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OlfDEffiJYS ONDER DlE ENGE:L..SE BE~viND 1877 - 1881. 
-------· • -----· -- ·--··--·- _::..t.._.- --· • -.-- ---·-· 

Op l2 April 1877 het Shepstone die Z.A.R. geannekseer. Die 

amptenare van die vorige bewind het voorlopig aangebly onder die nuwe 

bestuur. She:pstone het op 4 J'unie 1877 vir- J'. Vacy Lyle aangestel as 

Suuerintendent van Opvoeding en sodoende langsrunerhand vir Van Gorkura 

oorbodig gema.ak, sodat hy hom genoodsaak gevoel het om op 21 l,ia.art 

1878 te bedank. 

r Shepstone het kort na die anneksasie aan Van Gorkum o:pdrag 

gegee om 'n verslag oor die onderwystoestande in Transvaal op te stel, 

dog kort daarna het hy Lyle opgedra om ondersoek in te stel na die toe-

stand van die onderwys in Transvaal, die wette wat die onderwys beheer, 

en die aanpasbaarheid van daardie wette by die wense van die publiek 

en die bepaalde landsomstandighede)Lyle het dadelik aan die werk ge-

spring om sy opdrag uit te voer en het informasie ingewin van predi-

kante,skoolkonm1issies, onderwysers en privaat persone wat groot be-

langstelling in sy ondersoelc getoon het • In November 1878 was sy 

verslag gereed ; dit is ook gepubliseer in die T~~~~~al_gove!~~~t 

_g.'!z..ill_ct , no. 95 ·van 7 J'anuarie 1879.Dit is die eerste verslag van 'n 

Superintendent van Onderwys in Transvaal en gee 'n uitstekende insig 

in sake op onderwysgebied, vergesel van interessante aanbevelings. 

Dit moet egter met sekere voorbehoude aanvaar word. 

Die verslag skets kortliks die Transvaalse onderwystoestande 

onder Burgers. Hy gee daarna die hoofinhoud van die Burgerswet en som 

dan die redes vir die raislukking daarvan op, waarna hy dan enige wy-

sigings ter verbetcring van die stelsel aan die hand doen. Volgens hom 

is dit dringend noodsaaklik dat daar ekonomies te werk gegaan moet wor~ 

en dat die behoefte in Transvaal laer onderwys is.Sy drie grondbegin-

sels is : godsdiensonderwys, ekonomie en laer onderwys. 

"I prouose then that the nttention of the Government should 

be principally directed to the establishrQent of Elementary Schools 

in the country districts: that is, where the need is the most pres-

sing; the want most urgent, but that in addition, all schools in the 
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territory which reach a standard (both as regards number of pupils 

attending and efficiency in instruction)to be fixed, and are recog-

nised by the G-overnment should be assisted by a yearly,grant-in-aid' 

out of all public funds"l) .liierdie aanbeveling toon dat hy baie dui-

delik besef het waar die behoefte aan onderwys die grootste was. Weens 

die omstandighede van die land moes die rondtrekkende meesters nood-

wendig gebruik word , en hulle moes aangemoedig word om hulle kennis 

en metodes te verbeter. l-.:y het gevind dat die werk wat hulle gelewer 

het, inderdaad goed was. 

In artikels 87-119 skets hy die volgende stelsel van onder-

w;,rs · : 

a. Die normale in_yi,sting ::-1or:s die ondersteunde skool wees en die 

regering moes alleen sy eie skoal oprig waar dit absoluut noodsaaklik is. 

b. In Pretoria en Potchefstroom moes aan die bestaande skole 'n laer 

afdeling bygevoeg word, sodat die kinders eers die laer deel moes deur-

loop of as hulle van ander plekke kom, 'n toelatingseksamen moes 

' doen vir die hoer afdeling. 

c. By hierdie plekke moes skoolkoshuise opgerig word om kinders 

van buite te huisves. 

d. Begaafde maar behoeftige kinders mocs van goewer;.'iJ.entswe~ onder-

steuning kry. 

e. In alle skole moes soveel moontlik plaaslike talent gebruik word 

vir kwekelinge,en in die twee skole in Pretoria en Potchefstroom 

noes gedeeltelik toegespits word o-p die opleiding van onderwysers. 

f. Subsidies en "18.1~tri8sc !nOes nie langer betaal word nie, maar die 

toelae moes gcre1H word volgens die uitslac. 

g. Daar moes 'n vaste standaard wees vir ' vergelykende inspeksie. 

h. In die ondt:rsteundc slcole moe2 naar -:cnvormigheid van handboeke 

wees. 

i. Skoolins•)ekteurs is wenslik, maar voorlo:pig l{on predi\:ante 

hulp verleen Iilet die ins-peksiewerk. 

j. Die pl,aslike skoolko~nissies moes bly bestaan om toesig te hou 

oor die skool. 
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Na die verslcynilig_ ,van die Lyle-rapport is die beginsel van 

ondersteunde in plaas van staatskole al gou goedgekeur.Hangende die 

opstel van 'n nuwe onderwyswet wat die bestaande een moes vervang, is 

daar voorlopig regulasics uitgevaardig vir die uitbetaling van sub

sidies aan skole l).Hicrdie regulasies sou geen ingr}~ende veranderings 

aanbring nie maar was alleen bedoel om reeds dadelik die nuwe opvat-

ting aangaande ondersteunde skolc te kan toepas op alle private inrig-

tings wat aan sekerc vereistes voldoen. 

a. Primerc subsidie. 

Vyf sjielings per maand (gereken teen 12 maande per jaar) 

sou aan die eienaar of bestuurder van die skool betaal word vir elke 

leerling wat die skool gereeld bcsoek (art.6) Die minimum aantal leer-

linge in 'n skool wat die uitbetaling van die subsidie sou regverdig , 

was 12 vir plattelandse skole en 20 vir dorpskole (art.l) 

Die r:1e.ksimum bed:r·ag wat aan enige privaatskool uitbetaal 

sou word, was £180 per jaar ot vir 1 n maksimum aantal skoliere van 

60. Vir al1e leerlinge meer as die 60-merk, sou geen addisionele 

subsidie betaa1 word nie (art. lOt. 

Hierdie subsidies is alleen uitbetaal aan skole wat die 

Su~erintendent van Onderwys bevredig het ten opsigte van bevredigende 

akkomodasie, onderwys en vordering van die leerlinge (art. 11). 

Hondtrekkende meesters sou vo1gens dieselfde skaal as onder-

W)rsers van gevestigde skole ondersteun word nadat hulle die Superin-

tendent van Onderwys oortuig het dat hu11e bekwaam was am onderwys te 

gee en voldoen het aan die verdere vereistes soos op ander onderwy-

sera van toepassing (art. 14). 

b. Se_kond_~.F._e __ s_"q_~l3-~c!.i_e_. 

Behalwe die reeds genoemde uri1oore subsidie sou ook sekon-

d~re hulp verleen word, bereken volgens die resultate wat behaal is 

by die offisiEHe eksar,ten gedurende die jaar. Dit sou wees £1 per leer-

ling per jaar wat in al sy vakke in standerd 111 geslaag het (art.l5), 
1. Goewerment skeiDl-i sgewing -no.- 22 van- T879 -in-7r"I:~svaais-c-~e-Gouver-.:--

nement"s ·cotirant van 4 Ma.a.rt 1879~ 83. : 

.-= j' j 
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en J~ per jaar aan alle lecrlinge wat in standerd lV in al hulle vak-

ke geslaag het. Hierdie bonus aan onderwysers sou soos volg verdeel 

word : by 'n skoal met net een onderwyser, kry hy alles ; skole met 2 

onderwysere : die hoof kry ses-tiendes en die asBistent vier-tiendes ; 

3 onderwysers die hoof kry vyf'-tiendes, die eerste assistent kry 

drie-tiendes en die tweede assistent kry twee-tiendes (art. 16). 

Hierdie bonusse sou aan geen ander onderwysers betaal word 

nie, dog die geleentheid is aan rondtrekkende onderwysers gelaat 

om hulle leerlinge by naburige gevestigde skole ten tyde van gereel-

de inspeksies te laat eksamineer, en dan sou hulle ook, net soos on-

derwysers van gevestigde skole , op die sekondere subsidie geregtig 

wees (art. 18). 

/Iiierin bernerk ons 'n belangrike afwyking van die suggesties 

van Lyle daarin dat die skoal nie noodwendig onder die jurisdiksie 

van die skoolkonrr•J.issies, wat onder die bestaande wet gevorm is, val 

nie. Die kontrole kon toe min of meer heeltemal in die hande van die 

ouers wees - dus 'n verdere atwyking van staatsonderwys. 

Veral die Engelse en verengelste inrigtings het daar baie 

gou gebruik van gemaak. In April 1879 was daar 9 skole met 393 leer-

linge onder hierdie regulasies. Die goewermentskole het ook 'n soeie 

inskrywing gehad. Van 9 met 306 leerlinge in April 187? het die aan-

tal gestyg tot 11 met 445 leerlinge in April 1879. Die koste per kind 

in die laaste geval was £7.3.9, terwyl dit in die geval van ondersteun-

de skole ;;::.3 was. In die geheel het daar nou 838 kinders onder die On-

derwysde'!?artement p·eval, dus mecr as dubbel soveel as wat daar ooit 

onder die Republiek was 1);1 
c Privaatskole 2). 

Benewens die voorgenoemde skole het daar in 1877 ook nog 

'n paar privaatskole bcstaan wat geen ondersteuning van die staat 

ontvang het nie ~ar self alle koste aan die onderwys moes dek. Daar 

was een te i"orgenzon, naby Rustcnburg, waarin Duitsers,Engelse en Hol-

landers onderrig is ; 'n Engelse dagskool in Pretoria onder Lmr. 

Lawrie, wat goed bygewoon is ; 'n .Engelse laerskool· te Potchefstroom 

~--Goewermentskenilfsgew:Gigno-:l6EFf_i8n_fs7·f-------··-·---------·--
2. Lyle :Report on the Conditions of Education, art. 43 -48. 
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onder Forbes. wat ook goed bygewoon is ; een te Lydenburg onder mej. 

Proksch en nog een te Rustenburg onder 'n Engelse predikant, rtichard-

son. 

~rie belangrike skole het ook sedertdien ontstaan :'n semi-

narie vir jong dames in Potchefstroom , wat goed ondersteun is ; 

'n soortgelykc inrigting in Pretoria met 82 leerlinge onder mej. 

Cl~J as hoof en nog 'n derde skool wat in Pretoria aan die Katolieke 

i~erk verbonde was. 

Nie een van hierdie privaatskole het enige ondersteuning van 

staatswe~ ontvang nie laaar sou van 1878 af ontvang. 

4. Onderwys onder superintendent II. s. Bosman. - -·--·------"--'-----------·--,-~---

Dr. Lyle is in 1879 oorlede, waarop ds. H. s. Bosman ty

delik as waarne:mende Superintendent van Onderwys aa.ngestel is l).Hy 

was goed op hoogte van onderwnJstocstande en het self onderwys gegee 

in die "Pros1Ject Seminary", 'n inrigting vir jong dames, wat onder sy 

sorg gcstaan het. 

Vrocg in 1880 het hy sy eerste verslag oor die onderwys uit

gebring 2) .Hy was van oordeol dat die t~ree bestae.nde stelsels,goe-

weri~nts- en ondersteunde skole, nog 'n t3~ lank moes bly voortbe-

staan. Gesien in die lig van die gespanne politieke toestand van 

daardie tyd, was dit 'n verstandige beleid. Hoewel hy geen ingry-

pende nysigings voorgestel het nie, het hy tog enige veranderinge 

met 'betrekking tot goewen,lentskole aan die hand gedoen3) ... De zaak 

(onderwijs) is van zulk ovcrgroot belang dat het Gouvernement niet 

ongezind moest zijn jaarlijks ten minste £10,000 aan onderwijs te 

besteden, inplaats van de armzalige som van £4,000,zooals dusverreH 

(art. 13). Hy het voorgestel dat die L1.ense self 'n belasting op hulle 

moes le (moontlik in die vorm van 'n skoolgeld) en kollekteer ten 

einde hulle skool in stand te hou. Hulle moes daadwerklik bydra tot 

die onderwys van hulle kinders en nie alles van die staat verwag nie. 

Die goewerment moes ook orals waar nodig goeie skoollokale bou en nie 

1. Goewermentskenni sgewing.no:--73- -v·a:n T879.---····- . ---·-----------·-·-- __ .. __ 
2. Transvaalsche Gouvcf.nemcnts Coutant , 20 April 1880, 239. 
3. Arti~;:els 10 - 28 vai sy verslag. 
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kerkgeboue as skoollokale m=8t gebruik nie.Vir die doel moes die 

regering jaarliks 'n bedrag afsonder sod9.t skole en onderwysgeboue :Jebcu. 

leon word, maar plekke vir die doel moes uitgesoek word waar die meeste 

plaaslike hulp aangebied word, want utot hiertoe is de geheele last-

:post van uitgaven op het Gouvernec:a.ent gevallen, en ter naauwernood 

iets op het publiek11 (art. 24). Ook moes 'n begin gemaak word met die 

opristing van 'n hoerskool vir seuns in Pretoria en in Potchefstroom. 

Hy het hoofsaaklik sy voorganger se bcleid voortgesit, hoe-

wel hy ten gunste was van betaling volgens uitslac. Hy het hom sterk 

uitgespreek teen skoolkommissies en oucrbsheer, omdat hy hulle as van 

weinig nut beskou het en omdat hulle eindelose twiste meer nadeel as 

voordeel vir die skole gebring het .'n Blywende skoolstelsel kan vol-

gens hom alleen opgebou word as daar goeie geboue, onderwyserswonings, 

hoer salarisse en goeie onderwysers was. Volgens hom leon die goewer-

ment £200 aan die hoof betaal, en dan moes vrywillige bydraes en skool-

gelde nog 'n verdere £100 oplewer. Skoolgelde moes gekollekteer en 

by die staatskas inbctaal word vir latere terugbetaling ten einde reel-

matigheid in uitbetaling van plaaslike skoolgelde en bydraes te vcr-

seker (art. 25).In artilccls 29 ... 34 gee hy dan sekere wenke vir die 

gesubsideerde skole aan die hand : 'n vaste minimum taricf van skool-

gelde teen 3/- per maand per kind, bek:wa-rne onderwysers en die in orde 

hou van registers. 

Lyle het in sy rapport aan die hand gedoen dat skole gcreeld 

geinspekteer moes word maar het ing0sien dat die nodige inspekteurs 

weens die armoede van die land nie ~angestel kon word nie ,en hy het 

derhalwe aanbeveel dat predil-;:ante die werk: mocs doen waarvoor hulle dan 

'n klein honorarium sou ontvang vir elke inspeksierap:port. E. s. BOf'l·· 

man het icts in die rigting gedoen deur ds. J.P.Jooste in L80 as 

adjunk-inspekteur aan te stel. 

'n Nuwe onderwyswet, W·~t no. 10 van 1880, bestaande uit 6 

artik:els, is in Junie 1880 goedf;ckcur deur die Administrateur van 

- . 

1. Locale w/ctten de!' Z.A.Repubffek, deel 1, 184s•:-i8a5;--7s4:.-7"66. 
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Transvaal en het op 8 Junie in werking getree l).Die doe1 van hierdie 

kort wetjie was om die wyse te re~1 waarop uit pub1ieke inkomste 

subsidies verkry kon word ten dienste van alge~wne onderwys. 

Artikel 1 herroep Wet no. 4 van 1874 en a11e ander wette, 

ordonnansies en Volksraadsbes1uite wat strydig mag wees met Wet 10 

van 1880. 

Artikel 2 het bepaal ant gelde beheer sou word,deur 'n amp-

tenaar wat deur middel van die Superintendent van Onderwys dit sou be-

stee ooreenkamstig die onderwyswette en - reg1emente wat van tyd tot 

tyd gemaak sou word. Verder moes jaarliks 'n vcrslag van sodanige 

gelde aan die Wetgewende Vergadcring voorgelg word. 

Artikel 3 bepaal dat alle skole wat ondersteun ot gehelp 

word uit publieke gelde, onderworpe sal wees aan iuspeksie deur die 

Superintendent of sy plaasvervanger. 

Artikel 4 bepaa1 dat die Su~erintendent al1e skole en inri~-

tinge van opvoedkundige aard wat uit die provinsie se inkomste ge-

subsidieer word , sal inspekteer. 

Artikel 5 1@ neer hoe die goewermentsko1e wat op die begro-

ting geplaas is, gesluit mag word, naamlik by die dood, die bedanking 

ot atsetting van die onderwysers tans aan die op die begroting geplaas-

te en bestaande goewermentskole of soveel vroe@r as wat amstandighede 

sal toelaat. 

Die laaste artikel gee slegs die naam en datum van inwerking-

trede van die wet. 

Die wet laat die reMling van die onderwys egter oor aan regu-

lasies wat later opgeste1 sou word. Dit het in die Goewer.mentskoe

rant van 31 Augustus 18802) verskyn en het die van 1879 vervang. Die 

kern daarvan is dieselfde en die basis is nog die skema deur Lyle vooT 

gestel, dog die gedagte aan hoerskole is prysgegee. Die doel is om 

soveel moontlik aan privaat inisiatief oor te laat, veral later. 

---------------~--------~-~-

1. Staatskoerant, 8 Junie 1880, 389. 
2. Bladsye 620 - 621. 
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Die ouers is hier direk verantwoordelik vir die onderwys. Be-

paalde goewermentstoelaes word betaal vir salarisse, terwyl ook hulp 

gegee sou word by die oprigting van skoolgeboue. Alleen aan die sko- ~ 

le waar die ouers skoolgeld betaal, sou toelaes betaal word ( art.4). 

Die skoolgelde mag nie minder as 2/- en nie meer as 20/- per maand 

per skoolgaande kind wees nie behalwe waar meer kinders van dieselfde 

gesin skoolgaan (art.5}. 

Die Administrateur het die reg am op elke skoal~ gratis 

leerling toe te laat vir elke £5 of gedeelte daarvan vM die maande-

likse. bedre.g v1at uit publieke inkomste aan subsidie ten behoewe van 

sodanige skoal toegestaan word, met dien verstande dat dit tot die 

behoeftige leerlinge in die skoal beperk bly ( art.6 )1). 

Die .inspekteur sou die skole rangskik in skole van. die lste, 

2de en 3de klas namate die kinders tweederdes, die helfte of eenderde 

van die punt~ behaal in elk van die volgende onderwerpe, naamlik lees, 

skrywe, diktee en rekene ( art.9 ). 

Twee soorte subsidies sou betaal word. Die eerste soort sou 

af'ha.ng van die .aantal leerlinge en die gehalte van die skoolwerk saam, 

terwyl die tweede soort sou afhang van die kwalifikasies en geslaagde 

ODderwJB Tan die onderwyser, ongeag die aantal leerlinge. Die toelae 

mag Die meer wees nie as 4/-. 6/- en 7 I- per maand vir leerlinge van 

41e 3de, 24e en late klasskole nie. 

Die subsidie van die tweede soort sou bestaan uit 'n jaarlikse 

toel&es aan die onderwyser ( of hoof waar daar meer as een onderwyser 

ia ) van £10, £20 en f'..-30 aan skole van die 3de, 2de en late klas res-

1. VOl'.lll van aanvraag wat gebruik moes word: 
11W1j, de ondergeteekenden, zijnde hoofden van huisgezinnen in de 

••••••••••• stad, dorp of distrikt ••••••••• bevelen aan dat de sfhool, 
geleid door en onder toezicht van •••••••••.• uit de publieke fond
sen worde ondersteund. 

Deze school is in bestaan geweest sedert den ••••••• dag van •••• 
• . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-

Wij hebben de nominale lijst van onde~~ijs ontvangende leerlin
gen onderzocht en bevinden dat het aantal is ••••••••••• namelijk, ••••• 
•••••••• mannelijken en ••••••• vrouwelijken. 

Hier volgt de handteekening van de 
10 hoofden van huisgezinnen.) 11 

I 

j 
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pektiewelik (art. 10 )1). 

Artikel 14 bepaal dat subsidies alleen toegestaan kan word na-

dat die skoal vir minstens een kwartaal aan die gang was. 

Die agtiende artikel maak voorsiening vir die betaling van lo-

siesgeld van £5 per maand aan die bestuurder van 'n koshuis met leerlin-

ge in ondersteunde skol~ op voorwaarde dat die losiesplek goedgekeur 

is deur die Superintendent-Generaal van Onderwys en slegs wanneer daar · 

aan ses of meer kinders losies verskaf word. 

Van die nuwe wet en regulasies het egter niks tereggekom nie, 

want kort daarna het die Eerste Vryheidsoorlog uitgebreek, en op 8 Au-

gustus 1881 is die land weer teruggegee aan die oorspranklike besitters. 

Gedurende die grootste gedeelte van die oorlogsperiode is daar geen sa-

larisse of toelaes uitbetaal nie, en die onde~rysers wat aangehou het 

met skoolhou, is eers na afloop van die oorlog betaal. 

Hiermee sluit die tydperk van onvoldoende en halfgeorganiseerde 

onderwys af en begin die laaste en roemrykste tydperk in die geskiede-

nis van die onderwys onder die Republiek. 

6. Koste aan ondE!.rwys. 

Die aantal skole wat in 1877 in die Transvaal bestaan het, die 

aantal leerlinge wat skoolgegaan het, die koste aan die onderwys deur 

die staat en deur die ouers by wyse van skoolgelde, die totale koste 

van onderwys en die koste per leerling per jaar is reeds hierbo gegee. 

Die staatsuitgawes aan onderwys in 1879 was £4,022:14:9, be-

staande uit £2,670:0:1 aan salarisse, £1,296:6:8 aan subsidies en 

£56:8:0 reistoelae aan die Superintendent van Onderwys. Dit is egter 

£1,052:5:3 minder as die bedrag waarvoor begroot is, maar dit is 

2 2669:19:3 meer as die uitgawe in 1878 ). 

1. 1Iierdie vorm moes ingestuurwora.:- u~i"ij certfficceren dat -ez.--tiehoef
te bestaat aan eene school in •••••• , ••• stad, dorp of distrikt •••••••• 
en dat de personen die bovenstaande aanbeveling teekenden, op het 
oogenblik verblijf houden op de plaats waar de school gehouden zal 

worden. ( Handteekening van den Landdrost. ) " 
( art.l3 ) • 

2. Blue Book for the Transvaal Province, 1879, 11. 
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Daar was in 1879 twaalf goewermentskole en 11 :privaatskole 

wat ondersteuning van die regering ontvan~et in die vor.m van sala-
\ 

risse en subsidies. In die werklike goewermentskole was daar 341 leer-

linge, aan wie gemiddeld :per kind aan salarisse £7.16.7 bestee is.Die 

subsidie bygereken bring dit o:p £9.0.4 :per kind te staan,terwyl die 

:publiek ongeveer £1.9/- vir elke .kind betaal het in die vorm van skool-

gelde. Dit bring dus die gemiddelde uitgawe :per kind in die goewer

mentskole o:p £10.9.4 te staanl). 

Vergelyk ons dit egter met die gegewens van die vorige 

jaar, dan blyk dit dat die aantal leerlinge in die goewermentskole 

met 51 ver.minder het en dat die koste :per kind vir die goewerment 

vermeerder het met £1.8.ll.Die aantal ondersteunde skole het egter 

van 4 tot 11 toegeneem, en daaraan is £948 bestee teenoor £385 in 

1878 2). 

In hierdie ondersteunde skole was die gemiddelde maandelik-

se i:nskrywing 357 en die ondersteuning :per leerling het £2.13.1 be

loop 3)~ Die totale koste kan nie :presies gegee word nie aangesien 

die o:pgawes van skoolgelde wat deur ondersteunde slcole ingesamel is, 

ontbreek. 

Dr. Lugtenburg gee ander gegewens as die voorgaande, maar 
soos 4 

dit kom daarby dat sy gegewens berus o:p die :posisie/in April 1879 ). 

Toe was daar 11 goewer.mentskole met 445 leerlinge teen 'n koste van 

5 £7:3:9 ) :per hoof en 9 ondersteunde skole met 393 leerlinge teen £3 

:per kind, dus 'n totaal van 838 leerlinge in 20 skole teen 'n totale 

uitgawe van £4,379, wat neerkom o:p £5.4.6 :per kind :per jaar6). 

Vergelyk ons die staatsuitgawes aan onderwys per kind :per 

jaar mnder die Burgerswet met die onder die subsidiestelsel van Lyle, 

-l.Blue Book- for the Transvaal Province, lEl-79-;1.1. _____ _ 
2. Ibid., 
~: t~enburg: Geskiedenis van onderwys in die S.A.R., 124. 
5. staatskoerant, 3 Mei 1883, 217, Bylae A:Voorlo:pige verslag. 
6. Onderwysverslag oor die jaar 1886, 1. Hier moet in gedagte gehou word 

dat gedurende hierdie :periode van die Engelse tussenregering die 
staat se finansiele jaar voortdurend gewissel het en nie saamgeval 
het met die kalenderjare nie. Die uitgawes aan onderwys moes ge
volglik :pronorsioneel verdeel word en by elke verwerker daarvan 
woru nie noodwendig dieselfde prosedure gevolg nie. Ook moet skat
tinge van skole en leerlinge gemaak word en die skattings moet in 
bewerkings gebruik word, sodat verskille in resultate voor die 
hand liggend is. 
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dan blyk dit dat laasgenoemde se stelsel meer leerlinge getrek het aan-

gesien die aantal leerlinge gegroei het en minstens verdubbel het, en 

dat die koste per kind per jaar van £8.10/- in 1876 en £11.8.9 in 1877 

gedaal het tot ;25.4.6 in 18791). Hier moet egter in gedagte gehou word 

dat die Burgerswet weens die sogenaamde verbanning van die Bybel uit 

die skool baie ongewild was, en om daardie rede sou die aantal kinders 

op skool ook kleiner wees. Ook moes die ouers eers geleidelik gewoond 

geraak het om self geldelike bydraes vir die onderwys van hulle kinders 

te mask -- iets waaraan hulle voor die Burgerswet omtrent niks gedoen 

bet nie. 

Die ondenlfyabegroting vir 1880 was £5,105, waarvan £3,225 aan 

salarisee betaal sou word. Die beraa~de staatsinkomste en -uitgawes 

vir genoemde jaar was £159,658 en £153,751 respektiewe1ik2), met ander 

woorde ongeveer 4% van die landauitgawes sou aan ondenvys bestee word. 

3) . Die begroting vir die jaar 1881 maak voorsiening v1r die 

volgende uitgawes aan onderwys: 

Salaris v.an die Superintendent van Onderwys £600 

Klerk 220 

Potohefstroam-distrikskool: Hoof 200 

Assistent 125 

Zoutpansberg-wykskool: Onderwyser 100 

Utrecht-wykskool: Onderwyser 125 

Ventersdorp-wykskoo1: Onderwyser 125 

Lydenburg-distrikskoo1: Hoof 200 

Harico-distrikskool: Hoof 200 

Lichtenburg-wykskool: Onderwyser 125 

Toelae aan 5 tweede k1as-skolt") •. ?50 kj_nde"l"f' £1000 

Toelae aan 20 derde k1as-skole, 600 kinders 1640 

Toelae aan 5 kosskole teen £60 elk ·300 

'l'oelae aan 35 sendingsko1e 1050 

Toelae vir geboue 600 

£2020 

£4590 
£6610. 

1. o;derwy;;;;;i;g -oor die .. ·j aar 1886, l.ook J eppe :-Tr~~vaal Book Alma
nac and Directory for 1891, 135 - 8. 

2. Transvaal Government Gazette, no.227, vo1.1V, 6.12.1880, 1. 
3. Blue Book for the Transvaal Province, 1881, 14,15 en 16. 
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Volgens hierdie begroting moet daar ongeveer drie distrikskole 

en sowat 25 privaatskole gewees het, maar die uitbreek van die oorlog 

sal die aanta1 skole en die aanta1 kinders aansien1ik laat verminder 

het. Weens die ontwrigting deur die oorlog veroorsaak, is gegewens vir 

die jare 1880-81 onvolledig en kan die aantal skole en kinders uit be

skikbare bronne nie betroubaar saamgestel word nie. Bot1} praat dan 

ook van 9 skole met 206 1eerlinge in 1881, terwyl daar twee jaar te

vore in 1879 nog 20 skole met 838 leerlinge was2}, Nietemin b1y dit 

eienaardig dat die begroting nie veel verskil van die van die vorige 

jare nie, 

(Die politieke woelinge en onrus in Transvaal van 1876 tot 

1881 sowe1 as die voortdurende wisseling van onderwysbeleid en super-

intendente in die tyd, was in 'n groot mate daarvoor verantwoordellk 

dat min tot stand gekom het/ Ook die geldelike verslae laat veel te 

wense oor en laat mens in die duister. Die weergawe van begrotings en 

werklike uitgawes in die tyd verskil ook by verskillende bronne3), en 

vanwee die gebrek aan volledige onderwyeverslae en state vir die pe

riode onder behande1ing is dit nie moont1ik om uit primere bronne die 

toestand te rekonstrueer nie.Die volgende syfers, uit •n verskeiden-

heid van bronne saamgestel, gee vir die doel van hierdie studie egter 

'n ve:teenwoordigende oorsig van die persentasie wat die staatsuitgawe 

aan onderwys uitgemaak het van die totale staatsuitgawes, naamlik 1878: 

2.2%; 1879: .?%; 1880: 3.3% en 1881: 4.1%. Hierdie persentasies is op 

sigselt nie van veel waarde as weerspieeling van die onderwysstelsel 

ot landsoi!lStandighede nie, omdat hierdie tydperk juis 'n periode van 

onderwysveranderinge, wisseling, onrus, politieke spanning en oorlog 

met al die implikasies daarvan verteenwoordig. In 1882 het die onder

wys 'n nuwe koers gekry, het daar meer vastigheid van beleid ·en in die 

finansiering gekom en het die onderwys 'n glorietydperk betree in ver-

gelyking met die voorafgaande jare. 

Hiermee sluit ons 'n hoofstuk uit die Transvaalse onderwysge-

1. Bot: Die ontwikkeling van die onderwys in Transvaal, 1836-1951, 16. 
2. Kyk bladsy 70 hierbo. 
3. Onder andere by Lyle, ds. s. J. du Toit, die Blouhoeke, gegewens 

van die Ouditeur-Generaal en die Tesourier-Generaal. 
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skiedenis at waaroor dit moeilik is om tot betroubare konk1usies te 

geraak vanwee die onvo11edige en onsistematiese aard van die gege-

wens wat uit hierdie tyd tot ons beskikking is. 

7. Samevatting. 

In hierdie afdeling het ons begin met die 1859-reglement, 

wat bepaa1 het dat die staat die onderwyser se sa1aris sou betaal, 

verder aangevul deur akoolge1de deur die ouers betaalbaar, terwy1 die 

ouers ook die nodige skoo1toerusting moes voorsien. 

Die Onderwyawet van 1866 het 'n A1gemene Skoolkommissie en 

plaas1ike skoo1kommissies daargeste1 om die onde~JS te beheer, dog 

dit het so swak gefunkaioneer dat die onderwys kort daarna aan die 

sorg van die Uitvoerende Raad, met a1 sy menigvm1dige ander p1igte, 

toevertrou is, totdat 'n superintendent-Generaa1 van Onderwys onder 

die Burgerswet met die beheer van die onderwys belas is. Uiteindelik 

het dit daarop ncergekom dat die staat die he1e finansie1e las moes 

dra, terwy1 die ouers self omtrent niks direk bygedra het nie. 

Die Burgerswet van 1874 het 'n ste1sel van staatsondersteunde 

onderwys in die plek van die vroeere staatsonderwys gestel waarvol-

gens die regering toelaes volgens die inskrywing en die tipe skoo1 

sou betaa1. Die ouers moes vasgestelde skoo1gelde betaal, verskillend 

v:i:r bepaalde leeftydsgroepe. Vaste salarisskale is opgestel vir hoof-

de en asaistente van verskillende tipes skole, terwy1 skoolkommissies 

moes sorg vir behoorlike skoolgeboue, meubels en toebehore, die gerpp1 

' de invordering van skoolgelde en die betA.line: ~ran sf'IJI'I.rjsse aan die on-

derwysers; dog die meeste skoolkow~issies was nie in staat om die werk 

te doen nie. 

Lyle het gekom met 'n pri~re subsidie van 5/- per kind en 'n 

sekondere subsidie volgens 'n stelael van 11Payment by results'1
, naaa 

die bestaande goewermentskole van Burgers. Ds. Bosman het hom as su-

perintendent opgevolg en het die bestaande stelse1 van goewermentsko-

le en ondersteunde skole laat voortduur. Die gelde sou beheer word 

deur 'n amptenaar wat aan die regering verslag moes doen, aangesien 
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ds. Bosman die skoolkommissies, wat syns insiens uiters onbekwaam was, 

afgeskaf het. 

Gedurende hierdie periode is die onderwys hoofsaaklik deur die 

staat gefinansier; die ouer-bydraes was onbeduidend. 




