
H 0 0 F S T U K VI. 
==================== 

1. Die eerat_e __ JE~ 

a. Die aanatelling van ds. s. J. du Toit. 
• • M" ____ ----~--- -

Na die teruggawe van die Transvaal aan die Boere is die wette 

wat voor die anneksasie in swang was, weer herstel en daarmee ook Bur-

gers se Onderwyswet. Aangesien Van Gorkum na Holland vertrek het, moes 

'n ander Superintendent van Onderwys gevind en aangestel word. Die Drie-

manskap het die superintendentskap aan ds. s. J. du Toit van die Paarl 

aangebied omdat hy as voorvegter vir Christelik-nasionale onderwys en 

ondersteuner van die Boeresaak gedurende die Eerste Vryheidsoorlog die 

man so reg na hulle hart was. Na onderhandelings tussen die Driemanskap 

ends. Du Toit, wat op 1 Augustus 188. begin het, het hy eindelik op 

13 },iaart 1882 sy amp as superintendent van Opvoeding in Transvaal aan-

vaar, nadat hy egter sekere voorwaardes duidelik aan die Transvaalse o

werheid gestel het1). 

Die beginse1s wat hy aan die Transvaa1se owerheid voorgele het 

en wat aanvaar is nog voor sy aanstelling in die amp, is later be1iggaam 

in Wet no. 1 van 1882 en kom kortliks op die volgende neer: 

Die onderwys is nie die aaak van die staat nie maar van die ou-

era en die kerk, aodat die oprigting van skole dus oorgelaat moes word 

aan partikuliere inisiatief; die skool sou geen staatseiendom en die on-

derv1ysers geen staatsamptenare wees nie. Die staat se aandee1 aa::> ri,... 

onderwys moes beperk wees tot 'n eenvoudige subsidiestelse1 vo1gens die 

aantal leerlinge en die graad van die onderwys, en die toesighouding oor 

die regte en goeie gebruik van die geld met die oog op die vorming van 

nuttige burgers deur middel van 'n suiwer Christelik-nasiona1e onderwys. 

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

1. Vir onderhandelings kyk onder andere R.3381/81 by R.5296/86; 
R.3578/81 by R.5286/86; telegram R.3387/81 by R. 5296/86; U.R.B., 
15 September 1881, art 20; R.3994/81 in R.5296/86. 
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c. Wet ·no. 1 van 18821) • 

Hierdie wet bestaan uit twee hoofde1e, waarvan die eerste, Be-

pa1inge vir die 1aer en middelbare onderwys, uit 16 artike1s bestaan, 

terwyl die tweede, Bepalinge vir die ho~r onderwys, uit 15 artikels be-

staan. 

(1) Bepalinge .Y~.!'_d_i_~~-):.~_E!._I!_ midele}bru;:E!..2.ll~erwys, 

(a) A1gemene ~~~ling~_jA). 

Eersgenoemde dee1 is weer in twee dele verdee1, waarvan A 

die belangrike Alger~ne Bepa1inge gee. Die regering van die Zuid-

Afrikaanse Republiek gaan uit van die standpunt dat dit die taak van 

die ouers is om te sorg vir die onderwys van hu11e kinders en beperk 

dus die staatsbemoeiing met die skoo1wese·. tot 

(a) die aanmoediging van die partikuliere inisiatief by 

die burgery deur ge1de1ike bydrae tot ondersteuning van 

die skole; 

(b) tot die skoo1opsig in sover dit hom geroepe ag om toe 

te sien dat die toekomstige burgers die vereiste 

Christe1ike opvoeding ontvang en 

(c) tot die stigting van 'n inrigting vir h~r onderwys, 

vera1 vir die op1eiding van onderwysers en ander staats-

amptenare (art. 1). 

Volgens artike1 2 hoort die godsdiensonderwys by die kerk, 

en die regering kan net eis dat die onderwys gegee sal word in 'n 

Christe1ike gees ; terwy1 die skool1oka1e daartoe aangebied word, 

spreek die regering die wens uit dat die kerkbesture sovee1 moontlik 

die inisiatief neem in die stigting van skole en die kiesing van 

skoolkammissies. 

Die regering wil vera1 die buite-onderwys bevorder en bied 

daarom 'n subsidie aan volgens die aanta1 1eerlinge en die standaard 

van onderwys (art. 3), Die onderwys word verdee1 in 1aer,midde1bare en 

1. Oorspronklike by _R_5_2_9_6 . ....,.}8-6-,-. ------------------·-------·-
Opgeneem in Locale wetten der Z.A.Republiek, dee1 1, 1849 -1885, 
1069 - 1075 ; Ook gepub1iseer in Ploeger : Onderwys en onderwys
beleid in die Z.A.R.,Bylaag 1, 330- 333, 
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hoUr onde~JS (art. 4). Waar die onderwys voldoen aan die vereistes 

van die wet, word 'n jaarlikse toelae van £3 per kind vir element~re 

en £5 per kind vir middelbare onderwys toeges~ l).Die toelae word 

vier keer per jaar uitbetaal nadat die skole se verslae en opgawes 

deur die Superintendent nagegaan en goedgekeur is. Op sy aanbeveling 

gee die regering 'n honorarium van £5 tot £15 per jaar aan enige onder-

wyser wie se skool be?JYS lewer van buitengewone verdienstelikheid 

(art. 6). Artikel 7 bepaal dat die onderwys in die Nederduitse taal 

gegee moes word. 

(b) ~ndere bepalinge ill• 
Elke ondersteunde skool staan onder die onmidde]ike toesig 

van 'n skoolkommissie (art. 8),wat moes sorg vir 'n behoorlike skool-

gebou met meubels en toebehore tot bevrediging van die regering en 

onderworpe aan die inspeksie van die Superintendent (art. 9).Artikel 

10 skrywe voor watter verslae deur die ondersteunde skole gehou moes 

word en bepaal verder dat sodanige verslae ,behoorlik onderteken,ver

gesel van die verskuldigd~oelae vir die afgelope 3 maande, aan die 

Superintendent gestuur moes word. Alleen leerlinge wat meer as 3 volle 

dae per :rn.aand or 50 dae per kwartaal in die skool was 2) ,kom. in aan-

merking vir subsidie. Onderwysers wat wetenskaplik bevoeg en lidmaat 

van 'n Protestantse kerk moet wees, word deur die skoolkammissies ge-

kies en vir aanstelling by die SUperintendent aanbeveel (art. 12). 

Artikel 13 handel oor die Superintendent van Onderwys, wat hom op 

Pretoria moes vestig ; hy sal belas wees met die oppertoesig van 

sko1e, die re~1ing van die onderwys, moet sorg vir die gereelde op-

sending en bewaring van die skoo1verslae ; een maa1 per jaar besoek 

hy skole van middelbare en hoer onderwys en sovee1 moontlik 1aerskolc; 

hy doen jaarliks vcrslag aan die regering oor die algemene staat van 

l.Met cfiG volksraadsitting ·-.van. 3 rTeiis82 Ts"besl.U.it-om dfesubsidies 
vir elke leerling wat laer en middelbare onderwys geniet,van £2 tot 
£3 en van £3.tot £5 respcktiewelik te verhoog,omdat die vergadering 
van oordeel was dat 'n groot deel van die bevolking te arm was om 
hulle aandeel in die skoolgelde byte dra. (Kyle V.R.N. ,3 Mei 1882, 
art. 28.) 

2.Artikel 10 van Viet 1 van 1882 ;later gewysig van 3 na 15 volle dae 
per n~and {Z.A.R., 87/10, 14). 
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die openbare onderwys, wat ook in die staatskoerant gepubliseer word. 

Sy salaris is vasgestel op £600 per jaar. 

Sodra die vermenigvuldiging van werksaamhede dit vereis,sal 

'n Sekretaris van Onderwys aangestel word teen £250 per jaar. Die su

perintendent mag sy reg tot inspeksie aan 'n bevoegde persoon ver

leen (art. 14). 

As 'n ondersteunde skool weens 'n swak inspeksierapport sy 

subsidie verloor, kan hy na verloop van ses maande weer ge!nspekteer 

word, en indien die Superintendent dit aanbeveel,kan die skoal weer 

ondersteuning kry (art. 15) , 

Die sestiende artikel bepaal dat die regering in die geval 

van werklike behoeftige leerlinge in ondersteunde skole 'n spesiale 

subsidie van £3 tot £5 per jaar vir laer en middelbare onderwys 

respektiewelik kan toeken. 

(c) Bepalinge vir j._;_~ ho~r onderw~. 

Hierdie Bepalinge vir die Ho~r Onderwys word ook verdeel in 

(A):Bepalinge vir 'n inrigting van ho~r onderwys of nor.rnaalskool op 

die setelplek en (B) Bepalinge vir 'n Konnnissie van Eksaminatore. 

Hierdie inrigting vir hoer onderwys , die enigste eintlike 

staatskool in die Zuid-Afrikaanse Republiek,stel hom ten doel in die 

besonder die vorming van onderwysers en al;rptenare en in die algemeen 

om 'n behoorlike wetenskaplike opleiding binne die bereik van die be

voU:ing te bring (art. 2} .Daar sal twee departemente wees : 

A, die eerste Vir gewone ho~r onderwys in Latyn,Grieks, 

Vliskunde ,nuwe tale en lettere en natuurwetenskappe,en 

B. die tweede vir die opleiding van onderwysers en amp

tenare met ses afdelings,naamlik pedagogies,juridies. 

kommersieel en administratief,staatkundig,krygskundig 

en landboukundig (art. 4), 

Die onderwyspersoneel moet bestaan uit een permanente on

dcrwyser, gegradueerd by 'n erkende universiteit, vir gewone ho~r 

onderwys ( dit is A ) teen £500 per jaar, en hy sou bygestaan word 

deur kursusonderwysers vir die verskillende afdelings van die oplei

dingskool ( dit is B t, wat deeltydse besoldiging sou ontvang 



- 85 -

teen hoogstens 5/- per uur (art. 5). 

d. Voordele v~ ~let no. !.. van 1882. 

Die Boerebevolking het die wet met ingenamenheid begroet. 
<' 

Chr\tiaan Joubert, lid van die Uitvoerende Raad, het in die Volksraad 

tydens die bespreking van die wet opgemerk dat hy daarvan oortuig was 

adat het volk der Republiek ,hetwelk een Christenvolk,met deze wet 

volkomen tevreden zal zijn11 1). 

Deur hi~rdie wetgewing het Du Toit 'n stelsel van onderwys 

in die lewe geroep wat gepas het by die vollcsaard en -tradisies , 

naamlik 'n stelsel van staatsondersteunde skole op Christelike en 

nasionale grondslag met Hollands as voertaal, 'n stelsel wat die be-

langstelling en steun van die Transvaalse Boerebevolking dadelik 

ontvang het, omdat dit rekening gehou het met hulle gees en rigting 

en met hulle behocftes2). 

Hierdie wet het partikuliere inisiatief gestimulBer ,en plaas-

like belangstelling van ouers in die onde:rwys beteken vecl vir 

daardie onderwys. 

Wnar die oprigting van die skole in die hande van die bevolking 

gelaat is en waar •n eenvormige toelaag aan alle kinders gegee 

is, ongeag die plek waar hulle skool opgerig is3), is die onder-

wys nou ook tot aan die deure van die dunbevolkte platteland 

gebring, daardie deel van die bevolking wat verreweg die grootste 

was. Die dorps- en plattelandse kind het nou gelyke kanse op on-

derwys gehad. Dit veral is 'n groot verbetering op die Burgers-

wet.Selts aan behoeftige leerlinge is 'n volle subsidie betaal. 

Hierdie stelsel was goedkoper vir die staat , en tog het dit 

die onderwys veel meer laat bloei en ontwikkel as die duurde~ 

stelsel van Burgers. 

Die toelae-per-kind-basis sou die onderwysers aanmoedig om soveel 

moontlik kinders na die skool te bring ten einde hulle eie 

1. V .R.N., 4 i'iei 1882 ;· e.rf.-29.------- -.. ___ --- -· ·--- ··-·------------ . --
2. Coetzee: Onderwys in Transvaal, 51. 
3. Vergelyk die verskillende subsidies vir distrik- en wykskole 

onder die Burgerswet. 



- 86 -

vergoeding te verhoog.Sodoende sou baie kinders na die skole 

getrek word wat andere tuis gelaat sou gewees het. Hoewel dit 

onopvoedkundig is, sou die onderwys van die moontlike groter aan-

tal kinders nie veel daaronder kon ly nie,omdat die uitbetalings 

van kw~allikse subsidies onderworpe was aan bevred~gende 

inspeksierapporte. 

Aangesien buitengewoon verdienstelike onderwysers by wyse van 'n 

honorarium beloon of eintlik vereer is, sou die toekenning van 

die honorarium aan die onderwyser vir hom nie alleen 'n finanai-

ele bate weea nie maar ook bewys van bekwaamheid,en intusaen sou 

die kind en die volkaonderwys daarby baat. 

Het Du Toit se indienstrede was daar nog net drie akole in 

die Zuid-At'rikaanse Republiek wat nog onder die goewerncnt geval het, 

naamlik die in Potchefstroom, Utrecht en Zeerustl).Die regering het 

besluit om tot 30 April 1882 nog salarissc volgens d1c.Burgerswet te 

betaal. 

Onderwyssake was met Du Toit se diensaanvaarding op 13 

l·.aart 1882 deurmekaar. Opgehoopte korrespondensie vir die Onderwys-

departement is deur die Driemanskap aan hom oorgelaat.Hy het dit gou 

af'gehandel, om daarna besoclc te bring aan die distrikte Heidelberg, 

Potchef'stroom en Rustenburg2).0ngetwyfeld het hierdie besoek en toe-

sprake die outrs aangespoor om skole te stig, want daarna het die aan-

tal skole en skoolgaande kinders vinnig vermeerder. 

r:v-:R."if~-:-4 1::e1 1se2 ,a.rt:-1o -·:voor1.o:P-ige--ve"i:·-sf9.s vannu¥6It,· 
2. Lugtenburg :Geskiedenis van die onderwys in die S.A.R., 133. 
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Tabel V 

Tabe1 a~tonende die aanta1 sko1e en 1eer1inge ged~ende die~~ 

1882 en 1883 1) ~ 
1882 1883 

Maand. . Aantal Aanta1 Aanta1 Aantal 
----------ElS.<?..l;..e_. ____ .!ee.~li~~-·----·------- --·- _s_kE_!e_. ______ l:e_~_X:.:!:i.l!~~-· 

Januarie. 9 206 53 1012 

Februarie 12 269 59 1183 

Maart. 16 345 60 1302 

April. 14 288 62 1434 

Mei. 20 396 62 1360 

Junie. 19 314 62 1404 

Julie. 28 502 63 1353 

Augustus. 32 618, 64 1338 

September. 36 746 ?0 1529 

Oktober. 36 752 64 1259 

November. 42 671 71 1397 

Desember. 43 872 72 1410 __ ... --....... ------
As ons let op die gegewens in die bostaande tabel V, dan 

b1yk dit dat die aanta1 sko1e gedurende die twaa1f maande van 1882 

gestyg het van 9 in Januarie tot 43 in Desember, terwy1 die aantal 

1eer1inge toegeneen het van 206 tot 872.Verge1yk ons egter die groei 

op onderwyagebied oor die twee jaar van Januarie 1882 tot Desember 

1883, dan merk ons die verbasende vermeerdering in die aanta1 sko1e 

van 9 tot 72, dus 'n vermeerdering van 8 maa1 die oorspronk1ike ;wat 

die aanta1 1eer1inge betref, is daar 'n toename van 206 tot 1410, dus 

amper 'n ver.meerdering van 7 maa1 die oorspronk1ike geta1.Van die 

sko1e wat op 31 Desember 1883 bestaan het, was 8 dorpsko1e met 320 

1eer11nge en 64 wyksko1e met 1090 lcer11nge. In sy verslag oar 1883 

wys Du Toit daarop dat die dorpsko1e van 9 in 1882 tot 8 in die vo1-

gende jaar verminder het en verwys in die verband na sy voor1opige 

vers1ag aan die Vo1ksraad voorgelees op 4 £,:1ei 1882 (art. l7),waarin 

1. Vers1ag van den staat-van het open~ onderv/ijs in deZlnd 
Afrikaansche Repub1iek over het dienstjaar 1883,2(Z.A.R.87/1/2). 
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die aandag daarop gevestig word dat die dorpskole dit met die nuwe 

subsidie moe11iker sou vind as tevore, Hy doen egter aan die hand 

dat die regering aan sulke sko1e kan hulp verleen op die £-vir-£ 

basis vir enige geld wat deur die gemeenskap gewaarborg word bo die 

verpligte skoo1ge1del). 

(2) ~vanklike ui~gawe aan die onde~. 

Met hierqie sne11e,groe1 van die onderwys, waar die aantal 

skole en kinders in 2 jaar van 9 tot 72 en 206 tot 1410 respektiewe-

1ik toegeneem het, sou ook normaa1weg 'n ooreerucomstige eweredige toe-

name in die uitgawe verwag kan word, Die feit dat dit tog geensins die 

geva1 was nie, dien as bewys dat die finansi~le beginse1s wat deur 

Wet no. 1 van 1882 toegepas is, veel sukses afgewerp het. Die versk11 

word tret'fender as die gegewens in vcrband met koste aan onderwys per 

leerling van die vier state vergelyk word en wel onder die Burgerswet 

en die Du Toit-wet (Kyk Tabel V1). 

Tabel Vl. 

Vergelykende .ta~~l aantO:Q.ende di_e ___ s_u_l~si_g_~~- _aan _op.o._e_:r:w.:t:~'LP .. ~.~ 

Kaapko1onie. -.14.3. £ 5.11.10. 

Natal. 5. 5. 5. 

Oranje-Vrystaat. 

Transvaal ( Burgerewet) 

5. 3.4. 12. 9. -. 

f. "z.A.R.8771/3-4: Versias-va'ii-den staat- van Or,>enbaar Onderwfj"Sen 
in de Zuid·.Atrikaansche Republiek over het dienstjaar 1883,3, en 4 .. 

2. Transvaal Government Gazette, no. 95, vo1. 111, 7-Jan. 1879 :Lyle, 
Report on the Conditions of Education in the Transvaal, 2, 

3. Z.A.R. 87: Onderwysvers1ag van die Superintendent,1883-1898j 
Diensjaar 1883,5, 

4. Die bedrag word deur dr.E.G.Ma1herbe in Education in South Africa, 
262 -263 aangegee as £5. 

5. Hierdie bedrag moet myns insiens as die korrekte aanvaar word. 
Dit word ook bevestig deur : 

a. Z.A.R. 87/4: Jaarvcrslag van die Superintendent,l883-1898, 
vir die Diensjaar 1886, 1. 

b. Z.A.R. 98/23 :De Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek 
en het Onderwijs - were1dtentoonstelling 
Parys, 1900,tabel 2, kaart lV. 
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Vir die onderwys is vir die jaar 1882 soos v:olg begroot 1). 

. ,. 
Inkomste onderwys en opvoeding. 

Uitgawes Departement van Opvoeding 
en Onderwys. 

Uitgawes diverse dienste: Opv.& Ond. 

Uitgawes staatsdepartement Opv.& Ond. 

Ui.tg_aw.e_s_ (vermoede1ik) Departe~ 
:v.~ Opy_~edJ:!!.6.~D.__.O]ld~~s: 

Superintendent van Onderwys van 
18 Janurie. 

Onderwyser te Potchefstroom van 1 Jan. 
tot 30 Apr. 

Onderw. te Zeerust,l Jan.-30 Apr. 

Onderw. te Utl'echt,l Jan.-30 Apr. 

Geskatte 
be~ . 

240 

1378. -. -. 
4729. 9. 4. 

91. 7.11. 

578. 

66.13. 4. 

66.1::5. 4. 

66.13. 4. 

1 hootonderw.v.Opleidingskool van 1 Jul. 250.- .-

4 kursusonderwysers vir Op1.sk. v.1 Jul. 200. -.-

~··iddelbare onderwysers. 

TOTAAL. 

Ander dienste: 

Subsidie vir 1000 leer1inge laer on
de~JS van 1 Mei tot 31 Des. 

Subsidie vir 500 leerlinge mid.ond. 
Bonus aan verdienstel1Jre onderwysers. 
Spesiale subsidies vil' arm ktnders. 
Kommissie van Eksaminatore. 
Toelae vir aankoop skrytbehoer-· 
tes,boeke ens. 

TOTAAL 

SuRR1ementere begroting ll882) 
onderwys J!A. opv~din_g_, 

Agterstallige sa1,hulpond.Potoh. 
Reiskoste Su~t,v.Onderwys 

GR001' TOTAAL 

.._l.Pc...oO...;.•---

1378. -. -. 

2000 ) 
) 

1666.19.4) 
200 
300 
62.10.-

500. 

4729. 9. 4. 

91. 7 .11. 
250 
341. 7.11 

£6448.17. 3. 

Wcrklike 
bedrae 2). 

240 (Opleiding
skool) 

578. 

66.13. 4. 

66.13. 4. 

66.13. 4. 

1173.11 .... 3}. 

25 

500. 

91. 7.1L 
163, Oo 6. 

~~laris, Sekretaria... _ S.§.lO...!,_l:Q__ __ _ 
l.Z.A.R.,l26:S.A.Repub1iek:Finansies-begrotings,l881-1895,2,3,13 en 15. 
2. staatskoerant ,3 1-.iei 1883, 215. 
3. Opm.erking deur die Superintendent van Onderwys dat hierdie bedrag 
by benadering is daar alle verslae nog nie ontvang was nie. 
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die 
Volgens voorgaande begroting is daar due in 1882/som van 

£2798.16. ~. bestee. Neem one die maksimum aanta1 1eer1inge wat daar 

in genoemde jaar op skoo1 was (n1, 812 op 31 Desamber 1882),en dee1 dit 

in die uitgawe van die jaar, dan gee dit 'n gemidde1de koste per 

kind van £ 3,8,11, Hierdie bedrag is slegs by benadering,aangesien 

one, by gebrek aan die ge¢mi~lde skoolbesoek of die werk1ike aantal 
A 

kinders vir wie subsidies betaal is, die maksimum leer1inge op enige 

tydstip in 1882 in die skool nee~ Du Toit gee die uitgawe per leer

ling vir 1882 aan as£ 3.4.8 1). 

Ilierdie bedrag van£ 2,798,16,3,wat in 1882 aan onderwys 

bestee is uit die land se bruto uitgawe van £ 309,168 .7.1, verteen

woordig nagenoeg 1% van die landsuitgawes, 

Iv!et die sne1le groei van die onderwys van 43 skole met 872 

leer1inge in Desember 1882 tot 72 skole met 1410 leerlinge 'n jaar 

later moes die begroting voorsiening maak vir die nodige uitbreiding. 

Daar is £ 8700 op die begroting geplaas vir die onderwys vir 1883, 

waarven aan subsidie vir 1000 leerlinge se laer onderwys £ 31 000 

gestem is ; vir 500 leerlinge se middelbare onderwys £ 2,500 en vir 

spesiale subsidie aan arm kinders £1100 2 ).Die gemiddelde werklike 

uitgawe van die regering per kind oor die jaar 1883 was £ 3,2,4 3 ) 

t.eenoor £ 3.4,8 4 ) van die vorige jaar. 

In 1882 het die staatsuitgawe aan onderwys nagenoeg 1% van 

die totale st.aatsuitgawe uitgemaak, terwyl dit in 1883 ongeveer ~ 

was. Vir die twee betrokke jare is hierdie persentasies van die 

staatsuitgawes aangewend vir die opvoeding en onderwys van 872 en 

1410 kinders respektiewelik
5

). 

1. Onderwysverslag oor die jaar 1883, 1. 
Die voorgaande uiteensetting van die vermoedelike en werk11ke uit
gawe aan onde~JS vir die betrokke jaar en die daarop gebaseerde 
berekening van die gemiddelde koste per leerling word gegee om aan 
te toon dat daar by die berekening daarvan deur die verskil1ende na
vorsers verski1lende resultate mag wees by gebrek aan absolute vol
ledige gegewens, waaroor die Superintendent destyds vermoedelik wel 
beskik het. 

2. Z.A.R. 126: Z.A.Republiek: Finansies-begrotings, 1881-1895, diens-
jaar 1883, 2,3 en 18. 

3. Ibid. 
4. Onderwysverslag oor die jaar 1886, 1. Ook Z.A.R.98/23: De Regeering 

der Zuid-Afrikaansche Republiek en het onde~¥ijs -- W~reldtentoon
stelling, Parys, 1900, Tabel 2, kaart no.lV. 

5. Onderwysverslae vir die betrokke jare. 
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Wet 1 van 1882 het dus bo alle twyfel die onderwys snel laat 

groei en die gemiddelde koste per leerling vir die staat skerp laat 

daei, sodat dit onder die gemiddelde uitgawe per leerling van die vier 

state wa:s1). 

( 3) ~~n13_ aan~~~ 1 as_ 8~-~~_t_tg>_~E.:.. 

Op 24 Augustus 1882
2

) is H. Stiemena a8 Sekretaris van Onderwys 

aangestel aangesien die werksaamhede van die Onderwysdepartement te veel 

geword het vir die Superintendent. Artikel 14 van Wet no. 1 van 1882 

het hiervoor voorsiening gemaak teen 'n salaris van £250 per jaar. Dit 

sou baie help am die werk van die Superintendent te vergemaklik, en 

Stiemena was goed op hoogte van sake toe hy later as waarnemende su-

perintendent moes optree. 

2, Verdere verloop. 

Gedurende die eerste paar jare onder Du Toit as Superintendent 

het die ondenr]a baie vinnig vooruitgegaan danksy die onvermoeide YWer 

wat hy aan die dag gele het. By eerste onderwy8rapporte getuig van s7 

deeglike en nougesette werk. Sy buitengewoon goeie oordeel, te danke 

aan ay heldere intellek en geniale aanleg, het lneegebring dat die ower-

heid sy dienste dikwels gebruik het vir buite-opvoedkundige werli:. In 

1883 het hy ook as lid van 'n Transvaalse deputasie na Engeland ge-

gaan met die oog op die verkryging van meer vryheid vir die Transvaal, 

en tydens sy atwesigheid moes die Sekretaris sy werk behartig. Van 

1884 a:f het die gehalte van sy onderwyswerk geleidelik verswak as gevolg 

van bogenoemde redes en ook omdat hy deelgeneem het aan allerlei poli-

tieke en finansiele ondernemings. 

Waar die regering tot 1883 hoogs in sy skik was met Du Toit se 

ondervtysrapporte, het sormdge Volksraadslede reeds van die volgende jaar 

af kritiek ingebring teen die admlnistra.sie van die Onderwysdepa.rtement. 

So is die Superintendent byvoorbeeld berispe omdat hy regstreeks teen 

die bepa.ling van die wet subsidie toegeken het aan Engelse skole, en hy 

is daa.rom gemaan om voorta.an die wet stiptelik toe te pas. Ook die on-

-----------------------------
1. Kyk tabel VI op bl. 88 hierbo. 
2. Staatskoerant, 3 M:ei 1883, 214. 
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derwys het begin ly, want waar die jaar 1883 ge~indig het met 1410 

1 
leerlinge, was daar 'n jaar later slegs 1126 ). Na 1884 se tydelike 

insinking op onderwysgebied vanwee die Superintendent se ander belange 

het hy weer meer aandag aan sy werklike werk bestee, en die gevolg 

daarvan was dadelik merkbaar, want in 1885 het die aantal kinders in 

die skole amper verdubbel. Ook het hy 'n groot aantal skole getnspek-

2 teer ) en gerapporteer dat artikel 7 van die wet stiptel-ik toegepas is, 

hoewel dit in werklikheid stelselmatig oortree is3). In 1866 ia al 

weer aanmerkings gemaak oor die Superintendent se werk en is daar selfs 

gepraat van slordige administrasie, oorhaastige skoolinspeksie, ens. 4). 

Hy is se1fs openlik in.die pers beskuldig5). In genoemde jaar het hy 

ook baie van sy aandag aan 'n goudmyn.11113at l'kappy gegee en daardeur sy 

werk as Superintendent baie verwaarloos, soos blyk uit die bespreking 

van sy 1886-onden-:ysverslag in die Volksraadsitting van die volgende 

jaar, waar hy dadelik aangeval en gewys is op ta1le geval1e van pligs-

versuim. Hierby het die ontevredenheid nog opgelaai omdat hy gevra 

het om 'n ekstra klerk6). Die pers het selfs aangedring op 'n komrnis

sie van ondersoel;_?) • In hoofsaak kom die kern van die argumente teen 

hom daarop neer dat hy die Onderwysde:partement verwaarloos deur sy 

aandag aan private sake te gee; dat hy dan nog salaris uit die staats-

kas ontvang en dat die swak gekontro1eerde, swak geinspekteerde en 

swak geadministreerde onderwys onnodige en ongeoor1oofde verkwisting 

van staatsgeld in die hand werk. Hierdie kritiek het die posisie vir 

die Superintendent onhoudbaar gemaak, en toe die Volksraad 'n wet met 

terugwerkende krag :passeer waarvolgens Allrrrtenare van die regerin~ ni_~" 

meer direkteure van maatskappye mag wees nie, was hy ~enoodsaak om 

sy bedanking in te dien. Dit het hy gedoen op 14 Jan~uarie 18888). 

Sy eie woorde hicroor was: "The law I could not trespass, and my en-

1. In die onderwysverslae oor die jare 1883 en 1884. 
2. Onderwysverslag oor die jaar 1885. 
3. Staatskoerant, no. 278, 19.5.1886. 
4, V.R.N.,art. 404 van 1886. 
5. De Volksstem, 26.10 .. 1886, ook Desembcr 1886. 
6. V.H.N.,art. 246 en 249 van 1837. 
7. Inleidingsartilwl in De Volksstcm, 2,5 '1.\ei 1887. 
V.H.N.,art. 486 van 1888. · 
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gage:ments I could not break ;there was nothing but to resign11 1·}. 

Dr. A. H. Lugtenburg vat Du Toit se moontlikhede soos volg 

mooi saam 2 ) : 11 Behalwe aan die begin was sy roe:ping en :plig,nl. die 

onderwys, bysaak. Hy was dit wat vir die eerste keer die onderwys-

stelsel tot die volk gebring het, en dit tot in die verste distriltte. 

Betreklik ges:preek het hy baie meer sukses gehad met die onderwys 
~ 

in die Re:publiek dan enigeen van sy voorgangers.Die tragiese vir die 

onderwys was egter dat 'n man met so 'n goeie verstand, so 'n heldere 

insig in sake, so 'n groot persoonlike invloed en so 'n geniale aan-

leg, ook so ryk bedceld was r~t die foute en swakhede van die genie. 

Vias di t moontlik vir hom om sy rustelose, aktiewe gees te bepaal 

e.lleen by die onderwys en n1.e by :politick, kerk, goud- en :P.andel-

spekulasies nie dan sou di t .moeilik gewees het om te se hoc groot 

die vooruitgang sou gewees het. ol 

Hierdie uitspraak van Lugtenburg is geregverdig.Vcrgelyk 

ons die onvermoeide ywer wat Du Toit onmiddellik na sy ampsaanvaar-

ding, te midde van baie opgehoopte agterstallige wcrk, aan die dag 

gel¢e het om die onderwystoestande te verbeter, en let ons op die 

deeglikheid en volledighcid van sy cerste ondervrjsverslae en op die 

vrugte op sy arbeid gedurende die eerste jare van sy superintendent-

skap en ons vergelyk dit met later jare, dan is die verskil baie duide-

lik.Die Volksraadsnotules en opinies in die pers gedurende die jare 

1884-1887 bewy~ duidclik Du Toit se afnemende belangstelling in die 

ondcrwys en sy toenc:1ende helB:r.,-:;?-tolling in die politiek en allerlei 

spekulasies. 

Na Du Tcit se bedanking is sy pos waar.,emend "•:'"~'rul rkur 

H. Stiemens, wat van 1882 af as Sekretaris van die Onderv1ys opgetree 

het. 

Onder hom het die onderwys weer snelle vordering gemaak. 

Die e.antal dorpskole het gestyg van 20 in 1888 tot 99 in 1891,terwyl 

die aantal vrykskole van 159 in 1888 tot 453 in 1891 toegeneem het 
,_!:::-'___ _,.., _________________________ _ 
1. Transvaal· Obs-cn·'-r, 12. 5.1888. 
2.Lugtenb~g : Geskie.~enis, van die ondenrys in die Suid-Afrikaanse 

Republiok, 151. 
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en die aantal 1eer1inge van 4016 in 1888 tot 8170 in 1891. Die uit

gawe per leerling het gestyg vfi@, £ 3.13. 3 in 1888 tot £ 5. 7. 3 in 

18911). Hierdie toename is nie bloot 'n geva1 van toename in die be-

volking self nie, maar die toen~tW in die bevo1king het ook daartoe 

m.eege*p. Van 1880 tot 1890 het die blanke bevolking toegeneem van 

ruim 45,000 tot ruim 119,000 dus met sowat 200%, terwyl die aantal 

kinders gegroei het van ongeveer 900 tot 6,990, dus met sowat 750%. 

Eaar daarmee wil nie gese word dat die toestand bevredigend was nie, 

want laag geskat moes die kinders in 1891 naastenby 20,000 gewees het, 

en daarvan was dus skaars 3~ op skool 2) • 

In die jaarverslag oor 1887 3) het Stiemens gerapporteer 

dat dit OnmOontlik is om doe1treffende inspeksie uit te voer en het 

hy 'n versoek aan die regering gerig om 'n inspekteur van skole aan 
. 

te stel om die Superintendent behulpsaam te weea.Die gedagte was egter 

te nuut, en die President het opgemerk dat die Superintendent iemand 

anders kon atuur4) en uit sy reistoelae betaal5) .Geen inspelcteur is 

dus toegestaan nie. Toe die klein aantal ge!nspekteerde skole geduren-

de die behandeling van die 1888-verslag weer ter sprake was en op 'n 

verk1aring daarvan in die Raad aangedring is, het Stiemens verklaar 

dat 20 van die 74 skole wat bcsoek is, geinspekteer is deur die pre-

dikan~ van Lichtenburg, en die Superintendent se reistoelae is aan 

hom uitbetaal6).Hierdie antwoord het die Volksraad.dadelik laat besluit 

om twee inspekteurs aan te atel7). Hoewe1 die twee nog te min was, het 

Stiemens tog daarin geslaag om iets reg te kry waarby die onderwys en 

die staat veel sou baat; later sou daar wel meer aangestel word. 

Hoewel Stiemens nog steeds waargeneem het as Superintendent van 

Onderwys, het die President hom nie as geskik beskou vir 'n per.manente 

aanste1ling in die pos nie en was hy dus nog altyd op die uitkyk na 'n 

geskikte persoon. 

1. As gevolg van d-ies-Ub-sidiever1iogingvanaT-f):fef18"b~ 1iet die ge-
middelde uitgawe per leerling vinniger toegeneem. 

2. Onderwysverslae van die Superintendent van Onderwys. 
3. Onderwysvers1ag oor die jaar 1887, 6. 
4. V.R.N.,art. 497 van 1888. 
5. Tot 1888 was die jaarlikse reistoe1ae aan die Superintendent £300, 

van 1 Julie 1889 tot '51 Julie 1890 £500, daarna weer £300 \)er jaar. 
Kyk Z.A.R. 125:Z.A.Republiek: Finansies-begrotings, verskele jare. 

6. V.R.N. ,art. 381 van 1889. 
7. V.R.N.,art. 381 van 1889. 



- 95 -

Ook stiemens moes by verskeie geleenthede skerp kritiek van die Volks-

raadslede aanhoor. 

Nadat Du Toit sy sake in die Transvaal sodanig gereel gehad het 

om op 'n reis na Europa te vertrek, het Kruger hom weer die Superinten-

dentskap aangebied. Du Toit het dit aan~~neem en sou na sy terugkeer 

uit Europa weer diens aanvaar as Superintendent van Onderwys in die 

Z.A.R. Na ontvangs van hierdie nuus deur.die publiek, het daar weer eens 

proteste teensy aanstelling ingekom, sodat hy weer die pos bedank het1). 

Die regering het pogings aangewend om weer 'n Superintendent te vind wat 

die dryfkrag agter die hele onderwysstelsel moes wees, en weldra het hy 

~emeen dat die regte man gevind is. In Oktober 1891 sou die nuwe Super

intendent sy werksaamhede aanvaar. 

Gedurende hierdie tydperk ( 1883 - 1891 ) was daar 'n groot be-

hoefte aan leerboeke en skoolbehoeftes, veral Hollandse boeke, wat by-

na onverkrygbaar was. Die Nederlandsche Z.A. Vereniging het £100 se boe-

ke vir gebruik deur Transvaalse leerlinge vir die laer en middelbare on-

derwys geskenk. Van die heer N. J. van Warmelo is ook boeke ter waarde 

van £18.6.3 aangekoop en van Juta vir £55.11.9. V~rder is boeke en 
van 

skoolbehoeftes uit Holland bestel vir £350. Ook is/ Uw en mi_jn cijfer-

boekie 1000 eksemplare bestel vir £502). Die Superintendent het ver-

der boeke uit Europa en Amerika bestel nadat die regering aan hom 'n 

voorskot vir die doel verstrek het, waarvan hy jaarliks verslag moes 

doen3). 

Die begroting vir die jaar 1882 het £500 gestem vir die aan-
/ 

koop van boeke en skryfbehoeftes4). In die volgende jare het die be-

grotings nie meer daarvoor voorsiening gemaak nie, behalwe £25 per 

jaar vir skoolmeubels ens. vir die Opleidingskool in die jare 188B tot 

1889, £50 vir 1890, £75 vir 1891 en dieselfde bedrag vir die volgende 

jaar5). 

1. R.1f9"9":::J79o en R.1510i/90.-------~-,-
2. In Staatskoerant van 3 :b.lei 1883, 215: Du Toit se verslag van den 

staat van het openbaar onderwys in de Z.A.Republiek over het dienst
jaar 1882. 

3. Onderwysvers1ag oor die jaar 1884, 3. 
4. Z.A.R. 126: Z.A.Republiek, Finansies-begrotings, 1881-1895, 15. 
5. Ibid., vir die betrokke jare. 
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Dit wil egter voorkom asof die bedrag van £500 s1egs een keer as 'n 

voorskot toegestaan is waaruit skoolbehoeftes aangekoop en weer aan 

sko1e verkoop kon word, want in sy jaarvers1ag gee die Superintendent 

te~ls:ens onder die hoof 111eesboeken en schrijfbehoeften'; verslag van die 

£500 en verwys daarna as nverleende voorschot;'. 

Wet no. 6 van 1882 het vrystelling van invoerregte op lees- en 

musiekboeke en gedrukte skoolbehoeftes ver1een1). 

N. S. Malherbe, sekretaris-tesourier van die publieke skool van 

Potchefstroo.m, het op 6 April 1885 'n skrywe aan die Superintendent van 

Onderwys gerig waarin die gebrek aan 

11a) Een goed uitgewerkt boek in het Hollandsh voor de Cijfer-

k\Ulst, 

b) Idem, Aardrykslrunde van Afrika, 

c) Een beknopte Algemeene Geschiedenjz van Afrika" te kenne ge

gee word2). Die Superintendent het daarop by die VolksraAd aa.nbeveP.l d.~+ 

pryse uitgeloof moes word aan die skrywers van geskikte boeke vir skoo1-

gebruik. Reeds in sy onderwysverslag oor 1882 het Du Toit voorgestel om 

te begin met die saamstel van leer-, lees- en rekenboeke3). Die Volks-

raad het besluit om twee pryse van £25 elk toe te ken aan die skrywer van 

'n goedgekeurde boek in die Neder1andse taa1 oor geskiedenis en aardryks

kunde van Suid-Afrika en 'n rekenbock4). Onderwyser J. R. Joubert van 

Potchefstroom het die prys vir die rekenboekie verower. Later het ook 'n 

geskiedenis- en aardrykskundebockie verskyn, waarvoor aan die onderskeie 

skrywers elk 'n bonus van £50 toegeken is5). Gedurende die 1aaste paar 

jaar van die tagtiger jare en die eerste twee jaar van die negentiger 

jare is verskeie ander boeke vir skoolgsbruik uitgegBej waa.ronder ook 

die eerste skoolkaart van die Repub1iek deur L. A. F. H. van Wouw6) en 

J. H. Oerder. Teen 1892 was die krisistydperk ten opsigte van skooJ>-:.;c_ 

---------------·--·- ------·-
1. De Locale Wetten der Z.A.Repub1iek, dee1 1, 1849-1885, 1120, Wet no. 

6/1882, art. 3, 1 (e). 
2. Onderwysverslag oor die jaar 1884, 4 en 5. 
3. Staatskoerant, 3 Mei 1883: Onderwysverslag oor die jaar 1882, par. 

9 en 10. 
4. V.R.B., 13 Junie 1885, art.400. 
5. Kyk o.a. a. Vers1ag N.Z.A.V. vir die jare 1886 - 1891; 

b. Lugtenburg: Geskiedenis van onde~JS in die S.A.R.,l43. 
6. Vader van die bekende Anton van Wouw: Kyk Ploeger: Onderwys en on

derwysbeleid in die S.A.R.,50. 
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ke vir die grootste deel iets van die verlede. Daarna het die posisie 

vinnig verbeter. 

c. Gratis ond~~lS aan behoe!tige leerlin~e~ 

Artikel 16 van Wet no. 1 van 1882 het daarvoor voorsiening ge-

maak: dat elke ,1waarlijk1' behoeftige leerling gratis onderwys sou ge-

niet en dat die staat £3 of £5 per jaar vir elke leerling wat laer of 

middelbare onderv•ys geniet, aan die skoolkommissie sal betaal. Op die 

~egroting vir 1882 het 'n pos van £1,100 voorgekom om in daardie behoef-

1 tea te voorsien ), terwyl vir die volgende jaar £600 vir kinders in laer 

onderwys en £500 vir kinders in middelbare onderwys begroot is2). 

3 In sy jaarrapport vir 1884 ) skryvre die Superintendent dat by 

die toepassing van hierdie wetsbepaling4} die volgende ~atreels ge-

neem is om teen misbruik te waak: Eerstens moes die betrokke skoolbe-

sture by die kwartaalrekeninge die volgende sertifiseer: 11 De onderge-

teekenden certificeeren hierbij, dat bovenstaande rekening correct is, 

en dat de nietbetalende leerlingen kinderen zijn van werkelijk onvermo-

gende ouders of voogdenn. As die aantal gratis leerlinge in 'n skool 

ho~r styg as eenderde van die inskrywing, word 'n spesiale ondersoek 

daarna ingeste15). 

Hierdie be1eid van die regering het due aan1eiding tot mis• 

bruik gegee6), en teen 1885 was die toestand nog so onbevredigend dat 

die Volksraad bes1uit het7) dat a1 die sertifikate aangaande die be-

hoeftige toestand van die ouers wat in dorpe woon, deur die 1anddros 

onderteken moes word, terwyl die veldkornette hierdie werk vir die 

p1atte1andse bevolking sou doen, in a1bei geva11e egt~r in oor1eg met 

die skoolkommissie. 

In Oktober 1888 het die waarnemende Superintendent 'n omsend-

brief uitgestuur waarin hy opnuut daarop aangedring het dat rekenings 
- - -- -- -------·-~·-- . 

1. Pelzer: HistoriGse: Studies, Jaargang III, no.1t 5. Twee ander bronnl.. 
~tel egtcr die bedrag .hiervool.' op £300 . nl. (.iJ Z.A.R •. 126: Z.A Re
pub1iek:Finansies-begrotings, 1881-1895, diensjaar 1882, 15 en 1ii) 
Staatskoeran~, 3 Mei 1883, Bylae A: voor1opige rapport, 217, wae.r hy 
praat van 100 arm kinders, spesia1e subsidie £300. 

2. Z.A.R. 126: Z.A.Repub1iek: Finansies-begrotings, Diensjaar 1883, 18. 
3. Z.A.R. 87/2/4. ( Staatsargief, Uniegebou, Pretoria.) 
4. Artike1 16 van Wet no. 1 van 1882. 
5. Onderwysvers1ag oor die jaar 1883, 4. 
6. Reeds in die onderwysvers1ag oor die jaar 1883 is daarteen gewaarsku 

en bepaa1 dat e1ke skoolkommissie moes sertifiseer dat gratis leer-
1inge kinders van werk1ik onvermoende ouers is. 

7. V.R.N.,8 Julie 1885, art.735. 

I 
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waarop subsidie vir behoeftige kinders voorkom, deur die landdros of 

veldkornet of hulle amptelike plaa.svervangers onderteken moes word. In 

die brief is verder verklaar dat in geval van veronta.gsamdng van hier-

die eis geen subsidie verstrek sou word nie. Ook dit het nie veel ge-

help nie, soda.t die Volksra.a.d die hele aangeleentheid in 1889 weer be-

spreek het en die volgende besluite geneem het: 

( i) J.v:et die oog op die misbruik of misverstand is subsidies beperk 

tot kinders van ou en gebreklike en tewena onvermoende ouers. 

(11) Alle kinders onder 6 jaar is van die subsidies uitgesluit. 

(111} Die subsidies vir behoeftige kinders is verhoog van £3 tot £6 

vir laer en van £5 tot £10 per leerling per jaa.r vir middelbare 

onderwys1) • 

Ook hierdie besluite het geen bevre1igende resultate opgele-

wer nie. In 1890 het die Volksrl'll'ld ':'eer op hierdie netelige vraagstuk 

1ngegaan2). Die fout is orals gesoek: Het die ouers foutiewe opgawes 

verstrek of moes die landdros, veldkornet of die skoolkommissie aan-

spreeklik gehou word? Was die maatstaf van die een beoordelaar ligter 

as die van die ander! Ondanks al die besprekings en gissings het die 

Volksraad nie daarin geslaag om die vraagstuk op te los nie. Die vol-

gende jaar het sommige Volksraadslede weer op stranger toesig aange• 

dring3). 

Die kern van die probleem kom daarop neer dat daar nie 'n defini-

tiewe en absolute grena tussen werklik behoeftiges en nie-behoeftiges 

gestel ken word nie. Hierdie probleem het die staat in elk geval 'n 

groot en in baie gevalle onnodige uitgawe aan onderwys meegebring. 

Tabel VII. 

Tabel aantonend_e___!!ie b~_d_t:a~- a.~ gr~t_!_s_}:_e__~.1}.E:.g_e_ }>~_stee vi.~- laer 

en middelbare onderwys in die jare 1882 tot 18924). 

~883'l884 1885 188611887 188811889 1890 1891 18~' 
in Jonde 

~aer on- l) I 600 900 900 900 900 1000 1300 4000 4000 5000 
erwys. I' , 

·3001 Middelbare li 500 750 750 750 750 7~..Q. 750 1000 ~-~000 1000 
onderwys. 1. 

----· 
TOTAAL ;_ 300 ! 1100 . 1650 1650 1650 .165_0_17~.0-· 2050.5000 5000: 60001 
1. V.R.B., ll Jun.l889,art.393; 12 Junie 1889i art. 400. 
2. V.R.B. Junie 1890, art.327. (3) V.R.N. t 1 Eei 1891, 48. Ook 

Ploeger: Onderwys en onderwysbeleid in dle S.A.R., 44-45. 
4. 1882-gegewens kom uit Byale A in Staatskoerant van 3 Mei 1883,217. 

Verder uit Onderwysjaarverslae oor die jare 1883 tot 1889 saamgestel. 
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Die bedrae bestee aan die onderrig van behoeftige 1eer1inge 

soos in die voorgaande tabe1 aangegee, is geneem uit die begrotings 

opgeste1 vir die betrokke jare en verteenwoordig dus die vermoede1ike 

en nie die werk1ike uitgawes nie. Die bedrae wat werk1ik betaa1 is, 

kan bereken word aan die hand van die gegewens in die vo1gende tabe1. 

a. Dorpsko1e 

b • ·~~ yk:sko 1e 

c. TOT.AAL 

d. Tota1e aan
ta1 1eer1in-

Tabe1 VIII. 

1885 1§~lL_1887 1888 1889 1890 1891 

138 108 101 135 141 282 905 

198 - 233 413 537 579 987 464 

336 341 514 672 723 1269 1369 

785 1027 1395
2

) 

ge in Tv1. 2110 2308 2947 4016 5475 6990 8233 
1aer en m.id-

de1baar. 

Die aanta1 gratis 1eer1inge in die Transvaalse sko1e oor die 

jare van 1885 tot 1891 ( dit is c ) maak by benadering die volgende 

persentasies uit van die totale aanta1 1eerlinge in die Transvaa1se 

sko1e ( dit is d ) vir dieselfde tydperk: 16% in 1885, 150/o in 1886, 

1?% in 1887 en 1888, 14% in 1889, 15% in 1890 en 16% in 1891. 

Artike1 16 van die Du Toit-wet het iets goeds beoog, maar dit 

het tot vee1 misbruike en wanpraktyke aan1eiding gegee, wat gevolg1ik 

die staat se uitgawe aan subsidies vir gratis 1eer1inge onnodig hoog 

1aat styg het. Om hierdie wanpraktyke stop te sit, was 'n drastiese 

verandering n~odsaak1ik, 
-------+-------·-·--------------------
1. a. Saamgest' 1 uit onderwysvers1ae van die Superintendent van Onder

wys oor ie betrokke jare. 
b. Die aant 1 gratis 1eer1inge in die sko1e van die Z.A.R. is eers 

in die j arvers1ae van 1885 en daarna aangegee. 
c. Die tota e aantal 1eer1inge wat Transvaalse ondersteunde skole 

besoek h t, is vir die jare 1885 tot 1888 geneem soos dit was op 
31 Dese er van die betrokke jare. 

2. In 1889 was die gemidde1dE!_ aanta1 gratis 1eerlinge per maB;_ll~ 785, 
die vo1gend~ jaar was dit 1027,en 1395 in 1891. 
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d. Inspeksie_~~-skole. 

Die Onderwyswet van 1882 het die Superintendent van Onderwys 

belas met inspeksiewerk. Alle skole waarin middelbare en hoer onder-

wys gegee is, moes hy minstens een keer per jaar inspekteer, terwyl 

hy laerskole so dikwels moontlik moes besoek
1
). Artikel 14 van ge-

noemde wet het hom die reg gegee om 'n bevoegde persoon volmag te gee 

om as sy plaasvervanger enige skool te inspekteer en aan hom daaroor 

verslag te doen. 

By die werksaamhede wat die Superintendent as hoof van die On-

de~rysdepartement gehad het, moes hy dus nog baie inspeksies self doen. 

Hou ons verder die uitgestrektheid van die land in gedagte asook die 

swak, haas onbegaanbare paaie sonder brne en die stadige vervoermid

dels in die vorm van die ossewa en die perdekar2), dan besef ons dade-

lik dat die werk vir hom en stiemens te veel was. Verder moet onthou 

word dat die inspekteur leerlinge 1ndividueel moes toets. 

In 1882 is in samewerking met die predikante 32 van die 43 sko-

le geinspekteer; die volgende jaar is 29 van die 72 skole ge!nspekteer; 

in 1884 het Du Toit persoonlik 33 skole van die 59 besoek3). Daarna het 

hy verslap of kon hy dit nie meer volhou nie, en in die onderwysver-

slag oor die jaar 1886 het die Superintendent verklaar dat sy veelvul-

dige pligte en werksaamhede hom verhinder om inspeksiewerk te doen. In 

die daaropvolgende jaar is maar 42% van die totale aantal skole ge!nspek-

teer. Toe Stiemens waargeneem het as Superintendent, het hy in sy ver-

slag aanbeveel dat daar 'n inspektaur aangestel moet word, waarop nie ge-

reageer is nie, sodat die geinspekteerde skole tot 41% verminder het. 

Toe hy in sy 1888-verslag hierdie versoek herhaal het en die wenslik-

heid uitgespreek het dat alle skole minstens een keer per jaar getn-

1. Artikel 13 van Wet no. 1 van 1882. 
2. Volgens Wet no.7 van 1886, in Staatskoerant van 14 Julie 1886, wat 

handel oor reistoelae, word persoonlike toelae vir onderhoud op reis 
aan hoofde van departemente betaal teen 15/- per dag. Die tarief vir 
die huur of gebruik van vervoer.middels van daardie dae, nl. perde, 
kar of wa, was: 

gebruik of huur van perde per dag per perd 5/9;perdevoer per perd 
per dag 2/3;kar of wa 3/9; huur van wa en osse met inbegrip van 
leier en drywer per dag 15/-. 

Een dagreis te perd of met kar en perde is bereken teen 36 myl of 6 
uur per dag en met ossewa 24 myl ot 8 uur per dag. 

3. Onderwysverslag oor die jaar 1884. 
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spekteer moet wordA vo1doen en C. G. de JOnge as eerste inspekteur van 

1 
akole in die Z.A.R. aangeste1 ) .Waarnemende inspekteur J. · Dyksterhuis 

en onderwyser J. Nieuwenhuize van Lydenburg het ook inspeksiewerk ge

doen, aodat 6?% van a1 die sko1e in 1889 aan inspeksie onderwerp is. 

In 1890/91 is 83% { dit is 233 uit 278 ) van die sko1e besoek2), 

Tabel 1X 
Aanta1 sko1e ge!nspekteer van 1882 - 1892 31 

Jaar, ~~~~.£..WA~J?.£!ctee;:. Aant a~-·~ko1~- i~_?.-!.A• R. 

1882 32 43 

1883 29 72 

1884 33 59 

1885 57 92 

1886 50 95 

1887 49 116 

1888 74 179 

1889 152 225 

1890 232 278 

1891 155 552 

1892 420 484 

-.....-----------4- --·-··----------·----- 4·-·---------·- ......_-.-....---·-····· .. __ ""_,__,&_._,_ 

As gevo1g van die ingrypende veranderings en 'n gewe1dige 

toen~ne in die aanta1 skole kon in die jaar 1891 s1egs 28% van die 

552 sko1e besoek word. In daardie jaar is Jo Nieuwenhuize as inspek-

teur aangeste1, terwy1 J. K. r,c. te Boekhorst en F. P. Crots spoedig 

na die aankoms van sul;)erintendent J'mnsve1t die geledere van die in-

spekteurskorps versterk het 4). 

Baie van die onre~lmatighede in verband met die aansoek om 

subsidies en die doe1bewuste vervalsings wat van 1882 tot 1891 in 

verband daarmee voorgekom het, moet toegeskrywe word aan die gebrek 

aan doe1treffende ,sistematiese en geree1de inspeksie van sko1e. 

----------·-·----·-~-~--·--·----A·~·-··------ ......... ,,,_--·--·--··--·------------·-~-··-·-·-1. De JOnge het in Januarie 1889 in diens getree. 
2. Die waarnemende Superintendent het 28, inspekteur De Jonge 108, 

wnd. inspekteur H. F .Keet van lddde1burgskoo1 83 en J. Nieuwen
huize 6 skole besoek. 

3. Gegewens sa~ageste1 uit die onderwysjaarvers1ae van die Superin
tendent van Onderwys oar die betrokke jare. 

4. Ibid. 
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Behalwe v~~dige hulp in verband met skoolonde~JB kon die ins~ek-

teurs die onderwysers ook met raad en daad help en tegelyk let op die 

getroue nakoming van die wet en beleid van die regering. J.::et die aan-

stalling van meer inspekteurs sou dus nie alleen die onderwyspeil 

verhoog word nie, raa.ar dit sou ook die stipter wetsgehoorsaming en 

daardeur uitskakeling van sommige wanpraktyke mst betrekking tot die 

finansiering van die onderwys bevorder. 

Gedurende sy eerste jare as Superintendent het ds. s. J. 

du Toit op sy inspeksiereis gevind dat die ondervrys baie gewaardeer 

is te cordele aan die feit dat daar op die meeste skole by inspeksie 

100% van die kinders teenwoordig was. Die bepaling in die Du Toit-

wet dat slegs vir leerlinge wat r.1eer as 'n bepaalde aantal dae per 

maand of per kwartaal l) op skool was, subsidie betaal sou word, het 

gereelde skoo.lbesoek bevordE:r. Reeds in sy jaarverslag oor 1882 2 ) 

kon die Superintendent rapporteer dat die skoo~besoek in die Z.A.R. 

baie gunstig vergelyk nwt die van die susterstate, sooa byvoorbeeld 

die Kaapkolonie. Volgens die onderwysverslag van die Kaapkolonie was 

dear in daardie provinsie 75,314 leerlinge ingeskrywe, terwyl die skool 

gemiddeld daagliks bygewoon is deur 37,366 leerlinge dus minder as 
leerlinge 

die helfte van die ingeskrewe/het die skool daagliks besoek. Die 

Inspel~eur-Generaal van die Kaapkolonie, Donald Ross, het in die-

selfde jaar 102 skole besoek waarin slegs 12,446 leerlinge uit die 

21,378 op die registers tydens sy besoek teenwoordig was, dus onge-

veer die heltte was atwesig. 

In die Transvaalse skole daarteenoor was daar in 1882 ty-

dens inspeksies deur superintendent Du Toit 643 van die 703 inge-

skrewe leerlinge teenwoordig ; dus nie eens ~~ was afwesig nie, 

en in 19 van die 32 skole wat geinspckteer is, was geen enkele 

leerling af'wesig nie. 

Ook.uit die maandstate blyk dat die aautal leGrlinge wat 

soveel dae uit die sl£ool .afwesig was da't( aan hulle gecn subsidie 

1. Linstens .. i5-dae 'P-e·r--inaalid--oF"ffo .. 'Ciae- );)er brart-aaT: -·---- ----------
2. Staatskoerant ;3 lV.O:ei 1883 :Onderwysvcrslag oor die jaar 1882, 216. 
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betaal is nie, baie gering was, soos blyk uit die volgende statistiese 

opgawe van die laaste ses maande van 1882. 

Tabel X 

t ~'t.Q~_a_~mbe_~._l.i:l.8_?_~. 

Laande. Aantal skole. Aantal leerlinge 
Gereelde skool- Ongenoegsame 

be sock skoolbesoek. 

Julie. 28 502 17 

Augustus. 32 618 23 

September. 36 746 36 

Olctober. 36 752 67 

November. 42 671 65 

Des ember 43 872 58 

-------·---------·-·~·-··-- •• -------·-·--~------~ ---..... ·- ·---·-------A·-····- ..... ---, ... --·---··-.-. 

Hierdie stelsel van ds. du Toit· het gereelde skoolbesoek 

aangemoedig by die ouer en die ondcrwyser; dit sou albei aowel as 

die kind ten goede kom,en dit het ook die uitgawe aan subsidie in 

ooreenstemming gebring met die skoolbesoek.Uit suiwer finansiele oog-

punt gesien vras di t dus 'n geregverdigde en geslaagde reeling. 

In 1884 was 13+,% van die leerlinge in Transvaalse skole af

weeig3}. Vir daardie dae was dit goeie skoolbcso~k, ends. s. J. du 

Toit skr;~e hierdie gereelde skoolbesoek toe aan die praktiese be-

paling van die Skoolwet en haal dan die betrokke gedeelte van artikel 

10 van die wet aan om daarna tot die slotsom te e;eraak:n •• welke be-

paling ondervrijzers en schoolbestuurdcrs aanspoort om, in hun eigen 

belang, bij ouders en leerlingen op een geregeld schoolbezoek aan 

te dringen". 

Hy beskryf die gereelde skoolbesoek in 1885 as bevredigend, 

daar slegs 197 uit die 1526 leerlinge van t'li A "'P.!Y1s""'r':.._<;,?rde skole 

afwesig was, dus ongeveer 13%,1;·rccd c:..~·;0s:igheid weens siekte en on-

gunstige weer afgetrek, is dit ongeveer 8 lecrlinge uit 100 teenoor 

1. Ongenoegsamc lcerlinge is leerf:fniie-watn-iE; -die vereTst_e ___ aant"8l<iae 
teenwoordig was nie,n1.50 dae per kwartaal of 15 dae per l-:laand(Z.A.R. 
87/10, bl.l4). ~*" 

2.Gegewens uit die Staatskoorant,3 Eei 1883,216;uit die onderwysver
slag van die Supt. van Onde~JS vir 1882. 

3.0nderwysverslag oor die jaar 1884,7. 
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13 uit 100 die vorige jaar1). 

In 1886 was sowat 15'fo van die 1eerlinge van geinspekteer

de sko1e afwesig, dus 251 uit 1~?82 ). Vir 1887 was dit 13%3).Die vo1-

gende jaar was dit 14%4), en in 1889 was dit 18%5). 

Uit die voorgaande b1yk dat die skoo1besoek ge1eide1ik ver-

s1eg het, dog in verge1yking met die Kaapko1onie was dit nog baie 

goed. liierdie betrek11ke ho~ skoo1besoek moet in eerste instansie toe-

ges~rwe word aan art1ke1 10 van die Du Toit-wet,Dit was 'n re~1ing 

wat die onderwyser, skoo1besture en die ouers om 'n finansi~1e rede 

verp11g het om hu11e kinders so geree1d moont1ik skoo1 toe te stuur 

ten einde geregtig te ;ruag wees op die uitbeta11ng van die subsidie, 

'n Bepaling van die Du Toit-wet .wat die staat 'n ietwat 

groter uitgawc per jaar aan onderwys sou meebring maar wat tog be-

wys het dat dit 'n geringe uitgawc was wat buitengewone ho~ dividen-

de in die vorm van beter onde~~s en opvoeding ge1ewer het, was 

artike1 6, wat voorsiening gemaak het vir die toekenning van 'n 

honorarium van £ 5 tot £ 15 per jaar aan enige onderwyser wie se 

skoo1 bewys ge1ewer het van 11 bui tengewone bekwaa..'l1lheid en v1i jt, be-

rekend naar den graad van verdienstelijkheidll, Hierdie betaling vo1-

gens die graad van die verdienste1ikheid was daarop bereken om die 

onderwyser aan te spoor om die 1eer1inge so vinnig moont1ik te 1aat 

vorder. Daarby het die onderwyser ook 'nssertifikaat van verdienste 

ontvang , wat vir hom 'n goeie aar~beveling was. 

Gedurende die eerste jaar van ds. ~u Toit se Superinten

dentskap het die begroting voorsiening gen~ak vir £ 150~) om as ho-

norarium aan onde~Jsers betaa1 te word, n~ar daarvan is net £25 werk~ 

1ik betaa1?}. Op die 1883-begroting kom die bedrag van£ 300 voor 

as bonusse aan verdienste1ike onderwysers 8 ).Die Superintendent se 

1,0nderwysvers1ag oor die jaar 1885, 6. 
2,Ibid,,1886, 6 en 7. 
3,Ibid,,1887, 6 en?. 
4.Ibld,,~888, 6. 
5,Ibid,,1889, 7 en 8, 
6,Staatskoerant~ 3 bei 1883 :.Jaarvers1ag vir 1882, 215. 
?,Ibid., 215. 
8,Z.A.R. 126 :S.A.Repub1iek: Finansies-begrotings 1881-1895, 

Diensjaar 1883, 19. 
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onderwysverslag oor die jaar 1884 noe~ die name van 20 onderwysers 

(-esse) aan wie in daardie jaar tydens inspeksie sertifikate van 

verdienste, met die daarby behorende honorariun1, toegeken is, naam-

1ik 2 van die lste, 7 van die 2de en 11 van die 3de rang1). 

Volgens 'n Volksraadbesluit wat in 1885 geneem is2), 

sou sertifikate van verdienste en die bybchorende honoraria toegewys 

word alegs aan sodanige verdienstelike onderwysers wat 12 maande of 

langer aan dieselfde skoal werksa~u was en gedurende daardie tyd 

deur hulle werk bewys gelewer het dat hulle aans-praak daarop het. 

Volgens hierdie vereiste is in daardie jaar sulke sertifikate toe

geken aan 5 onderwysers (-esse) elk van die lste, 2de en 3de rang~'J). 

Vir die volgende jare is die gegewens die volgende . . 
-~~.!.. .!.~~-e-~I'_~· 2de.....E_8_E..B..!. 3D:e_ £_ang. 

1886 3 7 4 
1887 4 7 4 
1888 5 2 7-
1889 7 3 9 
1890 4 7 104). 

Die honorarium wat aan die onderwysers toegeken is, was in 

werklikheid nie so 'n groot finansHl1e hulp aan hu11e nie, maar die 

sertifikate van verdienstelikheid wat daarmee gepaard gegaan het,sou 

'n bewys van bekwaam.heid , 'n goeie aanbeveling of getuigskrif wees. 

Dit het ook vir sulke onde~Jsers bevordering beteken, want van die 

eerste inspekteurs wat vir die onderwys van die Zuid-Afrikaanse 

Republiek benoem is, was dan ook persone aan wie reeds vroeg serti

fil~ate van verdienste toegcken·.is5 ) .Daarby kom ook dat die name van 

sulke verdienstelike leerkragte jaarliks as sodanig in die Superin-

tendent se onde~]sverslae verskyn het. 

Dit was bepaald 'n stimulus vir die ondernemende onderwy-

ser om vooruit te kom en to presteer, dog ongelukkig het almal nie 

hiertoe gelyke geleenthede gehad nie weens die ontoereikende in-

spelcsiestelsel van die dae. Die honoraria vir verdienste was dus vir 

I:-O"n.a·en~sveisTag oor--ciie -jaar·lss4;s~---·--- -· --· · · · -- ··------·-----
2.v.R.B.,l5 Junie 1885, art. 405.Kyk ook onderwysvers1a.g oor die jaar 

1885, 6 en 7. 
3.0nden~]sverslag oor die jaar 1885, 6 en 7. 
4. Saa.mgestel uit die onderwysjaarvers1a.e van die Supt.vir die betrok

ke jare. 
5.Bv.H.F.Keet,E.A.Dykstcrhuis,J.Nieuwenhuize enC.G.de Jonge. 
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onderwysers ook maar iets wisselvalligs, want as 'n skool jare lank 

nie geinspekteer is nie,was a1le geleentheid om erkenning vir gelewer-

de dienste te kry daarrnee heen. Eierdie leemte is dan ook deur Stie-

mens aangevoel, en ook daarom het hy die aanstellings van inspek

teurs by die Volksraad aanbeveel1). 

In 1888 is die onderwysstelsel lank deur die Volksraad be-

spreek (die notule daarvan be1oop oor die 20,000 woorde), en na af-

loop daarvan is besluit om die honoraria vir verdienste te verdubbe1. 

Dit het 'n e.ffense verbetering vir verdienstelike onderwysers meege-

bring. 

g. Kostt_~an ondez:w_ys van_~ __ l:.883. 

( 1) Toenam~ _v_~n-~s.~_o_~ __ e!l_ ki~de~. 

Die groot oplewing op onderwysgebied in die Z.A.R. as ge-

volg van die nuwe subsidiestelsel en die aanttoediging van partikuliere 

inisiatief v:at deur die Du Toit-wet daargestel is, het ook na die 

jare 1882 en 1883 
2

) voortgeduur. Die aanta1 dorpskole sowe1 as 

wykskole wat voortdurend geopen is , bewys di t. 

Soos blyk uit die hieropvolgende tabel was daar gedurende 

hierdie tydperk 'n geleidclike toename van sowel die wyk- as die 

dorpsko1e, met 'n snelle toename van laasgenoemde soort in 1891,we.t 

toegesl~r:ywe moet word aan die behoefte aan meer onderwys en skole 

op die goudvelde met die sne1toenemende bevolking. Wat groei betref 

spreck die syfers vir hullese1f. Die bestaan van baie skole,veral 

van wyksko1e ,was nog maar van 'n tydelike en soms kortstondige 

ae.rd, omdat baie boere gedurende die winter na bosve1d- en dan weer 

in die somer na ho~veldplase getrek het3). 

y~-·Kyk bLl04-h.Terboas·o-ok v .l~-:li.-,--art.--49? ·van i888 en v .R.B., 
art. 393, 11 Junie 1889. 

2. K;;k b1. 87 hierbo. 
3. Kyk vera1 inspeksicrapporte in onderwysjaarvers1ag oor 1886. 
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Tabe1 XI. 

Ontwikke1ing van sko1e in die Z.A.R. van 1882 tot 18911). 

Jaar. Dorps_ko1e. Wyksko1e. Totaal. 

1882 9 34 43 

1883 8 64 72 

1884 14 45I 59 

1885 14 79I 93 

1886 17I 78I 95 

1887 16 100 116 

1888 20 159 179 

1889 28 197 225 

1890 34I 262I 2?6 

1891 99!1£2) 453 552. 

= -·--·-----
Die aantal 1eer1inge wat gedurende hierdie tydperk onder-

wys ontvang het, het ewe-eens vinnig vermeerder, wat in 'n groot mate 

toegeskrywe moet word aan die wyse waarop srtbsidies uitbetaal is. 

Deur die subsidieste1sel wat deur Du Toit in werking geste1 is, is die 

skoal as 't ware na die kind gebring amdat daar nie soas byvoorbeeld 

onder die Burgerswet 'n minimum aantal leerlinge vir die opening van 

'n nuwe skoal gestel is nie. 

Die valgende tabel toon die toename van die aanta1 leer-

linge in die dorpskale en wyksko1e wat onderrig ontvang het. Die leer-

1inge word geklassifiseer ten opsigte van die tipe subsidie waar-

voor hulle in~rking gekom het, naamlik 1aer onderwys, midde1-

bare onderwys, gratis anderwys en angenaegsame. Laasgenaemde tipe 

1.Saa.mgestel. uit--ciie onderwysvers1ae:. j)ie--opgawes met -,n-:kruisfe,3E,
ge~rk/verskil selfs in superintendent ds. du Toit se ei~ jaarver
s1ae.Die syfers wat in die tabel hierbo gegee is,is die mees-waarskyn
like in die t~~elagtige gevalle. 
2.In sy oorsig van die gesubsidieerde skoolwese in die jaarvers1ag van 

van 1891 (Z.A.R.8?/lO,bl.13)verduidelik die Supt.dat die rede vir die 
grater aantal dorpskole in 1891 as die vorige ja+e daarin ge1ee is 
dat van 1891 af alle skole in geproklameerde dorpe as dorpskole ge
reken word,terwyl vroeUr die skole van Johannesburg bv. onder die 
wykskale gereken is en alleen die skole in die nhoofdp1aatsen".lflm 
van die distrikte as dorpe gereken is. 
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leerlinge is diegene wat nie die vereiste minimum aantal dae in die 

skoal waw nie en waarvoor dus geen toelae gegee is nie. 

Tabel Xll 

Aant al ~-er JJ.-~~~-".J.n _I2.~1JlJ~=-~1(Y:.k51ko~_Y...S}l __ 1884 t _<?_t __ !.!? 9~ 1) • 

Do!J?.s_~~ 
Laer onderwys 

Middelbare onderwys 

Gratis onderwys 

Ongenoegsame onderwys 

TOTAAL. 

~);ksko1e: 

Laer onderwys 

Midde1bare onderwys 

Gratis onderwys 

Ongenoegsame onderwys 

TOTAAL 

GROOT TOTAAL 

449 446 398 413 605 857 809 2322. 

181 150 170 203 272 290 371 781. 

138 108 101 135 144 282 905. 

··-. -~1 21 _107 __ 143 _ _!.0_2 ____ 27~ 

630 734 717 738 1119 1434 1564 4281. 
:~-----:,-.:=:~=-=.--:.:::.=:..-:...:!:"'::.-=-=.--=-~:::--=: 

1837 1097 1203 1479 2339 3168 3924 29982 ) 

224 80 116 163 225 579 594 321. 

198 233 413 537 579 987 464. 

39 154 155 224 220 106. ·--------·-------·-
2061 1376 1591 2209 3256 4550 5725 3889. 

2691 2110 2308 2947 4375 5984 7289 8170 
- ~'::="::-':':-:=.:;._-=:.::=-:=:::-=.-:::-=.=.--- -.-_. 

(2) ~atsuitgawes aan subsidies. 

Net soos by die toename van die aanta1 sko1e sien ons' oak 

hier 'n gewe1dige styging in die aantal 1eerlinge in die sko1e, met 'n 

duide1ike weerspiee1ing van die instroming na die goudve1de.Die uit-

gawe aan die onderwys sou dus ook so snel die hoogte moes inskiet. 

Gelde1ik was die subsidiestelsel, nieteenstaande al sy gebreke en 

openings vir misbruike en wanpraktyke, .vir die staat tog vee1 goed-

koper as die stelsel van goewermentskole, Die gemiddelde koste van 

die onderwys vir hierdie tydperk het gewisse1 tussen £4 en £5 per 

jaar per 1eerling.Die vo1gende tabel gee die gemiddelde aanta1 leer-

1inge in die wyk- en dorpskole van die Z.A.R. en die tota1e uitgawe 

per 1ecrling per jaar. Ten einde die vergelyking te vergen~lik,word 

ook die beskikbare gegewens vir 'n paar vorige jare gegee. 
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Tabel Xlll 

Staatsui_~..a_~w,2__1!_an die onderw_yll__Jp_j.ie Z.A.R. 

1873-18911). 

Jaar. Dorpskole. Wykskole. Gemiddelde Totale Uitgawe per 
aantal Uitgawe. leerling, 

__________________________ _!_e_erlil!£~.!. ... ------------------------.. --
1873 9 10 £1975 
1876 8 5 150 1275 
187? 9 306 3500 
1879 11 9 838 4379 

1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

----9---- -- z.r--·----8Y2 ______ 2753 

8 64 1410 4395 
14 45 1280 5974 
14 79 2111 8525 
17 ?8 2600 9262 
16 100 2795 10491 
20 159 4016 14716 
28 179 5475 24988 
34 262 6990 3544? 
99 453 8170 43824 

£ 8,10.-
11. 8. 9. 
5. 4. 6, 

·---·-g:--4. 8, 

3. 2. 4. 
4,13. 4. 
4. o. 9, 
3,11, 3. 
3,15. 1. 
3,13. 3.2 
4.11. 3 3). 
5. 1. 8 ) • 
5, ? • 3. 

---·- .---:....-.-'%'- ----~- ----~-= 

Hierdie gegewens bied 'n beknopte maar oorsigtelike same-

vatting van die ontwikkeling van die onderwys onder die Du Toit-wet. 

Aan die hand hiervan kan die praktiese werking van die wet nou na-

der beskou en toegelig word. !.~! :, t ;~ 
/ •' ~ .. 

w ... 

Die toepassing van artikel ? van die Du Toit-wet, wat bepaal 

dat die onderwys in die Nederduitse taal moet gegee word, het in die 

praktyk moeilikheid veroorsaak , veral omdat die regering dit letter-

lik en streng wou toepas as teenvoeter vir die feitlike gelykheid van 

Engels en Hollands onder die Burgerswet,terwyl die Superintendent 

daarteenoor beweer het :
11

de bedoeling (van art. 7) is dezelfde als in 

de Kaapkolonie,dat Engelsch het medium van onderwijs is. 1'Laar evenmin 

als daar zal hier de regel streng toegepast kunnen worden114). 

Aanvanklik is subsidie geweier aan skole waar die kinders nie 

deur middel van Nederlands onderrig is nie5),maar kort daarna het daar 

--·-·-·~---- ·-------- ------------ ...._. --------------- ...,,_ ••-r--~----- •- -- ·-·-- .,, . .,. ,., .,.-.-.- - _ _. ____ •- ·- .~-- . .- •• 
1, Saamgestel uit onde~nysjaarverslae. 
2. Hierdie vermeerdering en ook die van die volgende twee jare het ont

staan as gevolg van subsidieverhoging en die skoolhuur toegestaan 
vanaf 1 Ilei 1889, 

3. In die onderwysjaarverslag van die Superintendent oor die jaar 1890, 
bl.2,skrywe Stiemens hierdie styging toe aan die toename van die ge
middelde aantal gratis leerlinge,wat van 785 in 1889 vermeerder het 
tot 1027 die volgende jaar. 

4, Ds.S.J.du Toit se antwoord aan ds.Neethling van Utrecht,wat navraag 
gedoen het oor die interpretasie van art.? van die wet.Ook Lug
tenburg:Geskiedenis v.d.onderwys v.d.S.A.R.,l36-7. 

5,Bv. die Ebenhaezerskool in Pretoria in 1882, 
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verandering gekom in die toepassing van artikel 7 in verband met Engels, 

want in Oktober 1883 is daar byvoorbeeld subsidie uitbetaal aan die 
in 

Wesleyaanse skool waarin/standerd 1 en 2 geen onderrig in Hollands ge-

gee is nie terwyl in st. 3 ~ uur en in st.4 en 5 elk ~ uur per week 

Hollands gebesig is. 

Met die Volksraadsitting van 1884 is die Superintendent berispe 

omdat regstreeks teen die wet se bepaling in subsidie toegeken is aan 

Engelse skole, en opdrag is gevolglik gegee om 
11

de wet stiptelijk toe 

te passen•: 

In 1885 is artikel 7 nog sistematies oortree, hoewel die Superin-

tendent aan die Volksraad gerapporteer het dat die wet wel stiptelik toe

gepas is1). In Potchefstroom het dr. Kan, lid van 'n ko:mmissie wat die 

saak ondersoek het, tot die gevolgtrekking gekom dat Hollands sterk ag

teruitgaan en dat Engels baie meer aandag geniet2). Inspekteur DeJonge 

het ook in 1890 tot dieselfde gevolgtrekking gekom en verklaar dat daar 

in die dorpe die neiging bestaan om die Engelse taal 
11

in strijd met de 

wet en ten koste van het onderwijs in de Hollandsche taal" te veel op 

die voorgrond te plaas3). 

Met die instroming van die mynwerkers in Transvaal het die Engel-

se taal sterk aan invloed toegeneem, en die regering het 'n wet gepasseer 

om dit teen te gaan4). Aangesien die regering egter nie eens voldoende 

Hollandssprekende onderwysers kon kry vir sy Hollandse skole nie, waar 

ekonomiese druk deur die weiering van subsidie toegepas ken word, was 

dit 'n haas doodgebore wet wat nie streng toegepas sou word nie. 

Met die snelle ontwikkeling van die stad Johannesburg het die 

meeste skole daar deur medium van Engels onderrig gegee, terwyl Hollands 

glad nie eens geleer is nie. Die toepassing van die wet in verband met 

die medium was nog net so laks .as tevore. Daar was selfs 'n geval waar 

'n honorarium uitbetaal is aan 'n onderwyseres wat omtrent geen Hollands 

1. Byvoegsel tot Staatskoerant, 19 Mei 1886: Jaarverslag van die Supe
rintendent van Onderwys oor 1885, par.8. 

2. The Transvaal Advertiser, 28.12.1886. . 
3. e.G. de Jonge (Fzn.): Algemeene opmerkingen over het onderwijs in de 

Z.A.Republiek, 1891, as byvoegsel tot die onderwysverslag ocr die 
jaar 1890, 96 - 99. Ook: De Volksstem, 5 Mei en 26 Viei 1891. 

4. Wet 10 van 1888: Op het gebruik der Hollandsche Taal. 
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kon besig nie. Ket die behandeling van die superintendent se onderwys-

verslag oor die jaar 1889 in die Volksraad gedurende Junie 1890 het dit 

onder andere geblyk dat Engels op sommige skole nog op die voorgrond 

staan of dat Hollands nie as voertaal gebruik word nie1) en dat baie 

skole in Johannesburg suiwer Engels is2). In die Pretoriase 11 Convent 

School11 is tydens 'n inspeksie al die kinders in die skool wat Hollands 

kon verstaan, byeengebring, en daarvolgens het die skool subsidie ont

vang3). 

:Met die aanstelling van inspekteurs kon noukeuriger gelet word op 

die strenger toepassing van artikel ? van die wet en kon beter gewaak 

word teen die onnodige verkwisting van staatsgeld, waarvan die beta-

ling regstreeks in stryd met die wet was. 

Ds. s. J. du Toit se subsidiestelsel het hom geleen tot die eu-

wel van misbruik, wat hom veral geopenbaar het in die goeie beleid van 

berekening van toelae volgens die werklike aantal kinders self. Om die 

toelae so hoog moontlik op te skuif, het dit al gou gebeur dat kinders 

op skool gebring is wat glad te jonk was en dus geen voordeel uit die 

gewone laer onderwys kon trek nie. Ook is kinders nog op skool gehou 

lank nadat skoolgaan vir hulle of die staat van enige waarde kon wees, 

veral in die gevalle van dom en agterlike kinders4). 

Veral met die behandeling van die onderwysverslag van 1886 deur 

die Volksraad in Mei 188? is die Superintendent van Onderwys dadelik 

aangeval en is daar verwys na verskillende memories omtrent sy doen en 

late; skole is nie meer geinspekteer nie, rapporte van plaasvervangers 

en kommissies is sonder diskresie aangeneem, skoolkommissielede was 

onnosel, onderwysers het state vervals, ens. 5). Ook is verwytend ver-

wys na die koste per leerling, wat te hoog was en wat aan voorgenoemde 

laksheid van die Superintendent toegeskrywe is
6
). 

-----·--·-····--- ---·------
1. V.R.N., 6 Junie 1889, art,3?5. 
2. V.R.N., 12 Junie 1890, art.358. 
3. V.R.N., 13 Mei 1891, art.54. Ook in inspeksierapporte in Staats-

koerant, no.539, 29.4.1891. 
4. Coetzee: Onderwys in Transvaal, 55. 
5. V.R.N., art.246 van 188?. 
6. v.R.B., 18.6.1888 1 art. 491. Die koste per leerling was £3,11.6 

in 1886 teenoor £3.15.1 in die volgende jaar. 
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Bedrog met die indiening van state en die trek van subsidie 

het baie geword. So het een skoo1 met 65 kinders byvoorbeeld sy in-

skrywing op die register aangegee as 135 en vir die aantal is geruime 

tyd lank subsidie getrek1). Ten einde derge1ike vervalsings teen te 

gaan het die Volksraad regu1asies aangeneem wat die Volksraad die reg 

gegee het om gesubsidieerde sko1e te eniger tyd te besoek en wat ver-

der bepaal dat enige informasie wat Volksraadslede wou inwin, aan hul-

le verskaf moes word; geen subsidie sou uitbetaa1 word aan kinders on

der 6 jaar nie2). Nieteenstaande hierdie beperkings en strenger kon-

tro1e het die bedrog nog voortgeduur. 

In diese1fde jaar ( 1889 ) het die Volksraad deeg1ik op die 

onderwysverslag oor 1888 ingegaan, en terwy1 dit onder bespreking was, 

het Stiemens onder andere verk1aar dat hy verski11ende opgawes van 

skoolkommissies moes afkeur omdat leerlin§,e op onregmatige wyse subsi-

3 
die vir midde1bare onderwys ontvang het ). Onderwysers en skoo1kommis-

sies het 1eerlinge wat in die 1aer afdeling tuis gehoort het, vir sub-

sidiedoe1eindes gek1assifiseer as leer1inge wat middelbare onderwys 

ontvang4). Nadat die besprekings 'n hele dag in beslag geneem het, 

het daar die volgende dag nog meer wantoestande onder die aandag van 

die Raad gekom, soos verva1sing van state in verband met subsidie5). 

In een geval in Pretoria het 'n skoolhoof £32 subsidie op onregmatige 

wyse ontvang6). 

In 1890 het die Volksraad weer op die nete1ige saak ingegaan7). 

In 'n lewendige bespreking is oor en weer gevra waar die skuld dan 1e: 

Het die onderwysers foutiewe opgawes verstrek of moes die 1anddros, 

ve1dkornet of die skoolkommissie aanspreek1ik gehou word? Ondanks al 

die besprekings het die Volksraad nie daarin ges1aag om die vraagstuk 

op te los nie. Die volgende jaar het sommige Raadslede weer op stranger 

-------·-·~------·--·--· 

1. Excelsiorskoo1 in Pretoria: Kyk V.R.N., 7 Junie 1889, art. 382. 
2. V.R.N., 11 Junie 1889, art. 399; 12 Junie 1889, art. 400. 
3. V.R.N., 6 Junie 1889, art.375. 
4. Inspeksievers1ag, 1ste kwartaal 1892, Vers1ag no.3, bl.7-9. 
5. Onder andere V.R.N., 7 Junie 1889. 
6. Inspeksievers1ag, lste kwartaa1 1892, Verslag no.3, b1.7-9. 
7. V .R.N., 9 Junie 1890, art 327. 
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toesig aansedring, veral ten opsigte van gratis leerlinge1
). Voldoende 

inspekteurs en gevolglike deeglike en gereelde inspeksie sou die doel-

treffendste rniddel wees teen hierdie misbruik en bedrog. 

Artikel 6 van die Du Toit-wet het bepaal dat uitbetalings vier 

keer per jaar sal plaasvind. 'n Basiese tarief van 5/- of 8/4 per maand 

is,vasgestel. Na afloop van elke kwartaal moes elke skoal 'n verslag 

aan die Superintendent stuur wat deur die onderwysers en minstens een 

lid van die skoolkommissie onderteken moes word. Elke verslag moes ver-

gesel gaan van 'n kwartaalrekening waarop die verskuldigde toelaes vir 

die afgelope drie maande aangedui moes word. Daarop het die Superin-

tendent die rekeninge met die verslae vergelyk, alles na goedkeuring 

na die Tesourier-Generaal gestuur, waarop die subsidiebedrag aan die 

kommissie gestuur is - 'n wyse van uitbetaling wat sowel omslagtig as 

t ydrowend was. 

Soms het die onderwysers hulle verslae en rekeninge baie laat 

ingestuur, waardeur verwarring ontstaan het. Om dit te verbeter het 

Stiemens in Oktober 188.8 •n omaendbrief aan skoolbesture en onderwy-

sers gest~ur waarin hy versoek het om die verslae en rekenirrge voor 

31 Desember te stuur. In ander gevalle het kommissies of onderwysers 

versulin om lcwitansies te stuur. Oak hier het Stiemens die onderwysers 

en skoolkommissies gevra om hom te help, dog aangesien daar nie op sy 

versoek gereageer is nie, het Stiemens die saak aan die regering voor-

gele en op 11 Maart 1890 magtiging ontvang om aan onderwysers en skoal-

besture mee te deel dat kwitansies ook aan landdroste, siviele kommis

sarisse en m~mkommissarisse gestuur kan word2 ). 

Daar was dus baie faktore wat daartoe bygedra het om die glad-

de verloop en die hou van noukeurige en sistematiese verslae van gelde-

like verslae te bemoeilik. 

(5) Die o~~~ se bydrae tot die onderwys. 

Die subsidiebydrae het tot 1889 onveranderd gebly~ Oorspronk-

-----------·-·. ---------------- ---· 
1. V.R.N., 11 Mei 1890, art. 48. 

2. L.A. 696: A. H. H. Sausenthaler - s. Boersma, Pretoria, 3 Mei 1899. 
Kyk oak: Ploeger: Onderwys en onderwysbeleid in die S.A.R., 46. 
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lik was dit die bedoeling dat die ouers by elke 5/- of 8/4 wat die 

regering per kind aan subsidie gee, dieselfde bedrag van hu11e kant 

1 sou byvoeg. Om die onderwys te bevorder het die Volksraad in 1899 ) 

besluit om die subsidie tot 7/6 en 10/10 per maand te verhoog.Die j: 

Raad het verwag dat die ouers hierdie voorbeeld sou volg,maar die uit-

werking was die omgekeerde.Die ouers het hulle bydrae verminder, en so-

doende het die maatreel nie vee1 gehelp nie en die staat tog meer 

gekos2). 

Die ouers het dus nie hulle plig gedoen nie, soos e.G. de 

J onge ( inspekteur van onderwys) tereg gerapport eer het : tiDe Regeering 

geeft eene ruime subsidie, doet m.eer dan genoeg.Maar wat doen de ou-

ders ? Hebben zij zich hieraan gespiege1d, en toen de Regeering de 

subsidie verhoogde hebben zij zich toen m.eer opofferingen (gelde1ijke 

zowel a1s anderzins ) getroost, en daardoor m.eer belangste11ing ge-

toond ? In geen deele. Er zijn schoolcomissies en onderwijzers, die 

gedacht hebben :,we1, nu betaalt ons Gouvernement ook voor ons', en 

die niets meer doen. Dit mag niet zoo zijn. Ook kon vooral door toe

doen der ouders, het schoolbezoek getrouwer zijn"~). 

In die 1891-onderwysvers1ag merk Mansvelt op 11 dat het mij 

getroffen heeft, hoe betrekke1ijk weinig in 't algemeen door de be-

woners dezen Republiek voor 't onderwijs gedaan wordt tegenover de 

groote som gelds jaarlijks door de Regeering voor het onderwijs uit

gegeven114). Ter stewing daarvan haal hy dan die volgende syfers aan: 

In die Kaapkolonie was daar in 1890 99,523 skoolgaande 

kinders, waarvoor die reg~ing aan subsidie vir onderwyse~s, geboue, 

meubels en skoolbehoeftes £129,351.8.9 betaal het, en die bedrag deur 

die ouers byeengebring het £116 1 288.10.3 bedra. Vir 8 1 170 kinders 

aan wie die regering in die Zuid-Afrikaanse Republiek in 1891 subsidie 

betaa1 het, het die bedrag £43,823.11.- beloop.Hy kon nie vasstel wat 

die ouers se bydrae was nie, maar skat dat dit nie die helfte van die 

regering se bedrag beloop het nie.Hy erken dat die ouers we1 arm was 

maar dat daar ook we1 baie was wat meer kon bydra. In dorpe en stede 

l.V.R.B.,ll Junie 1889,art. 393, 
2.R.7978/91 by R,4657a/9l:Wnd.Supt.v.Ond. -Regering,29 April 1891. 
· • V ,R.N., 15 Mei 1891, art. 66. 
3,in R. 4657a/1B91. 
4.0nderwysverslag oor die jaar 1891,art.1l,b1.6, 
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waar twee of meer skole bestaan het, is die skoolgelde di~els so 

geweldig laag vasgestel en dikwels selfs niks gevra nie ten einde 

die leerlingtal asook die rege~ring se subsidie daarmee te vermeer-

der.Hierdie optrede en metode het stremmend ingewerk op skole wat tog 

wel redelike ho~ skoolgelde gevra het,en dit het hulle ook genood-

saak om tot die minimum te daal. So was daar byvoorbeeld in 'n skool 

met 100 leerlinge slegs 10 betalende leerlinge. Daarom het die supe-

rintendent voorgestel dat dit in die belang van die onderwys en die 

ouers sal wees dat die skoolgeld wat die ouers moet betaal, nie min

der as 'n sekere minimum moet bedra nie~). 

Vir sover dit uit beskikbare statistieke vasgestel kon word, 

was die ontvangste vir onderwys van die ouers in die Transvaal deur-

gaans baie gering in vergelyking met die uitgawe. 

Tabel XlV. 

Inkomste en ui tgawes t. o. v •. onderwys J~-'JY~s_Y.~~l:_,_l.§_82 _:.:\.~91 ~) .. 

J~ar. Ontvang_ste3 )_. Tot~l:_e uitgawe. 

1882 £240 £2753. 

1883 372 4395. 

1884 744 5974. 

1885 372 8525 • 

1886 744 9261. 

1887 300 10491. 

1888 300 14716. 

1889 700 24987. 

1890 700 35447. 

1891 700 43824. 

----~------· 

Uit die voorgaande ontledeing van die werking van Du Toit 

se subsidiestelsel blyk dat dit veel gehelp het om die onderwys te 

--------------. "-----------·------------- --1. Onderwysverslag oor die jaar l89l,art.ll.bl.6 en 7. 
2. Saamgestel uit Z.A.R.l26:Republiek:Finansies-begrotings 1881-1895. 
3, Die ontvangste hier aangegee, is die beraamde terwyl die uitgawes 

die werklike is.Geen offisiele opgawes van die ouerbydraes is 
aangehou soos later onder dr,Mansvelt nie, aangesien subsidies 
onder Du Toit betaal is ongeag die ouers se bydrae. 
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laat groei en bloei maar dat dit ook aan sekere ernstige gebreke 

mank gegaan het.Die Volksraad het dit terdeM besef, en daarom het 

die Staatsekretaris op 22 Junie 1891 aan Stiemens opdrag gegee om in 

samewerking en in oorleg met W.Louis sekere wysigings in die bestaan

de onderwyswet aan te bring, 1), 

Die vergoeding wat onderwysers vir hulle werk ontvang het, 

het hoofsaaklik afgehang van die aantal kinders in die klas waar-

voor hy subsidie ontvang het.Was sy werk ~erdienstelik ,dan was daar 

nog die hoop op 'n klein verhoginkie in die vorm van 'n honorarium. 

Gedurende die eerste jare onder die Du Toit-wet word daar 

omtrent van geen onderwyser verneem wat op beter besoldiging aange-

dring het nie.Weliswaar was daar ook nie enige aansporing vir onder-

wysers om hulle kwalifikasiea te verbeter nie.Stiemens het in 1887 

vir die eerste keer onderwysers aangemoedig om beter kwalifikasies 

te verwerf2).Die Raad van Eksaminatore het hom daarin ondersteun en 

'n advies aan die Volksraad gerig waarin gemeld word dat tot daardie 

jaar nog niemand hom aangemeld het om die onderwyserseksamen af te 

1~ nie, omdat daar geen vooruitsigte in die onde~ysw~reld bestaan 

het nie 3)! Die Raad het Stiemens daarin gesteun om die posisie te 

verbeter deur te bepaal dat : 

(a) elke onderwyser wat 'n sertifikaat Derde Klas van die 

Raad van Eksaminatore verwerf, 'n jaarlikse toelaag van 

£50 ontvang en 

(b) besitters van 2de en late klas-sertifikate onderskeidelik 

£100 en £150 sal ontvang. 

In die 1888-onderwysverslag word hierdie geldelike vergoe-

ding aan onderwysers vir genoemde kwalifikasies herhaal dog met die 
om 

verskil dat nou aanbeveel is aan skoolkommissies· 'n ekstra subsidie 

" van £50 £100 of £150 toe te ken indien hulle 'n onderwyser van die 

3de ,2de of late rang aanstel4). 

1.-·R-:-5-570/91 : 8ta~tse-kret.-;;ris-.:wnd.sup-t-~V.oiid"e-niYs,Pret-or-ia,22.6:"1891. 
2. Onderwysverslag oor 1887, 8, 
3. Ibid,, 37,Bylae c. 
4, Onderwysverslag oor 1888, 7. 
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In die Volksraadsitting van 1889 is aan die regering voorgestel om 

weer subsidie aan gesertifiseerde onderwysers te betaal ten einde 

ongediplomeerdes aan te moedig om hulle aan 'n eksamen te onderwerpl). 

Nog dieselfde dag het die Uitvoerende Raad met hierdie versoclc inge-

stem. 'n Paar dae later het die Staatspresident op hierdie Raadsbe

sluit teruggekom en die Volksraad versoek om dit af te keur2), wat ook 

gedoen is. Die President het betoog dat deur die toekenning van 'n 

ekstra subsidie aan gesertifiseerde onderwysers die kerk en godsdiens 

sou ly. 

Stiemens het weer eens 'n poging aangewend om onderwysers 

te beweeg om hulle beter vir die onderwys toe te rus, dog weer sender 

sukses3 ).Met die Volksraadsitting van 1891 het J. J.Spies,raadslid 

vir Utrecht, weer die saak aangeroer4), en onmi~llik na hom het die 

Staatspresident die woord geneem en verklaar dat hy onderwys aan die 

hele volk wil bring. Word beter gekwalifiseerde onderwysers meer be-

taal, dan sal dit nie vir arm mense moontlik wees om hulle kinders die 

nodige bietjie kennis van skrywe, lees en rekene en voldoende gods

diensonderwys te laat geniet nie. Godsdiens is die fondament van 

die staat: wanneer onderwysers bekwaam genoeg is om die kinders 

daarin te onderrig en hulle lees, skrywe eenrekene tot by standerd 111 

te kan gee, dan is hierdie onderwys vir die arm bevolking voldoende5). 

Daarmee het die Staatspresident dus sy standpunt duidelik en onwon-

de gestel.Meer gegoede m.ense kon hulle kinders verder en deegliker 

onderwys deur beter onderwysers laat gee. 

Op 31 Desember 1891 was daar van die 583 onderwysers wat 

aan gesubsideerde skole werksaam was, slegs 105 in besit van 'n 

sertifikaat6). Daar was dus geen geldelike aanmoediging vir onderwysers 

om hulle professioneel beter vir die onderwysberoep toe te rus nie. 

l.v:ri.N.--;-29 ·r~7ei -1889, art-~--29-2.--~---·---·--·-~·-----------------
2. V.R.N.,ll Junie 1889, art. 391. 
3. Onderwysverslag oor die jaar 1889, 9 - 10. 
4. V.R.N., 15 Mei l89l,art. 63. 
5. Ibid. 

. . 
6· Ouderwysverslag oor die jaar 189l,paragraaf 2l,bl.9. 
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(7) Die admil!_~~iewe Reraoneel. 

Die Du Toit-wet het die Superintendent van Onderwys se 

salaris gestel op £600 per jaar plus reiskoste1).Verder is bepaal 

dat sodra die werksaamhede van die Onderwysdepartement dit noodsaak-

lik gemaak het, 'n sekretaris aangeBtel sou word teen £250 per jaar. 

H. Stiemens is as Sekretaris van Onderwys aangestel op 24 Augustus 

18822}. Toe Stiemens , na die bedanking van ds. du Toit as SUperin-

tendent van Onderwys in Transvaal, moes waarneem as superintendent 

van Onderwys , is G. Borel tydelik as Sekreta.ris aangestel. Na 

laasgenoemde se dood in 1891 is hy opgevolg deur sy klerk G. A. Ode, 

0p 4 Februarie 1891 het Stiemens 'n versoek aan die Uitvoerende Raad 

gerig om Gabri~l Adolf Ode as waarnemende Sekreta.ris aan te stel3). 

Op 23 Februarie het Ode die eed van getrouheid afgele. 

Die reistoelae vir die Superintendent was £300 per jaar4), 

en daaruit moes hy sy eie reiskoste, onder andere vir inspeksie, 

betaal, en ook moes hy predikante-inspekteurs daaruit vergoed.Net vir 

een jaar van 1 Julie 1889 a:t, is dit verhoog tot £500 per jaar5), en 

daarna was dit weer £300 per jaar. 

Gaan ons die begrotings vir die periode 1882 tot 1891 na6), 

dan merk ons dat verskeie vehogings aangebring is aan die salarisse 

van die administratiewe personeel. Op die begroting vir 1887 kom die 

bedrag van £75 (due £150 per jaa.r) voor as die sala.ris van 'n klerk 

van 1 Julie af,Die volgende jaar se begroting maak weer voorsiening 

vir die volgende salarisse:Superintendent van Onderwys £700 per 

jaar ; Sekretaris van Onderwys £350 per jaar ; klerk £175 per jaar, 

terwyl dit op die volgende jaa.r se begroting weer verhoog is met 

ingang 1 Mei naamlik :Superintendent van Onderwys £850 per jaa.r, se-

kretaris £375 per jaar, klerk £200 per jaar. Die 1890-begroting stel 

die salaris van die Sekretaris van 1 Julie at op £425 per jaar en die 

1. Artikel 13 van die Du Toit-wet. 
2. Staatskoerant, 3 Mei 1883, 214. 
3. R.l335/9li kyk ook vir aanstelling telegram 23 Febr.'91 in R.l335/91. 
4. Z.A.R. l2b: Z.A.Republiek: Finansies-begrotings, verskeie jare. 
5. Ibid., 1889, 1890, verskeie plekke. 
6. Gegewens in die paragraaf geneem uit Z.A.R.l26: Z.A.Republiek: Fi

nansies-begrotings, verskeie jare. 
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klerk s'n op £250 per jaar. VaJI 1 September 1891 a:r is die salaris van 

die Superintendent van Onderwys verhoog na £1200 per jaar1 ). Binne 

enkele jare het die sa1arisse van die he1e personee1 dus sowat verdub-

bel. 

Die 1889-begroting maak voorsiening vir die sa1aris van 2 

inspekteurs van skole van 1 Julie af teen £500 per jaar elk, terwyl 

daarby ook nog kom reiskoste van 1 Julie af teen £250 elk. Die begro

ting vir 1891 maak voorsiening vir sa1arisse van twee i~ekteurs soos 

vir die vorige jare asook vir 'n verdere vier inspekteurs teen dieself-

de salaris van 1 September 1891 af,plus ook die nodige reistoe1ae vir 

die periode 1 September tot 31 Desember 1891 teen £250 per jaar. 

(8) Die pei1 van die onderwys. 

Nadat nagegaan is wat die koste vir die Staat aan onderwys 

was, is dit ook nodig om kortliks te let op die peil van die onderwys 

teen die einde van die Du Toit-Stiemens-periode. 

Hoewel die Du Toit-wet die onderwys na die kind gebring het 

en geweldig baie meer kinders daaronder onderwys geniet het, was die 

peil daarvan nog maar baie 1aag2).Feit1ik die eerste professionele 

beskouing oor die onderwystoestande in die Z.A.R. waaroor ons beskik, 
,,Ji 

is die 11Algemeene opmerking~over het onderwijs in die Z.A.Republiek11
1 

opgestel deur inspekteur De Jonge3).0p die vraag of die onderwys enige 

vooruitgang toon - 'n vraag wat uit finansi~1e oogpunt ook baie be-

la.ngrik is - antwoord hy : 11 De inspecties 1eeren dat er vooruitgang 

is, maar nauwlijks merkbaar 1 Het onderwijs is nog gebrekkig114). 

3. Ho~ndel'!!Ya in TransvaaJ:.., 188.?_-_._1891. 

a. Die Opleidin_gskoob_ 

Waar ons hier praat van hoer onderwys , beteken dit vir a1le 

praktiese doeleindes wat ons vandag verstaan onder ;ni rldelbare onder;;~-:· 

Laasgenoemde naam is wel destyds gebruik maar dan is daarmee bedoel 

st. 4, 5 en 6 van die 1aerskoo1. 

Die Du Toit-wet maak voorsiening vir 'n inrigting vir hoer 

onderwys of normaalskool, wat die enigste 

1. E.V.R,B;, 14 Juii'e'., art. 009.-
2. V.R.N,,lO Junie 1890, art. 334. 
3. Onderwysverslag oor 1890,Byvoegsel, 96 
4,0nde~Jsverslag oor 1890, Byvoegsel,bl, 

staatskool sou wees, met 

- 99. 
97, 

---·------
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die doe1 om onderwysers en amptenare op te lei1),Die voorgeste1de 

1eerplan was ambisieus; .dte doel waste veelomvattend2),want dit was 

daardie t~~ prakties onuitvoerbaar3 ),en daarby het dit aan die nodige 

geld ontbreek. 

Aan die begin van l8834)was daar voldoende 1eer11nge om die 

skoo1 te open5 ) en het die Opleidingskool6) begin onder die hardwerken-

de W. Louis van Potchet'etroom as hoof .Reeds na 3 maande was daar 

25 1eer11ngc, terwyl daar in September 1884 a1 30 was. Daarna was 

daar weer 'n et'fense daling7). 

In 1886 is besluit om 'n dosent in Delt'stot'kunde aan te 

ste1 B); met die inspeksie van die skool in Mei 1886 was daar 20 

1eer1inge , due 7 minder as met die vorige inspeksie,As rede hiervoor 

is aangevoer dat die skoo1ge1de te hoog was9},en daarom is dit kort 

daarna tot 10/- per maand verlaaglO),dog die getal leerlinge het nog 

verder gedaa1 tot 13 teen die einde van 1886, terwy1 die skool se . 

nadelige sa1do £.:1::)3,10.-. was. 

Besprekings in die Volksraad het verder aan die 11g gebring 

dat die bestaande sko1e vir middelbare onderwys nie by die Opleiding-

skool aansluit nie, omdat die pei1 van 1aasgenoemde te hoog was.Om 

hierdie leemte te vul het die N. z. A. V. onderneem om 'n onderwyser, 

J. K, M. te Boekhorst, uit Nederland te stuur en twee jaar vir ey sa1a

ris te sors. 11>. HY het dan ook in September 1886 aan die Opleidi~ 

skoo1 begin werk. In Maart 1887 het hy 30 1eerlinge gehad,2 maande 

later 57, waarop die regering besluit het om sy at'de1ing van die skoo1 

tot 'n aparte skoo1, die Voorbereidingskoo1, te verhet en am hom to 

l.neel llvan~Wet no. 1 v-ali'Tas{.----·------------·-·-------·-
2. Kyk bl. 84 hierbo. 
3, Voordat'n kind tot die Opleidingskool toege1aat sou word, moes hy 

st,6 at'ge1e het,en baie min kinders het salt's teen 1891 daardie 
onderwyspeil bereik, 

4. Skoo1 het geopen op 10 Jan.lR80(Kyk V.V.O.O.Z.A.:Gedenkboek,81), 
· 5. 'n Minimum aanta1 leer1inge van 15 is deur die wet voorgeskryf, 
· 6, Die regering het voorsiening vir ekkom0dA.Sie (3 k1askamers by die 

Ebenhaezerskool)gemaak teen 'n huur van £4 per maand. 
7. ICyk onderwysvers1ae van die Superintendent. 3 70. 
a. V.R.N. ,28 Mei 1886, art.368; dr.J .II .Fockens is aangeste1; ookV.R.N. ,art. 
9, Skoolge1de was 20/- per maand. 
10,0nderwysverslag oor 1885,By1ae 11, 1V:u0pleidingschoo1, 11 51. 

Eerste kind uit gesin 10/-,2de kind 7/6, 3de kind 5/-. 
11. Verslag N .z.A.V., 1886 - 1887, 11. 
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salarieerl). In die praktyk het die twee sko1e saamgesme1t,Met die 

Desember 1887-inspeksie was die gesament1ike aantal leer1inge 722); 

in Junie 1888 was dit 100. 

In 1889 het die Volksraad die werk van die Opleidingskool 

bespreek, en daar is daarop gewys dat die Oplaidingskoo1, wat eintlik 

as 1aerskool begin het, sover gevorder het dat dit reeds 'n gimnasium 

genoem kan word ,en dit baan die weg tot die stigting van 'n universi

teit3). Hierdie idee van 'n universiteit in Pretoria is a1gemeen v,er

welk~). Dit is in beginsel deur die Uitvoerende Raad en Volksraad 

goedgekeur5),en daar is self's besluit om £20,000 op die begroting te 

plaas vir die doel6). Op die 1890-begroting kom £20,000 daarvoor ; i 

voor en ook weer £10,000 op die 1891-begroting7),Daar is ook daadwerk-

like pogings aangewend om 'n professor vir die universiteit te vind, 

maar dit het misluk en die gedagte is voorlopig lae.t vaar8 ) •. 

Die werk van die Opleidingskool het gaandeweg verbeter, en 

dit het vir die republiek veel beteken •. Op 13 ... 15 Desember 1888 is 

dit getnspekteer ,en toe was de.ar 131 leerlinge , van wie 9 studie

beurse behaa.l het9) .In 1889 was daar 173 leerlingelO) •. terwyl die 

gemiddelde inskrywing vir die laaste jaar onder die Du Toit-wet ge-

middeld 150 was, van wie die groot meerderheid egter laer onderwys 

ontvang het. 

Ten slotte is dit hier van belang om te wys op die waar-

heid waarop The Press die vinger gedruk het in verband met die onder

wys in Tranavaal:"What is desired to draw attention to here is the 

te.ot that it is hopeless to attempt high flights in the matter of' 

education without proper grounding in the :t>udimentary sta~es. -~~1), 

1. Verslag N.z.A..v., 1887 ,· .. l§Frs::7~------------ ----------------
2~ Onderwysverslag oor 1887, 36. 
3, R. 5327/89, 
4, R. 5827/89, 
5, Notul~ Uitvoerende Raad, Junie 1889, art. 311. 

V.R.N,, 12 Junie 1889, art. 403, 
6, V.R,N,, 12 Junie 1889, art. 404, 
7, Z.A.R. 126: Z.A.Republiek : Finansies-begrotings,l890 en 1891. 
s. Kyk volledigheidsh~we Ploeger: Onderwys en Onderwysbe1eid in die 

S.A.R., 58- 62, 
9, Z.A.R. 87/7 : Onderwysverslag oor die jaar 1888, Bylae B, :33. 

10. Onderwysve~slag oor die jaar 1889. 
11. Education in the Transvaal in The Press,O.D.-uitknipsels. 
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Die Voorbereiding- en Opleidingskool is later vervang deur die Staats-

ginme.sium, wat op 15 Augustus 1893 geopen is, waardeur 'n nuwe tydperk 

op die gebied aangebreek het. 

Gaan ons daardie dae se begrotings1) deur, dan vind ons dat daar 

op die 1883-begroting vir die hoofonderwyser van die Opleidingskoo1 

£500 voorkom aaook £150 vir 4 kursusonderwysers. Vir die vo1gende 

jaar was dit diese1fde plus £96 vir 'n taalleraar; vir 1885/86 was daar 

£500 vir die hoof ( W. Louis ) en £200 vir kursusonderwysers. In 1887 

kom by 'n assistentonderwyser teen £300 per jaar, 'n onderwyser in En-

gels teen £200, 'n 1eraa.r in De1fstofkunde teen £100; hoofonderwyser 

van die Voorbereidingskoo1 £250 van 1 Augustus af asook 'n assistent-

onderwyser vir die skoo1 teen £200 en £100 vir kweke1inge aan die 8koo1. 

Daarna is die 8alarisse geleidelik verhoog en die aanta1 poste ook ver--

meerder, totdat dit op die 1891-begroting 8008 vo1g gespesifiseer is: 

Hoof van die Ginmasium £700, assistent aan die Gimnasium £425; hoofon-

derwyser van die Voorbereidingskool £400; eerste, tweede en derde as-

sistente van die Voorbereidingskoo1 respektiewelik £300, £275 en £200; 

onderwyser in ~els £300, leraar in Delf8tofkunde £200 en onderwyser 

vir doofstommes £300, terwy1 £75 aan meube1s vir die Opleidingskoo1 

bestee sou word2). 

Die Opleidingskool was hoofsaaklik vir seuns bedoel, sodat daar 

vir meisies van regeringswe~ geen voorsiening vir verdere onderwys ge-

maak is nie. Die pei1 van die Ebenha~zerskoo1, wat 'n meisiesinrigting 

was, was so laag dat dit maar feitlik 'n gewone laer onderwysskool was. 

Daar is 'n behoefte gevoe1 aan 'n inrigting vir meisies wat met 

die Opel~ingskool sou ooreenstem. In Augustus 1884 het mej. Pommer ...... 

uit Bloemfontein na Pretoria gekom om 'n skoo1 vir :n1eiRi.e8 op te rig3). 

Aan steun het dit nie ontbreek nie: ouers het dit aktief ondersteun, en 

'n kommissie is gevorm wat die regering am 'n ekstra steun gevra het. 

Dit is egter geweier nadat dit baie bot deur die Volksraad behandel is 

4 omdat dit in stryd met die skoolwet sou wees ). 

---~---·-·--·--·-·---

1. Z.A.R. 126: Z.A.Republiek:Finansies-begrotings, 1881 - 1895, oor 
verskeie jare. 

2. Ibid. vir die jaar 1891. 
3. De Voiksstem, 26.8.1884. 
4. De Volksstem 16.9.84. 
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Nieteenstaande die weiering van ekstra steun aan die skoal 

~eur die regering is dit tog op 2 Oktober 1884 geopen, en het dit ook 

begin met kinders van die laagste k1asse. Na ses maande is die skoo1 

geinspekteer, en toe was daar al drie onderwyseresse vir 32 leerlinge, 

wat in drie skoollokale gehuisves was1). 

Uit die inspeksies blyk dat die werk goed was en dat die skoal 

gegroei het. 

c. St2&_ieb~-~-~~ 

Behalwe deur middel van die Opleidingskool is ook op ander ma-

niere probeer om 'n deel van die Transvaalse jeug meer gevorderde on-

derwys te verskaf. Reeds in 1882 het ds. s. J. du Toit teenoor dr. A. 

Kuyper en die N.Z.A.V. die wens uitgespreek dat 'n aantal studiebeurse 

vir Afrikaners in Nederland in die lewe geroep moes word. Tydens die 

besoek van die Boeredeputasie aan Neder·land in 1884 het prof. dr. Har-

ting en die N. z. A. V. besluit om die Transvaalse studente finansieel 

te help. In 1885 is die ilstudiefonds voor Zuid-Afrikaansche studenten:' 

2 3 opgerig ) met £1500 beskikbaar ). Die Studiefonds het studiebeurse be-

skikbaar geste1 vir Transvaalse seuns om in Nederland verder te studeer. 

Die inrigting vir middelbare onderwys te Doetichem het oak 

aangebied om twee Transvaalse seuns tussen die leeftyd van 12 en 14 

jaar geheel en a1 kosteloos in Nederland te laat voorberei vir onder-

wyser, predikant of dosent. Hulle sou ook hulle klere en losies ver

skaf4). 

In 1888 het die Volksraad oak vier beurse van £60 elk vir 

studie in Nederland. beskikb"'l'lr gestel. In dieselfde jaar het ook 

1. Dit is interessant om~.ditt--e-vergGlyk met --cfie···remiddelde -aailtal 
lccrlingo por ondcnvyse!' in oiA ~,..de:.· C!'k:Ole. In die onderwysver
s1ag oor 1889 (Z.A.R.8?/8)het die waarnenwnde Superintendent van 
Onderwys,H,Stiemens; op 15 Mei 1890 aanbeveel dat dae.r in die toe
koms nie meer as 35 of ho~~tens 40 leerlinge aan een onderwyser(es) 
toevertrou moes word nie.rlaaruit kan ons af1ei dat dit wel van 
40 tot 50 ki~ders per onderwyser moes gewees het. 

2. Verslag N.Z.A.V., 1886-188?, 88 (Reglement). 
3. Ibid., 53-54,Gedurende die Eerste Vryheidsoorlog (1880-188l)het die 

Transvaal Compte 'n groot bedrag ingesamel om Transvaalse gewondes 
en fami liebetrekkings van gesneuweldes te help.Omdat die oorlog so 
gou verby was, is besluit om die geld aan die N.Z.A.V.oor te dra. 

4. De Volksstom, 15 A~stus 1884. Ook Ploeger: Onderwys en onderwysbe
leid in die S.A.R. • M en Lugtenburg: Geskiedenis· van die ondeJWys in 
die S.A.·R., 164. 
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privaat persone 5 beurse vir studie in Nederland toegekent maar die 

skenkers het verkies om hulle name geheira. te hou1). In 1888/89 het 8 

1eerlinge van die Opleidingskool na Nederland vertrek2). 

In verband met die uitgawes aan studiebeurse op die begrotings 

van die z. A. R. 3 ) vind ons vir die eerste keer £250 in die begroting 

vir 1888, terwyl daar in die volgende jaar se begroting £288 voorkom 

vir 6 studiebeurse van £48 elk en £240 vir vier studiebeurse van £60 

elk4). In 1890 was daar benewens die £288 en £240 nog ses studiebeurse 

aan die Gimnasium te Pretoria van £60 elk5). Daarby kom ook 'n toelae 

van £100 aan die sekretaris van studiebeurse sowel as £200 toelae vir 

toesig in Nederland in verband met die studiebeurse. Vir 1891 was die 

raming dieselfde. 

Teen 1891 het die Transvaa1se regering dus ses beurse van £48 

elk en tien van £60 elk toegestaan ter bevordering van meer gevorderde 

onderwya, en daarby kam ook nog die beurse wat beskikbaar gestel is 

deur private persona in die Zuid-Afrikaansche Repub1iek self asook beur-

se van oorsee. 

Ten s1otte moet daarop gewys word dat die pei1 van die onderwys 

in die Zuid-Afrikaansche Republiek teen 1891 nog so laag was dat dit 

vir studente moeilik was om met hu11e peil van onderwye aan te sluit 

by oorsese studie-inrigtings. Ook het die toekenning van beurse vir 

oorsese studie gedeeltelik meegehe1p om die oprigting van 'n eie uni-

versiteit te vertraag. 

4. Samevattina.:_ 

Die onderwyswet van Du Toit het uitgegaan van die beginsel dat 

die onderwys 'n saak van die ouers was en nie van die staat nie en dat 

die oprigting van sko1e oorgelaat moet word al3.n pe.rtikuliere inisiatief. 

Die staat se aandeel in die onderwys is beperk tot 'n eenvormige subsi-

diestelse1 vo1gens die aantal leerlinge wat die skoo1 gereeld besoek, 

1. V. V. 0. 0. z. A.: Gedenkboek, 81. 
2. Onderwysverslag oor die jaar 1888, 33; ook N.Z.A.V., 1890- 1891,79. 
3. Z.A.R. 126: Z.A.Repub1iek: Finansies-begrotings, 1881 - 1895, on

der die betrokke diensjare. 
4. Ibid. . 
5. Toegeken volgens V.R.B., 21 Mei 1890, art.l59. 
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die graad van die onderwys en die toesighouding oor die regte en goeie 

gebruik van die geld. Buitengewoon verdienstelike onderwysers sou deur 

middel van honoraria beloon word. 

Die beheer van die onderwys en gelde is aan 'n superintendent 

van Onderwys opgedra, wat skoolsake, skoolverslae en die subsidiijring 

van skole moes behartig en verslag daaroor aan die Volksraad moes 

voorle. Elke ondersteunde skoal is onder die onmiddellike toesig van 

•n skoolkommissie geplaas, wat namens en met behulp van die ouers moes 

sorg vir 'n skoolgebou, meubels en toebehore. 

Hierdie wet is deur die volk verwelkom, omdat dit by die volks

aard asngepas het. Die ouers is geprikkel om belang te stel in die on

derwys; die stelse1 was goedkoper vir die staat, en tog het dit die 

onderwys veel meer 1aat b1oei en ontwikke1 as die duurder ste1se1 on

der Burgers. Die toelae per kind het onderwysers en skoo1besture aan

gemoedig om meer kinders na die skoal te bring. 

Die groei van die onderwys onder die subsidieste1sel van ds. 

Du Toit was fenomenaal. Van 9 gesubsidieerde sko1e met 206 leer1inge 

in Januarie 1882 het die aanta1 aangegroei tot 43 met 872 kinders in 

Desember van dieselfde jaar en tot 522 sko1e met 8170 1eer1inge in 

1891, dus •n vermeerdering van die aanta1 1eer1inge met oor die 900% 

van Desember 1882 tot Desember 1891. 

Die koste aan die onderwys vir die staat het van sowat £2,800 

in 1882 tot nagenoeg £43,800 in 1891 toegeneem, wat 'n gemiddelde kos

te van 2.3.4.8 tot £5.7.3 per leerling per jaar vir die ooreenste:mmen

de j'are gee. Dit verge1yk baie goed met die van 1876, 1877 en 1879 

toe dit £8.10/-, £11.8.9 en £5.4.6 respektiewelik was. 

Die staatskoste aan onderwys het geleidelik toegeneem as ge

volg van die grater aantal leerlinge wat skole besoek het, die verhoog

de s~aal van subsidies en die vinnige vermeerdering van die aantal gra

tis leerlinge in die skole. 

Hierdie subsidiestelsel het hom egter geleen tot die euwel van 

misbruike ten opsigte van die aantal leerlinge wat wederregtelik op 

die subsidiestate voorgekom het, die aantal laer onderwys-leer1inge 

wat vir subsidiedoeleindes as leerlinge in middelbare onderwys aange-
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gee is, en die bedrog ten opsigte van die aantal gratis leerlinge. 

Hierdie wanpraktyke kon egter in 'n groot mate doeltreffend bestry 

word deur die aanstelling van voldoende inspekteurs van onderwys. 

•n Treurige verskynsel wat tot droefheid stem, is die geringe 

regstreekse bydrae van die ouers tot die ondervrys, wat inspekteur De 

Jonge genoodsaak het om die saak in onomwonde taal aan die Volksraad 

voor te le. 

Geldelik was die subsidiestelsel van Du Toit, nieteenstaande al 

sy gebreke en sy openings vir wanprektyke, wat met die nodige toesig 

voorkom kon word, vir die staat nog veel goedkoper as die stelsel van 

goewermentskole en is die onderwys aan 'n baie groter aantal kinders 

beskikbaar gestel as ooit tevore en dit teen 'n betreklike lae gemiddel

de uitgawe per kind. 




