe op as aanvulling daa.rvan, met 'n meer maatska.plike 

ka.rakter as die kerk. Die kerk het 'n eng godsdienstige doel; die 

skool voed die kind op vir die volle lewe. Tussen kerk en skool is 

daar dus 'n duidelike grens: 11Albei is selfstandige instellinge. Die 

kerk staan as gemeenskap van die gelowiges wel hoer as die skool maar 

daarom nie bo die skool nie. Dit mag ook nie oor die skool heerskappy 

veer nie. Kerk en skool meet soewerein bly in eie kring111). 

Die skoolopvoeding is noodsaa.klik nie alleen vir die voortbe

staan van die individu in die moderne gemeenskap nie maar ook vir die 

voortbestaan van die gemeenskap self, en daarom is dit die taak van 

die staat om toe te sien dat die jeug van die volk opgevoed word deur 

middel van die skool. Hierin le die verband tussen die skool en die 

staat. 

Uit sy wese as inrigting van gesag meet die staat sorg vir 

die handhawing en beveiliging van volkseenheid, vir die besieling van 

die opkomende geslag met die heldegees van die vaderlandse geskiedenis, 

vir die handhawing van die eenheid van die landstaal of -tale oor die 

hele land, vir die peil van die volksontwikkeling. Die staat dra. hier

die take op aan die skool as opvoedingsinstelling, want die staat self 

is nie geroepe om onderwys te gee of daarvoor te sorg nie, hoewel dit 

'n sekere mate van opvoeding kan eis. Die plig van die opvoeding is 

deur God aan die huis opgele, en daarom is die huis in die eerste plek 

aangewys om vir die onderwys van die kinders te sorg. Prinsipieel be-

rus die oprigting en instandhouding van die skole by die ouers, en die 

onderwys behoort nie tot die terrain van die sta.a.t nie. 

Die staat meet aan alle burgers, onverskillig van wat hulle 

--------·----·------·-·--·------·---------
1. Koers in die Krisis, dee1 1, 327. 
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godsdienstige oortuiginge ook al n~g wees, gelyke regte vir skoolop

voeding gee. Dit moet ook by die skoolopvmeding die regsverhoudinge 

van die ouer, bestuur, onderwysers en kinders vasstel, dit moet toe

sien dat al die burgers die nodige peil van ontwikkeling sal behaal 

deur by voorbeeld skoolbesoek tussen sekere ouderdomsgrense verplig

tend te maak. Dit moet toesien dat die peil van die skoolopvoeding 

behoorlik, voldoende en goed is; moet waak teen leringe op skoal wat 

strydig is met die veiligheid van die staat en moet optree as versor

ger met betrekking tot die opvoeding van kinders wie se ouers te arm 

of dood is. Die staat moet daarom ook die grootste deel van die gel

delike las van die onderwys dra, omdat dit sekere eise stel waaraau 

die opvoeding en onderwys in die landsbelang moet voldoen. 

Prinsipieel berus die oprigting en instandhouding van skole 

by die ouers, wie se Godgegewe taak en plig di t is om vir die opvoe

ding en onderwys van hulle kinders voorsiening te maak. Waar die huis 

'n deel van sy taak aan die skoal oordra Llaar daardeur nog nie sy reg 

van toesig en verantwoordelikheid pl'ysgee nie, moet hy betaal vir die 

plaasvervanger wat sy werk doen. Om die rede moet elke ouer bydra 

tot die opvoeding van sy kind, hets;,r deur middel van direkte skoal

geld, belasting of andersins. 

Waar die kerk direkte seggenskap in die onderwysaangeleent

hede wil he, moet hy oak bereid wees om die finansiele verantwoorde

likheid daarvan te aanvaar. Waar die"kerk egter indirek invloed op 

die onderwys uitoefen deur middel van voorligting van die ouers, die 

onderwysers en die kinders as lidmate van die kerk, word daar geen 

geldelike bydrae van die kerk aan die onderwys as sodanig verlang 

nie. 

Op prinsipi~le en historiese grande kan die staat nie uit 

die skoal geweer word nie maar het dit kragtens sy oorsprong en wese 

'n reg van medeseggenskap in die skoolopvoeding, want die onderwys en 

opvoeding is en bly 'n voorwerp van voortdurende sorg van die staat. 

Sy eie mag en voortbestaan hang ten nouste saam met die bestaan en 
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voortbestaan van deeglike en behoorlike skoolopvoeding. 

Die staat moet die grootste deel van die geldelike las van 

die skoolopvoeding dra, omdat dit sekere eise stel aan die skoolop

voeding, soos b}~oorbeeld eise wat betref die peil en gehalte van die 

cnderrig, die skoolgeboue, salarisse en diensvoorwaardes van die on

derWJ?sers, maar ook omdat al die individuele ouers nie daartoe in 

staat is nie. Die staat is ook die enigste mag om die nodige geld 

van die volk te verkry. 

Die kind behoort aan die ouer, en die ouer is verantwoorde

lik vir sy onderwys en opvoeding. Waar hy self nie die werk doen nie 

maar dit aan die skool as sy plaasvervanger opdra, meet hy geldelik 

daartoe bydra, anders ontduik hy sy plig en verantwoordelikheid en 

plaas dit op die skouers van ander. Die ouer gee egter nie daarmee sy 

reg van toesig en verantv!oordel.ikheid prys nie. Oorspronklik het die 

ouers self die skole opgerig en beheer. Eettertyd het die staat meer 

en meer seggenskap oor die skoal verkry en daarmee die grootste deel 

van die uitgawes aan onderwys en opvoeding vir sy rekening geneem; ge

lyktydig het die staat daarmee ook die grootste deel van die beheer van 

die onderwys oorgeneem. Die ouers se belange word deur plaaslike be

sture soos skoolkommissies beheer. Die is egter weer ondergeskik aan 

die sentrale beheer van die staat. 

In hierdie studie sal die rol wat elkeen van hierdie instel

linge in die opvoeding-en die onderwys van die Transvaalse jeug gespeel 

het, ontleed ·word, en daar sal aangetoon word hoe die aanvanklike huis

onde~JS geleidelik moes plek maak vir skoolonderwys waar die finansi

ele las daarvan hoofsaaklik op die skouers van die ouers gerus het. Ge

leidelik het die staat deur wetgewing en die daarstelling van geldeli

ke hulp in die vorm van subsidiestelsels die onderwys en opvoeding al 

meer probeer beheer totdat dit later amper op volkome staatsonderwys 

sou uitloop -- 'n stelsel waarin daar altyd die tweestroomneiging be

staan tussen die staat aan die een kant, wat noodwendig altyd moet 

waak teen onnodige verkwisting van staatsgeld en op besuiniging moet 

aandring, teenoor die ouers as belastingbetalers aan die ander kant, 
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wat steeds maar alte graag meer geld vir die onderwys wil he. 

Geld vir die onderwys en opvoeding is aanvanklik hoofsaaklik 

bestee aan vergoeding aan onderwysers, leermiddele, eenvoudige meubels 

en in 'n geringe mate ook aan geboue. Dit is insiggewend om na te gaan 

hoeveel geld aan elk van hierdie afdelings bestee is en hoe die gelde-

like uitgawes van hierdie afdelings en per kind met die loop van jare 

toegeneem het in verhouding tot die verhoogde peil van onderwys. sover 

die beskikbare bronne net die karige gegewens dit toelaat, sal steeds 

aangetoon word wat die geldelike bydrae van sowel die ouer as die staat 

tot die opvoeding en die onderwys van die jeug was. 

Hoewel die pioniers in die Transvaal meer ge~nteresseerd was 

in goeie weiding en volop water vir hulle vee as in ander sake van stof-

like aard, het hulle nietemin intens belang gestel in en was hulle be-

sender gesteld op hulle godsdiens en die opvocding en onderwys van hul-

le kinders, veral in laasgenoemdes as voorbereiding vir die abelydenis 

van die geloof" en die lees van die Bybel. Die regerings wat ingestel 

is, het nie 'n o~wattende taak of program gehad nie: hulle taak was 

eenvoudig, en dit is eers na etlike jare van verblyf in die nuwe ge-

weste dat daar begin is om aandag te bestee aan verslae van landsake, 

en nog later het die regering eers begin aandag skenk aan sake soos be-

grotings vir en verslae oor die besteding van publieke geld. Om hier-

die en ander redes, waarop later vollediger ingegaan sal word, is dit 

begryplik dat inligting met betrekking tot onderwys besonder skaars is. 

Die bestaande bronne bevat baie min informasie oor die ondervvys in sy 

geheel maar nog veel minder oor die geldelike sy van die saak. Namate 

daar meer stabiliteit in die landsregering gekom het, het daar ook ver-

betering ingetree in die verslae i:'rat gehou is. 

aankorlS van die Voortrekkers tot 1859. --- . ---- --- --- --· _____________ _:;;;_.;..:....:;_;_ 

Voordat 'n aanvang gamaak kan word met die bcstudering van 

die werklike finansiering van die onderwys in Transvaal, is dit essen-

sieel om kortliks te let op die algcmcne toestande wat daar geheers het 
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gedurende die eerste jare nadat die Trekkers bulle in die gebied noord 

van die Vaalrivier begin vestig bet. so 'n agtergrondsiening is nood-

saaklik vir die korrekte interpretasie van die onderwys van daardie tyd. 

Die opvoeding wat die Voortrekkers hulle kinders gegee het, was 

'n voorbereiding vir die eise van die lewe: eerstens moes die Trekker-

kind leer om te voldoen aan die veeleisende, harde Trelckerlewe, en twee-

dens moes hy leer om te voldoen aan die eise van die lewe hiernamaals; 

dus voorbereiding vir die tydelike en die ewige lewe, vir lewe en ster-

we. Die erns van die Voortrekkeropvoeding is gelee in die mees funda

mentele lewcnsvraag: 
01
Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe?;11) 

In die antwoord daarop vind ens die Voortrekkers se godsdienstige bely-

denis, naamlik: ,pat ek mei?_l:_~_a~~~-~i~in l:_e_:w~_E!_l!,._B~e_rwe, ~i-~-~ 

myself ni e:_, ~a~-I!!L_~e~_roue .. salig~e~_J_E!_s_':l~.C_!rr ~s-~~J;_o_e_l?_e_~()Ort , 

wat met Sy dierbare bleed vir al my sondes ten valle betaal en my uit 

alle heerskappy van die duiwel verlos het ~-my so bewaar dat sonq_e...!. 

dat alles vir my tot my saligheid moet dien; daarom verseker Hy my deur 

Sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en 

bereid om voortaan vir Hom te lewe112 ). 

Hierdie godsdienstige belydenis van die Voortrekkers en hul

le onwrikbare geloof in hulle God en Leidsman
3

) het bulle te midde van 

sware beproewinge en ontberinge in hulle nuwe tuiste steeds bygestaan 

en onderskraag en daarin wortel die opvoeding van hulle kinders. 

-----------------·--------------------~----------· 

1. Die Heidelbergse Kategismus of onderwysine; in die Christelike 
leer, Vraag 1. 

2. Antwoord op vraag l van die Heidelbergse Kategismus. 
Ek onderstreep. 

3. Heidelberse Kategismus: Twaalf Pxtikels, waarin die algemene onge-

twyfelde geloof sarungevat is, beginnende met die woorde: 01Ek glo 

in God, die Vader, die Almagtige, die .S'kepper van hemel en aarde ••• 11 
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Die opvoeding van die Trekkerkind kon dus niks anders as 'n 

essensieel-godsdienstige opvoeding gewees het nic. Waar elke kind 

bedags voorbcrei is vir die eise van die praktiese lewe, is hy sog-

gens, saans en Sondae voorberei vir die ewige lewe as kind van God. 

Die opvoeding van die kind was dan eintlik 'n godsdienstige, want die 

doel van die opvoeding was om die kind te bring tot die selfstandige ; 

l&es van die Bybel en tot die belydenis van die geloof. Hierdio ken-

merkende, voorbeeldige, diepe godsdienssin by die Voortrekkers het 

elke ouer daarna laat strewe om sy kind die nodige onderwys te gee 

om as volwaardige lidmaat van die kerk toegelaat te word en daarna 

ook sy plek as burger van die staat in te neem. Daaro~ kan Spoelstra 

dan ook met reg beweer dat die aanneming geword het die acLlissie tot 

. 1 
be1de kerk en staat ) , en ook Hoogenhout beklemtoon die feit waar hy 

se: 
11 
••••• want zonder lezen en schrijven kon men moeilijk lidmaat van 

de kerk worden" 2). 

In daardie tyd, toe die daaglikse lewe self geen of mdn skool-

onderwys geverg het, het die skoolonderwys dan hoofsaaklik beoog om 

kinders te bring tot die aflegging van die geloofsbelydenis. Die 

11Weigering van wege de kerk om personen, die niet lezen of schrijven 

konden tot het lidmaatschap toe te laten, heeft de Afrikanen van anal

fabetisme gered'13 ). 

Die lewe van die oosgrensbewoners van die Kaap voordat die 

Groot Trek begin het, was rusteloos, en voortdurend ~oes hulle voor-

bereid wees op die moord- en roofto€te wat die kaffers in hulle ge-

bied onderncem het. Dit was ook die geval gedurende die eerste ja-

re van die Trekkers in die Transvaal. Die kinders het nio vcel ge-

leentheid vir skoolgaan gehad nie dog kon nietemin almal nagenoeg 

1. Spoelstra: Het kerkelijk en godsdienstig leven der Boeren. 

2. N.bl.Hoogenhout in V.V.O.O.Z.A.: Gedenkboek, 44. 

3. Ibid. 
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lees en skryf, al was dit dan ook maar tydsaam en gebrekkig 1). 

Di6 Trekkers het hierdie leemte probeer aanvul deur onderwysers 

2 
en predikante na die Transvaal te kry so gou as hulle kon ). Hul-

le het ook op die trek reeds 7 of 8 onderv~Jsers gehad, wat egter 

veels te min was om in hulle behoeftes te voorsien3 ). Die Trekkers, 

wat self betreklik ongeleerd was maar tog nie analfabete nie, het dus 

nie die onderwys van hulle kinders verwaarloos nie maar het steeds ge-

probeer om hulle minstens 'n paar maande of 'n paar jaar onderwys te 

laat geniet. 

By die Boereleiers was daar gedurende die beginjare die ge• 

sonde maar onontwikkelde intellek aanwesig en 
1
, indien ons tot objek

tiwiteit in staat is, moet ons die bewering as waar aanvaar dat die 

gebrek aan ontwikkeling en die ruim~ mate van onkunde wat bestaan 

het, die owerheid in 'n groot mate onbevoeg gemaak het om te regeer. 

'n Staatsman en volksleier het behalwe 'n gesonde, normaal ontwikkel-

de intellek, skoling, vorming en oefening van sy geestelike vcrmo~ns 

nodig. Daarby word sy waarde as staatsman verhoog na die mate wat hy 

rypheid deur ervaring verkry114). Wat hulle taak des te moeiliker ge-

maak het, was dat 'n nuwe staatsorganisasie van die grond af opgebou 

moes word, terwyl dit die leiers beide aan kennis en ervaring ont-

breek het. Om die rede het verskeie personc wat as Volksraadslede 

verkies is, hulle onbekwaam geag vir die vcrantwoordelike pas vanwe~ 

hulle ongeleerdheid en het daarom die poste bedank soos byvoorbeeld 

J.P. D. Delport in 18575). 

Dit is duidelik dat die manne ten minste eerlik en opreg was 

teenoor die staatsbelange van die land wat hulle bewoon het, en hul-

le wou dan ook graag die regering toevertrou aan bekwame en verstan-

1. L.K. 12 92: Een woord tot aanmoediging voor Landverhuizers. Ds. D. van 
der Hoff skryf:ilieder een die ordentel:ijc lezen en schrijven en re
kenen kan tot de regel van drieen toe, wordt hier een geleerde ke
rel genoemd, en kan em mag zich gerust voor schoolmeester uitgewen. 'i. 

2. Coetzee: OndervTYs in Transvaal, 11. 
3. Ibid. 
4. Pelzer: Wordingsjare, 79 - 80. 
5. R.l679/57:J.P.D.Delport aan 1 .. ~.1/'J-.Pretorius, Klerksdorp, 16 .A.ug.l857: 

Delport versoek Pretorius om hom te onthef as Volksraadslid omdatn••• 
ik onbekwaam is daarvoor wnnt ik zou nei kan deiruc dat cen babijaan 
aan tavel kan zeit te ecten met cen meis in veurlc hoe of het zal lei
ken meijn W.Ed.heeren het is cen zaak van ge weig om raats leit te 
zein daar gein babijaan ge breuk worden ik weil hoop dat on si staat 
nog vor der maar ne1 dat hei te reug gaan door zeulke dom me meinschen 
als dat ik been.'' 
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delik begaafde manne. Om hierdie rede wou hulle dan ook later die so-

gena8lllde ;
1
slim;; Burgers as president van die z. A.R. he nadat Pretorius 

se behartiging van die Transvaalse diamantkwessie ten tyde van die Kea-
)) 

te-verhoor deur som.rniges toegeskrywe is aan sy
1
>domheid. Dit is aan hier-

die opregte gesindheid teenoor die staat te danke dat die Raadslede dik-

wels besluite geneem het :met 'n meer positievie strekking en met verrei-

kender gevolge as wat mens van hulle betreklike onontwikkeldheid sou 

ve:rrnag. 

Oor die hele uitgestrekte gebied van die Transvaal van oor die 

hondcrdduisend vicrkante myl het daar teen 1851 'n klein bcvolkinkie ge

l woon ) , 'n volk van vceboere wat 'n herderli:\:e, eenvoudige lE:we gclei 

het. Deur die jare het die bevolking gelcidelik aangegroei namate nuwc 

intrekkers hulle in Transvaal gevcstig het. In hierdie gemeensxap was 

geld skaars, en sake is meestal gedo0n in die vorn van ruilhandel. Die 

geldcenheid was die riksdaalder2), maar die enigste gangbare munt het be-

staan uit Engelse geld, wat egter gcdurig die neiging gchad hct om terug 

te filtreer na Sngels(; kolonL;s vanwaar di£ oors-pronklik gekom het. Die 

behoeftcs van die klein bevolking was maar gering en winkels en sake-in-

stellings het baie langsaam ontwikkcl, sodat die staat betreklik maklik 

sonder geld kon klaarkom. 

1. Dit is besondcr moeilik om vas te stel wat die Transvaalse bevolking 
voor die ncgentigcr jarc van die vorigc ceu was, omdat daar voor daar
die tyd geen offisiele sensusopname dcur die staat gemaak is nie. Die 
naaste aan reg is seker die half-offisiele skatting van die Volksraad, 
wat die bevolking ten noorde van die 26ste graad suiderbreedte in 1848 
op 1650 huisgesinne stel.(E.V.R.l04,V.R.52/48:Volksraad aan die Bestuur 
van Hollandsche Laatschappij voor Eandel em Reederij ,d. d.Ohrigstad, 
27 Julie 1848),terwyl die bevolking teen 1851, na skatting, 2,000 huis
gesinne .~van 2 tot 14 persoonen sterk'; was (E.V.R.235: Volksraad aan 
E. Schutte Hoyr.1an, d. d. 4 Dcsember 1851 (Afskrif). R.323c{51: VoDcs
raad aan Hcer;1Skcrk, Knegt en vvei.Elar,d.d. 10 Olctober 1851 • 

A.J.Kerner skat die aantal burgers tusscn 16 en 60 jaar oud in 
1851 op 3,600 (L.K.ll97: Uittrekscls uit briewe van A.J.KGrner aan fa
milie in Nederland, lFebruarie 1831). 'n Berig in pe -~-'::_i_d::·Af£~~~81! 
van 12 :nov. 1855, oorgcnccr.1 uit dico Eerc~t_i_l~- }l~v~:;::t?_i_s.er.:.,_. skat die 
blrulke bevolking in 1855 op 18,000. Daartccnoor het J. Stuart in sy 
bock De IIollandscgc:: Afrikanen en hunne Republiek in .Afrika, p.211, 
die Transv3"'a-ls-c .. blanlce bcvolk:Cng in 1852 -o-:_)-4,000 siele-·geskat. 

2. 1 Rd.= 8 Schellings; 1 Schelling = 6 Stuivers; 1 Rd.= 1/6. 
Kyk Schoolgids, 1892, 21. 
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.;{2} Q_~_p_r_e_l~k_i__ge_ -~-~~~s-~_e_1.:l._i_J?:.g_ -~E. .. !~E-a.!?-.~_i_~-l~s~~~ 

Die Voortrekker het min be1ang geste1 in g~ldelike sake1); hy 

was by uitstek 'n politieke mens, geen ekonomiese wese nie. In geeneen 

van die konstitusies opgeste1 voor 1856 word enige voorsiening vir die 

finansiering van die staat gemaak nie. 

Gedurende die aanvangsjare van die Republiek is aan 'n begro-

ting nie eens gedink nic. By die deur1ees van die Vo1ksraadsnotules en 

die ampte1ike stukke van daardie tyd blyk dit dat sekere bronne van in-

komste eenvoudig opsy gesit is vir die bestryding van spesia1e uitgawes. 

Aanvanklik was elke distrik finansieel onafhanklik. Dit is kenmerkend 

dat die leraar se salaris die eerste gemeenskaplike uitgawe van alle 

distrikte geword hct. EDce distrik het sy eie skatkis gehad, sodat daar 

min behoefte aan 'n sentra1e skatlcis was. 

Voor 1857 was daar gecn president en geen sentrale uitvoeren-

de mag er. dus byna geen gemeenskaplilce uitgawes nie. E1ke distrik het 

sy eie kommandant-generaal gehad, wat sy eie ko~ando's uitgerus het. 

Die uitgawes vir die sittings van die Raad, die enigste konstitusionele 

band wat die distrikte b)~kaar gehou het, is gedra deur die distrik 

2 waar die Raad ontmoet het.). 

Die behoefte a~~ die beter beheer van die finansies word in 

1853 vir die eerste koc;r besef. 'n Lydenburgse petisie het die Raad 

versoek om die landslcu1d vas te stel, te besuinig met die vasstelling 

van salarisse en om 'n paging aan te wend om die sku1d te vereff~m~ 

Die volgende jaar verlang die publiek dat 'n noukeurige vers1ag van 

die benodigde geld vir diG instandhouding van die staat opgestel moes 

word. Die Raad het daarop e1ke 1anddros ge1as om jaar1iks sowel 'n be-

1. Kyk ook: Prof. S • .F.Viljot.-n: ,,Die finansies van die Transvaalse Voor
trekkers1', in Voortrekker-Gedenkboek van die Universiteit van Pre
toria, 105. 

2. Ibid. 
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raming van uitgawes vir salarisse op te stel as die bedrag wat e1ke in-

woner behoort by te dra. Elke landdros moes hom egter tot sy .:=ie distrik 

bepaal. 1Iierdie waarskuwing was egter onnodig, want in die volgende jaar 

het die meeste geen verslae ingcstuur nie 1). 

Die konstitusic van 1856 maak vir die eerste keer voorsioning 

vir 'n begroting. Die staatsgeneraal mocs jaarlilcs 'n begroting van in-

komste an uitgawes van die staat en kerk by die Volksraad indien. In die 

grondwet van 1858 word neerge1e dat a1lc p1aaslilce inkor:J.Ste in die lands-

kas gestort en a11c uitgawes daaruit b8tna1 mocs 'IJ·'ord. Solank daar in 

die Republick nie 'n landslcas was nie, sou die skatlcis in die huis van 

die president wees2). 

Danr was egter nog 'n geweldige onderskeid tussen die besef 

van 'n beho8ftc, soos necrgc1e in die grondwet, en die toepassing daar-

van in die wcrklikhGid. So hct 'n kommissie wat in 1860 aa.ngeste1 is 

om die finansies te ondersoek, bcvind dat die 11 Cassa Boek" van die staat 

ongereeld gehou en onvol1edig was; die landdroste se boeke was onvol

maakt'', 11 ongcregeld>~ en ,ionbegrijpelijk'73 ). 

Gedurende die volgendc jarc is dit onmoontlik om 'n ordentli-

lee bcgroting op te ste1, daar die nodige opgawes en inligtinge as ge-

vo1g van nalatigh~id van die landdroste ontbreek. 

/(7) Onwilligheid om belastings te betaal. ----·- --·-·-- ·--- -----.-.....--------·-----~--------

Die gebrek aan belangstelling in finansiele sake is in die 

praktyk geopenbaar in die onwilligheid van die Treklcers 01i1 belasting te 

betaal. Vir die Voortrekker was die staat 'n vr~qi11ige assosiasie 

waarvoor hy bereid was om vryv.ril1ige bydraes en dienste te verrig, maar 

T:v .R.'1J ~6o-i854.·~------- --~--------------~---~-----

2. Voortreklcer-Gedenkboek van die Universiteit v&~ Pretoria, 106. 
Kyk ook die twee grondwette van 1856 en 1858. 

3. Voortrekker-Gedenkboek van die Universiteit van Pretoria, 107 • 
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die noodwendigheid om verpligte betalings vir die voordele van lidmaat-

skap te betaal, het hy nie ingesien nie. By die staat, aan die ander 

kant, het die nodige dwangmiddels om. belasting te in, ontbreek. Die 

Raad het beleefd versoek, soms selfs gesmeek en soms gedreig, maar in 

alle gevalle het hy ewe magteloos gebly1 ). 

Die burgers was gekant teen enige staatsuitgawes, gedeeltelik 

omdat hulle arm was. By verskillende geleenthede is besware geopper 

teen die uitbreiding van die staatsdiens of die benoer.1ing van nuwe amp-

tenare. Ander weer wat die noodsaaklikheid van meer amptenare ingesien 

het, het telkens voorgestel dat alle rurrptenare, miskien met die uitson-

dering van landdroste en hulle klerke, onbesoldig moes bly. In ander 

gevalle is aan die hand gedoen dat die verskillende amptenare tevrede 

moes wees met die gewone opbrengste van die distrikte, soos trougeld, 

prosesgeld ens., net so lank as wat dit nie nodig was om nuwe belastings 

te hef nie2). 

Nie alleen nuwe belastings nie maar ook die reeds bestaande 

belastings het die landsburgers gegrief. Gedurig word die regering ver-

soek om gedurende bepaalde tye of onder sekere omstandighede geen belas-

tings in te vorder nie. In sommige gevalle is versoek dat die beginsel 

van belasting heeltemal oorboorc1 gegooi moes word en dat van onderdane 

3 
geen geldelike bydraes gevorder moes word nie ). Baie het eenvoudig niks 

betaal nie, en dikwels het die landdroste gekla dat niemand opgedaag het 

0::1 te betaal nie en dat geen dreigemente hulle kon beweeg om te betaal 

nie. 

J(8) Armoede. 

Armoede en geldgebrek was 'n rede waarom sommige mense, hoe 

graag hu11e ook al wou, eenvoudig nie aan die eise van die hoer gesag 

kon vo1doen nie. 

1. Voortrekker-Gedenkb-o-ek.-v.an-die- Uni vers-i"t-eitv_an_ Pre tori a,- 107_-·---

2. Vg1. o.a. R.575/53, R.771/55; V.R.335/53; V.R.421/55 art. 6 en 8; 
V.R.B. 13 Junie 1853, art.59; V.R.B. 1 Junie 1855, art. 15 en 
V.R.B. 10 September 1855, art.60. 

3. V.R.B. 7 Jtmie 1954, art.56 en V.R.B. 1 Junie 1855, art.l7. 
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Droogtes en veediefstalle deur die kaffers en verskeie soorte 

siektes onder die vee het ook armoede en ellende in Transvaal veroor-

saak. Veral die longsiekte wat in 1855 feitlik die hele Republiek ge

teister het, het ontsettend baie skade onder die grootvee aangerig1). 

(9) Besteding ~~~die geld. 

Die staatsuitgawes van die Transvaal was aanvanklik klein. 

Die landdros,as verteenwoordiger van die regering, was aanvanklik die 

enigste gesalarieerde amptenaar. Die meeste betrekkings was ereposte. 

Volksraadslede is slegs 'n klein vergoeding ( drie tot vier riksdaal-

ders ) gedurende die sitting betaal. Die salarisse waarvoor die eer-

ste begroting voorsiening gemaak het, was buitensporig hoog: rds.5333 

vir die president, 3,000 vir 'n leraar of kommandant-generaal, 2,000 

vir 'n landdros. Dit was waarskynlik 'n bvessie van prestige; in elk 

geval is dit hoofoorsaak van die haglike fiknsiele toestand van 'n aan

" 
tal jare. Nie minder nie as 83% van die eerste begroting van rds. 

88,366 was vir salarisse van amptenare2 ). Hiervan is slegs rds. 6,800 

vir onderwys opsy gesit. Miskien was die entoesiasme waarmee hierdie 

eerste begroting vir 1861 aangepak is, die oorsaak van sy groat misluk-

king en die swak finansiele posisie van die land wat in die jare onmid-

dellik daarna gevolg het. 

Onderwys is egter nog hoofsaaklilc oorgelaat aan die sorg van 

die individuele gesinne, en slegs hier en daar, waar die bevolkingsdigt-

heid dit enigsins moontlik gen~ak het, het skole gesorg vir die onder-

wys van die kinders. Hoewel die Volksraad enkele aanstellings van on

derwysers gemaak het, moes die ge~eentebestuur3 ) sorg dra vir alle on-

koste aan die onderwys verbonde, vir saver die ouer nie self vir die 

mees elementere onderwys van sy kinders gesorg het nie. 

-----------------·----------
1. R.870/55. Ook S.A,Argiefstukke, no. 3, deel 111: Vollcsraadsnotule 

met Bylae, 1854 - 1858, 345, Bylaag 33/1855. 

2. S.A.Argiefstukke, deel lV: Vollcsraadsnotule met Bylae, 1859 - 1863, 
356 - 358, Bcgroting vir 1861. 

3. Die term ;1gemeentcbestuur1
' het hier slegs die plaaslike dorps- of 

distriksgemeenskap bedoel en het niks te doen met 'n kerlclike ge
mcente nie. 
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Die ouer is verantwoordelik vir die opvoeding en onderwys 

van sy kind, maar wanneer dit sover gekom het dat omstandighede hom 

noodsaak om van die skool as sy opvoedende plaasvervanger gebruik te 

maalc, dan is dit sy ouerlike plig om 'n deel van die uitgawes aan die 

onderwys te dra. Iioe inniger die verband tussen huis en skool, hoe 

heilsamer is dit vir die opvoeding. Die kerk as toesighouer oor die 

lewe, leer en wandel van sy lidmate het as taak die voorligting en op

voeding van die ouers tot die regte besef van hulle verantwoordelik

heid en regte ten opsigte van die skoolopvoeding. Omdat die staat 

tor wille van sy eie voortbestaan en die van die individu sekere ver

eistes aan die skoolopvoeding stel, rnoet hy daarom ook 'n groot deel 

van die geldelike las daaraan verbonde, dra. 

By 'n nuwe staat, soos die Transvaal was na die vestiging 

van die eerste inwoners, is daar natuurlik nog nie sprake van deegli

ke organisasie, onderwys- en staatstelsels nie en moet daar langsax.1e 

vooruitgang verwag word. Die godsdienstige lewensbeskouing van die 

Voortrekkers het die Treklcerkinders van analfabetisme gered, omdat 

die opvoeding van die Trekkerkind eintlik 'n godsdienstige opvoe

ding was: die doel van die opvoeding was hoofsaaklik daarop gerig 

om die kind te bring tot die selfstandige lees van die Bybel en die 

belydenis van die geloof. 

In die aanvangsjare was daar in die Transvaal nog geen ge

organiseerde staatstelsel wat die onderwys leon beheer nie, en was 

daar hoofsaaklik huisonderwys. Vanwee die baie veesiektes en droog

tes wat ekonomiese moeilikhede in die Transvaal veroorsa8.k het, en as 

gevolg van die algemene neiging van gebrck aan belangstelling onder 

die burgers in die finansiele aangeleenthede van die staat was daar 

aanvanklik 'n groat tekort aan geld in die land, sodat die staatskas 

voortdurend leeg was, en daarom, onder andere, is die onderwys nie 

van staatsvvee gefinansier nie maar is di t hoofsaaklik aan die ouers 

self oorgelaat om vir die opvoeding van hulle kinders te sorg. 




