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------------------------------------------

ONDERvfYS ONDER DR. MANSVELT, (1891 - 1899 } . 

A. v~rb~terde S..!lbsidiestelsel met v,erpligte .,,()_':\erbydraes, __ l89~ - 1895. 

1. Voo!_jJ.~M~eltonde~swet van 1892. 

a. Die aanstelling van dr. Mansvelt. ------.... ----------------

Tussen die Volksraadsittings van 1890 en 1891 het die regering 

pogings aangewend om 'n plaasvervanger vir stiemens te kry. Op 9 Febru-

arie 1891 het die Staatsekretaris aan professor Nicolaas Mansvelt, wat 

destyds dosent in moderne tale aan die Victoriakollege te Stellenbosch 

was, geskrywe en hom die pos van Superintendent van Onderwys in die 

Zuid-Afrikaansehe Republiek namens die regering aangebied1), waarop hy 

2 belowe het om daaroor nate dink). In •n latere brief het hy sekere 

voorwaardes gestel, wat deur die regering aangeneem is, dog die sala-

ris aan die pos verbonde sowel as die a:f'wesigheid van 'n pensioen, het 

hom genoodsaak: om die pos op 27 Maart 1891 van die hand te wys3} • 

Daarop is met dr. Barend Haarhoff4) onderhandel, dog nadat meer 

informasie aangaande hom ingewin is, is besluit om hom nie aan te stel 

nie5}. Die regering het weer met dr. Mansvelt onderhandel6), en op 13 

en 14 Julie is die onderhandeling aan die Volksraad voorgele en i~ be

sluit om hom aan te stel7) , waarop Mansvelt beslui t het om die pos te 

aanvaar van die begin van Oktober 18918). 

1. R.9474/98; Kyk ook L.A.251: Dr. W.J.Leyds- Jhr. B. van Blokland, 
Pretoria, 3 April 1891. 

2. R.2220/91 van 18 Februarie 1891, by R.9474/98. 
3. R~2914/9l,by R.9474/98. 
4. Bv. R.4826/91, 26 April 1891; R.5939/91, 12 Mei 1891; R.5704/91: 

Telegram, 14 Mei 1891, by R.9474/98. 
5. R.6333/91: Staatsekretaris -Dr. B.J.Haarhoff, Pretoria, 28 Mei 

1891, by R.9474/98. 
6. R.5761/91: Telegram, by R.9474/98. 

R6076/91: Prof. N. Mansvelt - Staatsekretaris, Stellenbosch, 15 Mei 
1891, by R. 9474/98. 
R. 6076/91: L.A. 251: Dr. w. J. Leyda - Jhr. B. van Blokland, Pre
toria, 5 Julie 1891• R. 9270/91, by R.9474/89. 

7. V.R.N.,l3 Julie 1891• art,887; V,R.N.,l4 Julie 1891,art,889, 
8, R. 11361/91 :Prof,N.~~svelt - Staatsekr.,Stellenbosch,lO Sept,l89l. 

Dit is interessant om na te p:aan wat J:Iansvelt se salaris was.Waar 
prof ,};:ailsvelt aanvanklik ontevrede was met die aangebode salaris 
van £850 per jaar, het dr, Leyds hom te1egrafies £900 per jaar aan
gebied,U~svelt wou egter £1200 per jaar h~ en toe die Volkraad 
besluit het om hom daardie salaris te betaal,was die saak beklink. 
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( 1) !l(~s_y_e_~. f3_e_ --~-~~k. 

Dr. Mansve1t het in Oktober 1891 in Pretoria aangekom om 

sy werksaamhede as Superintendent van Onderwys in die Zuid-Atrikaanaohe 

Repub1iek te aanvaar, ¥~t groot en kragtige inspanning het hy hom dade-

1ik aan sy nuwe taak gegee en voortgebou op die algemene beginse1s 

neergel~ deur ds, s.J. du Toit. Sy besondere taak sou wees om die on-

derwys op 'n ste1selmatige wyse te organiseer,te administreer, te kon-

tro1eer en te finansier,Hy sou die Departement van Openbare Onderwys 

opbou tot 'n geed werkende deel van die Raad se a1gemene administrasie 

en daarby vir die onderwysadministrasie die vertroue en steun van 

die owerheid en vo1k verwert1), 

Dr. :Mansve1t se eerste taak na sy diensaanvaarding was om 

hom van die werksaamhede van sy Onderwysdepartement en met die toe-

stand van onderwys in die algemeen op die hoogte te ste1. Daarop het 

hy 'n reis deur die Zuid-Atrikaansche Repub1iek onderneem om soveel 

moontlik indrukke in verband met die onderwys en aanverwante aange-

1eenthede te versame1, deur onder andere skole te besoek en deur mid-

del van gesprekke met 'n verskeidenheid van inwoners van die land vas 

te ste1 wat hulle behoeftes, begeertes, kritiek, aanbevelings ens. 

was2 ). Kort1iks kom sy bevindings~ wat vir die doel van die studie 

be1angrik is, op die volgende neer : 

(a) Die ouers se geringe bydrae tot die onderwys van hulle 

kinders teenoor die groot som van die staat ; 

(b) die armoede van baie ouers, wat hulle verhinder het om 

skoolgeld te betaal ; 

(c) die onwilligheid van vermol'!nde ouers om skoolgeld te betaal; 

(d) swak skoo1geboue 

(e) gebrekkige leermiddele (veral boeke) en meubels 

(f) onbekwaarnheid van baie onderwysers ; 

(g) tekort aan inspekteurs van onderwys5 }. 

-~~-------------·------··----- --·-·----·-------·-·-· -···----1, Coetzee: Onderwys in Transvaal, 58, 
2, Z.A.R. 187:Z.A.Republiek:Onderwysverslag oor die jaar 1891,5, 
3,· Onderwysvers1ag oor die jaar 1891, 
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(3) Deegliker kontrole1 ). 

Ten einde die onderwysbeheer te verskerp is die here J. K. 

M. te Boekhorst en F. P. Crots van die begin van 1892 af as inspek

teurs aangestel2 ),sodat daar toe vier insyekteurs was en die Zuid

<::.f· 
Afrikaansf Republiek vir die doel in vier inspeksiekringe verdeel is. 

Ook is strenger instruksies aan inspekteurs gegee, veral ten opsigte 

van onbekwame onderwysers en die strenge nakoming van die onde~et. 

Hy het streng opgetree teen die ontduikers van die wet op 

die gebruik van Nederlands in die skole met die oog op die verkryging 

van subsidies. Verskeie skole wat staatsondersteuning geniet het,is 

na inspeksie in kennis gestel dat hulle nie langer subsidie sou ont-

vang nie, soos byvoorbeeld die Oxford House School,1\iarist Brother 

School3 ) en die Convent School op Johannesburg4 ). 

In laasgenoemde skool het 24 gratis leerlinge eers vir ge-

wone subsidie in aanmerking gekom en is dan weer as gratis leerlinge 

op die subsidiestate aangegee. Sodoende het hierdie skoolbestuur die 

regering van ongeveer £20 beroof nadat die spesiale landdros Von 

Brandis die state in goedertrou as korrek gesertifiseer het.Daarby 

kom nog dat die skool glad nie eens op staatsteun geregtig was nie 

weens die oortreding van die taalklousule van die wet5 ). 

In die skool van eerwaarde J obn T. Darragh het inspekteur 

De Jonge kleurlinge gevind, en tog het die skool subsidie ontvang, 

terwyl inspekteur Crots in 1892 gevind het dat die skool se leerlinge 

almal kleurlinge was, waarop die uitbetaling van verdere subsidie 

geweier iss). 

l~oO"k:Pio-ege7: Ond~-r;;y--;-;~-;;d;rwysbCi.eid in dTe S.A~R;;Y2-- 75. 
2. Toe dr. lWansvelt hierdie twee manne vir aanstelling voorgedra het, 

het hy die regering se aandag daarop gevestig dat 'n inspekteur syns 
insiens oor teoretiese kennis en praktiese ondervinding moet beskik, 
dat hy met die toestande en behoeftes van die land bekend moet wees 
en ook liggaamlik sterk moet wees ten einde die afmattende reise oor 
die lang afstande te kan verduur.Kyk hoervoor: R• 5026/9l:Supt. 
v.Onderwys - Staatsekr.,Pretoria, 10 November 1891. 
Ook Ploeger : Onderwys en onderwysbeleid in die S.A.R.,72. 

3. R. 3061/92 : Daarin brief Stpt. van Onderwys van 18 Maart 1892. 
Ook : Inspeksieverslag late kwartaal 1892, 46 - 47. 

4. o.D.223 :Sekr.Dept, van Onderwys - J. de Lacy,Pretoria,7 Eaart 1892. 
Vir weiering van subsidie aan die regering voorgedra op l2 Feb.l892. 

5. R. 5181/92 :Supt. van Onderwys- Staatsekr.,l2 Mei 1892. 
6, O.D.223 :Sekr. Dept.v.Ond. - Eerw.J.T.Darragh,Pretoria,23 Feb.l892. 
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Verdere inspeksies het ook die nie-nakoming van die voer-

taalklousu1e van die wet en dus die onwettige verkryging van staat

steun van sko1e b1ootge1~, soos byvoorbee1d die Arcadia-1}, Exce1-

sior-2} en Wes~aanse skoo13} van Pretoria. 

Die inspeksie van die Exce1siorskool in Pretoria onder die 

hoofskap van mej. A. E. P~ttger het aan die 1ig gebring dat 'n paar 

kinders·wat vir subsidiedoe1eindes as standerd 4 1eerlinge aangegee 
. 

is, nog nie bekwaam was vir onderwys in daardie standerd nie. Vir 

die leerlinge het sy onregverdiglik £32 aan subsidie ontvang4). 

Ten einde die ouers en 1andsburgers op hoogte van sake te 

hou op onderwysgebied het die Uitvoerende Raad op 11 Februarie 1892 

besluit om elke kwartaa1 die inspeksieverslae te publiseer. 

·:-Dr. I.Iansve1t het ook die vervalsing van subsidiestate ·uit 

die staanspoor lcragdadig1ik beveg. Om hierdie tipe van bedrog te beveg 

het die Superintendent die inspekteurs gelas om tydens inspeksies die 

name van die leer1inge van 'n skoo1 hardop van die registers af te lees 

in 'n poging om te probeer vasste1 watter leerlinge wer~ik op skoo1 

is en wie se name slegs as 11 name 11 vir subsidiedoeleindes op die re-

gister geplaas wordS) •. 

Ten einde die ongewenste verbrokkeling van kragte te verhoed 

het die Superintendent van Onderwys op 5 Januarie 1892 'n skrywe aan 

die Staatsekretaris gerig waarin hy wys op die gevaar van die stigting 

van te veel nuwe skole op dorpe0). 

Aangesien in hierdie hoofstuk verwys sal word na onde~JS-

statistieke uit die jaar 1891, is dit nodig om die aandag daarop te 

vestig dat , alhoewel dr, Mansvelt die onderwysjaarvers1ag vir 1891 

onderteken het, hy nie verantwoordelik was vir die statistiese gege-

wens daarin nie , aangesien dit grotendeels alreeds deur sy voorganger 

1. Inspeksieverslag 1892, iste -~art;~1,-4-:--5.--·--
2. Ibid,·,? -9, 11- 12.0ok : Diefstal door onderwijzers in Land en 

Volk, 8 Iviaart 1892. 
3. Inspeksieverslag 1892, lste kwartaa1, 11 - 12. 
4. Ibid. I 8 - 9. 
5, O.D.223: Sekr. Dept. van Onderwys - J.K.M.te Boekhorst e.a.inspek

teurs, 24 Februarie 1892. 
6. Die Onderwyswet van 1892, kort daarna , sou hieroor hande1.Kyk 

art.. 10 daarvan. 
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opgestel was. 

Dit was dr. Mansvelt se doel om al sy kragte aan die onderwys 

en opvoeding van die jeug van die Zuid-Atrikaansche ~epubliek te gee. 

;1Ik beschouw de zaak der opvoeding voor de toekomstise burgers de-

zes lands van zulk onberekenbaar gewicht, dat er nauwlijks te veel 

voor gedaan kan worden. • • • Geen geld kan dus m. i. voor den Staat 

beter belegd worden, dan wat aan de opvoeding der jeugd wordt be

steedt111). Hierdie strewe word weerspiein in die voorlopige begro-

ting vir onderwys wat dr. 1!ansvelt in Februarie 1892 by die rege-

ring ingedien het. Teenoor £60,000 in 1891, waarvan £10,000 vir 'n 

universiteit in Pretoria begroot is, het hy voorgestel dat £64,000 

op die begroting vir 1892 geplaas moes word om aangewend te word vir 

die organisasie, administrasie, opbou en uitbreiding van die onderwys2). 

e. ~t_e_~ he_rvo~-~':¥1-~-~nde~y-~~~4• 

Met al die goeie wat in die vvet van 1882 vir die openbare 

onderwys gebring is , was daar tog nog baie plek vir verbetering. 

Daar het dan ook reeds etlike jare stemme opgegaan vir die hervor.ming , 

en herformulering van die Du toit-wet, waardeur die euwels wat uit die 

Wet van 1882 voortgekom het, verwyder kon word. 

Op 20 Mei 1889 het raadslid s.-w.Burger daarop aangedring om 

sodanige wysigings aan die Du Toit-wet aan te bring ;1als noodzake-

lijk zullen blijken voor de bevordering van het onderwijs3). Daarna 

is dieselfde gedagte dikwels deur lede van die Volksraad beklemtoon 

tydens besprekings van die land se onderwys, totdat die Staatsekretaris 

op 22 Junie 1891 aan Stiemens opgedra het om in oor1eg met W.Louis 

sekere wysigi~gs in die bestaande onderwyswet aan te bring.Stiemens 

het die opdrag blykbaar aan sy sekretaris, G.A.Ode, opgedra4), terwy1 

Louis sy aandag by die hotlr onderwys bepaa1 het. Op 'n ekse~laar van . 

die Du Toit-wet het hul1e sekere veranderings aangebring,en op 3 Junie 

1891~) was dit gereed vir besprelcing deur die Volksraad1 maar die 

1. o:rld.erwysverslag oor die-jaar 1891, 6-;·----·-·--
2. O.R. 129/92. 
3. V.R.N.,20 Mei 1889, art. 187. 
4. A1 die veranderings is in Ode se handskrif. 
5. Hoewe1 sowel hierdie wysigings van die Du Toit-wet as ander stukke 

wat op die onderwys betrekking het, aanMansvelt beskikbaar gestel 
is, het hy niles jlaarvan oorgeneem nie. In die Volksraad hot hy ver
k1aar hy het aa.K;Du Toit-wet gehou(V.R.N. ,25.5.1892,art.266) he=l;.. 
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1iggaam het bes1uit om illct die bespreking van die konsep te wag tot-

dat die nuwe Superintendent (dr.l~~sve1t} teenwoordig kon wees. A1 

die stukke is daarop aan Mansve1t gestuur met die opdrag om 'n kon

seponde~]swet op te ste11). 

Op 25 Januarie 1892 het hy 'n uitgebreider wetsontwcrp2) in..~ 

gestuur, wat kort daarna in die Staatskoerant3 ) gepub1iseer is. Na 

die pub1ikasie daarvan het die pub1iok die vo1le ge1eentheid gehad 

om die konsep to bestudeer, te kritiseer en memories daaroor in te 

stuur tot 5 Mei 1892, die dag waarop die Volksraad dit sou bespreek. 

Op 5 Hei het die Volk:sraad bes1uit om 'n kommissie te benoem 

om die konseponderwyswet en die ontvange memories daaroor sorgvuldig 

deU.r te gaan, wysigings aan te bring waar nodig en dit dan aan die 

Raad voor te 1e4). Nadat die kornra.issie sy opdra.g uitgevoer het, is 

die gewysigde konsepwet, saam met die kommissie se rapport daaroor, 

in .die Volksraad voorgc1ees en het die bespreking daarvan op 24 hlei 

1892 in die Volksraad begin5). Na deeg1ike bespreking6) is die wets

antwerp goedgekcur as Wet no. 8 van 13927) •. 

2 •. Wet no. 8 v~ 18928}. 

Die 1la.nsve1twet het uit 7? artikels bestaan, wat onder drie 

hoofde ingedeel was, naarr~ik: 

a •. Algcmene. bepalinge, 

b. Besondere bepa1inge vir laer en middelbarc onderwys en 

c. Besondere bepalinge vir ho~r onderwys. 

D~t word gevolg deur 'n by1ae van 4 artike1s, wat handel 

oor honoraria vir verdienste1ike.onderwysers. ---•. ,__ _______________ _ 
1. Aantekening by R. 5770/91. 
2. Reeds op 16 Desember 1891 het dr.Mansvelt by die feesviering op 

Paardekraal sy gedagtcs oor onderwys meegedeel.Kyk hieroor De 
Volksstem, 7 Januarie 1892, punt 7 van die amptelike program:Supe• 
rintendent van Onderwijs. • • 

3. Staatskoerant, 3 FcbTuarie 1892. 
4. V.R.N., 25 Mei l892.Die lede van die kommissie was:J.P.Meyer(voors) 

L.J.Meyer,L.de Jager, J.du P.de Beer,J.M.Malan en W.J.Geerling 
(sekr.)Die staatspresident het e~~e sitting bygewoon,en die Supe
rintendent was ook aanwesig om tc verduidelik en as raadgewer op 
te tree.Die eerste vergadering is o:p 9 Mei 1892 ten huise van die 
staatspresident gehou. 

5. V .R.N,, 24 :i.Vlei 1892, art. 251. 
6. Sowcl hierdie besprekings in die Volksraad as die v.d.kommissie is 

van groot belang ,en sal telkens na verwys word. 
7. V.R.N., 2 Junie 1892, art. 362. 
8. Vcrder die Mansveltwet genoem.Ook volledig in Ploeger:Onderwys en 

onderwysbeleid in die S.A.R.,Bylae 11. 
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a. AJ.gemene bepa~inge. 

Sommige k1ousu1es van die
11
A1gemene be:pa1inge11 stem oorecn met 

die van die Onderwyswet van 1882. Dit het begin met diese1fde begin

se1verklaring as die Du Toit-wet1). Die regering gaan uit van die be-

ginsel dat dit die taak van die ouers is om te sorg vir die opvoeding 

en onderwys van die kinders, maar hy be:perk sy bemoeiinge met die 

skoolwese tot die aanmoediging van partiku1iere inisiatief onder die 

burgers deur gelde1ike bydraes ter ondersteuning van sko1e2), die 

toesig oor sko1e3) en die stigting van 'n inrigting vir ho~r onderwys4). 

Die regering se gelde1ike steun aan die onderwys was 'n toe-

laag wat driemaandeliks betaa1 sou word. Hierdie toelaag sou soos 

volg bere~n word: 

(l) volgens die standaard van die onderwys in die verski11ende 

skole, 

(2) volgens die totale bedrag skoolge1de en vryw111ige bydraes 

tot stywing van die skoo1fonds5). 

Waar die Du Toit-wet gewag maak van 'n jaarlikse subsidie 

(wat egter kwartaa.1liks betaalbaar was) 6), het die l'iansve1t-wet be-

pa.a1 dat die toela.e driema.a.ndeliks betaa.l sou word. Artikel 3 is ver-

der van be1ang daar die regering nou, in teenstel1ing met die Du Toit-

wet, die wens uitspreek om deur midde1 van subsidies die onderwys toe-

ganklik te maak 11 voor alle burgers en andere b~~e_in~oners der 

z. A. ~epub1i_ek+i 7 ). 

Die·onderwYs is verdeel in laer, midde1ba.a.r en ho~r8), en 

wa.t die sentra1e beheer van die onderwys betref, het artikel 6 van die 

wet be:paa1 dat die Superintendent van Onderwys bygesta.an sou word deur 

'n sekretaris en sovee1 klerke as wat deur die werksaamhede vereis 

word.Dit het in 'n dic:pgevoe1de behoefte voorsien, aangcsien die 

11Departement van Onderwys11 so €,TOOt geword het da.t addisionele hulp 

~~~---,---~----- -------~------·-------------------- -----1. Vg1. Wet no. 1 van 1882, art. 1 a. 
2. Wet no. 8 van 1892, art. 1 a. 
3. Ibid., 1 b. 
4. Ibid., 1 o. 
5. Ibid., art. 3. 
6. Wet no. 1 van 1882, art. 6. 
7. Ek onderstrecp. 
8. Wet no. 8 van 1892 1 art. 4. 
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vir die Superintendent en sy sekretaris onontbeerlik was as die onder-

wys nie moes ly nie, 

'n Verdere groot verbetering wat deur artikel 7 van die 

wet meegebring is en wat onder andere sou help om beter beheer uit te 

oefen oor onderwys in die algemeen en die toepassing en stipte: .uit-

voering van die finansiele regulasies in die besonder, was die aan-

stelling van inspekteurs van onderwys, wat voortaan elkeen 'n eie 

kring vir sy verantwoordelikheid sou h3 om twee maal per jaar al die 

skole daarin te bcsoek en daaroor aan die Superintendent te rapporteer1). 

b, Beaondere bcpa!_:!_n~c- b_etJ:eJ.!~.E_<!e __ la~.E__e.E; -~ddelbare on_~e~z~. 

(1) qpri~in~~sk~!e en skoolbesture. 

Die regering sou die bevoegdheid h~ om op versoek van skoal-

kommissies op dorpe die nodige grond vir die oprigting van skole at 

te staan, terwyl aan wykskole 'n toelae van 10/- per maand gegee word 

vir die huur van skoollokale2). 

Omdat daar op verskeie plekke meer as een skool was en som-

mige skole gevolglik baie klein was en die ond.erwys derhalwe daaronder 

gely het, het artikel 10 van die wet bepaal dat waar daar in 'n dorp 

reeds een of meer skole bestaan het wat voldoende was om in die 

plaaslike behoeftes te voorsien, aan geen ander sko1e subsidie toege-

ken sou word nie. Ten einde die oprigting van sulke onnodige skole 

te voorkom het Ma,_svelt nanbevee1 dat die landdros of ve1dkornet en 

die inspekteur van ondcrwys die plek vir die oprigting van 'n skool 

moes aanwys3) • 

Alleen skolc wa.t onder toe.<dg van 'n skoolkommissie f·estaan 

het, sou op subsidie goregtig wees. Sulke skoo1kommissies het be-

staan uit minstens drie lede vir wyksko1e en minstens vyf lede vir 

dorpskole , gekies deur alle vaders van huisgesinne wat binne rede-

like afstand van die skool woon asook deur alle mans wat 'n bydrae 

vir die skoolfonds gee4).Die stemreg is dus beperk tot diegene wat 

werklik belang by die skool het. 

1. ~/et no. 8 van "is-92""'; art-~--;:;.-·----
2. Ibid., art. 9. 
3, Onderwysverslag oor die jaar 1893, 13. 
4. Wet no. 8 van 1892, art. 11. 



- 135 -

Wanneer 'n skoolkommissie 'n skool wil oprig, moet hy eers-

tens die Superintendent van sy voorneme verwittig, waarop hy dan 'n 

vorm vir die aansoek om subsidie voltooi en aan die Superi~endent 

terugstuur1).Die komrndssie moet sorg vir 'n behoorlike skoolgebou met 

meubels en verdere toebehore2) en stel ook onderwysers, met die goed-

keuring van die Superintendent 1 aan. 

(2} Insake subsid_i_e_~ap._p~ole. 

Indien 'n skool voldoen aan die vereistes van die wet en 

ook ten opsigte van tug en orde, doelmatigheid van die skoollokale, 

meubels ens.bevredig, dan ken die regering 'n driemaandelikse sub-

sidie aan die skool toe, bereken volgens die totale bedrag aan skool-

gelde wat gcdurende die brartaal ontvang is, plus vrpillige bydraes 

tot die skoolfonds op die basis van £5 van die regering vir elke £2 

van die kommissie (dit is skoolgelde plus vrywillige bydraes), met 'n 

maksimum van 25/- per leerling vir laer en 35/- per leerling vir mi4-

delbarc onde~wys3 ).Die toelae sal alleen betaal word as die Superin-

tendent tevrede is met die re~lings van die skoolkommdssie ten opsigte 

van die onderwyser, skoolgeboue, skoolm.eubels en die nakoming van die 

bepalings van die Onderwyswet. Alle bvartaalstate moet deur die hoof 

van die skool en twec kommissielede ondcrteken word. Alle gelde deur 

die kommissies ontvang (dit is skoolgelde, vrywillige bydraes en 

regeringsubsidies),moet aan die onderwys bestee word, dit wil. e3 

aan salarisse van onderNysers, onderhoud, uitbreiding of verbstering 

van die skoolgebou, meubels, skryfbehoeftes ens. Aan die einde van elke 

kwartaal moet daar op die voorgeskrewe kwartaalstaat aan die Superin-

tendent vcrslag gedoen word van alle gelde. Na die verstryking van 

elke kwartaal, op ontvangs van die slcoolstate, atwesigheidslyste en 

inspekteursverslae, word die subsidie betaal. Verder bly die skool-

kommissie verantwoordelik vir die terugbetaling van foutief toege-

kende toelaes van regeringskant of dit nou al die gevolg is van valse 

of foutiewe opgawes wat deur die komnussie verstrek is aldan nic4). 

--·--·---------------:.--1. -ifet no. 8 van 1892, art. 12. 
2. Ibid.~ art. 14. 
3. Ibid., art. 17. 
4. Ibid., art. 19 - 23. 
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Hierdeur het Mansve1t die wanpraktyke van vroeer probeer beheer. 

Artike1 18 het bepaal dat die rcgering voortaan geen bui-

tengewone toe1ae vir gratis 1eer1inge sou betaa1 nie dog 1aat dit 

aan die skoo1kommissies oor om met die verhoogde staatsubsidies 

skoolge1de vo1gens p1aas1ike omstandighede te re~1. 

Die subsidiere~1ing , soos di t in die konsepwet van l·iansvelt 

voorgekom het, was 'n baie nete11gc prob1eem, want daarvo1gens is 

onderskeid gemaak tussen die bcdrag subsidie wat aan wyksko1e en 

dorpsko1c gemaak is1 ). Die aanta1 1eer11nge sou vir wyksko1e die be-

s1issende taktor wees vir subsidiedoc1eindes. ~~aar die ouer 'n 

minimum van 7/6 per;kwartaa1 moes betaa1 per 1eer1ing wat 1aer onder

wys ontvang, sou die regering £1.2.6 subsidie betaa1 ; waar die onder-

wyser gekwa1itiseerd was, sou die toe1aag tot £1.5.- verhoog word. 

Vir midde1bare onderwys sou die bedrae respektiewe1ik 10/6, £1.12.6 

en £1.15.- wees. Die rcde waarom die Superintendent die subsidie vir 

wyksko1e ho~r gcste1 het as vir dorpsko1e, was dat die p1atte1andse 

bevolking y1 was en dit vir 'n skoolko~.ussie moei1ik sou wees om 

van skoo1ge1de a11een 'n rede1ike sa1aris aan 'n onderwyser te betaal. 

In die geva1 van dorpsko1e sou die gesament1ike inkomste van skoo1-

ge1de en vrywi1lige bydraes as 'n basis vir subsidietookenning geneem 

word. Vir e1ke £2-bydrae van die skoo1kommissie sou die regering 'n 

toe1ae van £5 maak, dog die subsidie sou hoogstens £1.2.6 per 

1eer1ing vir 1aer onderwys en £1.12.6 per 1eer11ng vir midde1bare 

onderwys per kwartaa1 bedra. 

Kinders onder 6 jaar kon nie vir subsidie in aanmerking 

kom nie. Injien hu11e egter a.an 'n gelcwalifiseerde k1euterskoo12 ) 

ondcrwys ontvang het, sou 10/- subsidie per kind per kwa.rtaa1 betaa1 

word. Hierdie artike1 het dus probeer voorkom dat jong kinders, wat 

nog nie die vo11e voordec1 uit onderwys kon trek nie, skool toe ge-

stu•~ sou word net vir subsidiedoe1eindes.Die konsepartikc1 oor k1eu-

tersko~ het verva1, omdat die kommissie gereken het dat die Volks-

raad dit sou afkeur aangesien die dorpsbevo1king daardeur bo die 

1. In artike1s 17 -ccn -dvan die konse:p.Al-dfe--doktunente en kclnsepte 
by 11.5770/91. 

·2. 1;rtike1 21 van die konscpwet. 
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platte1andse bevo1king bevoordec1 sou word1). 

Die Superintendent het gek1a dat baie ouers in die ver1ede 

te veel van die regering verwag het en self min of niks bygedra het 

vir die onderwys en opvoeding van hul1e kinders nie. Die nuwe reeling 

sou hu11e aanspoor en verplig om hulle dee1 by te dra. 

As gevo1g van baie besware wat van baie kante teen hierdie 

konsepsubsidiereij1ing ontvang is , het hy bes1uit om dit deur 'n 

eenders1uidende bepaling vir dorps- en wyksko1e te vcrvang, en so is 

artike1 17 van die Mansve1twet ingevoeg. 

In die konsepwet was daar ook 'n artike1 (nr. 24) waarin 

bepaal is dat 1eer1inge wat minder as 18 volle dae per maand of 55 

volle dae van 'n kwartaal teenwoordig wa.s, nie vir subsidie in aan-

merking sou kom nie. Hy het dit dus nog moeiliker gemaak as onder die 

Du Toit-wet, waarin die minimum volle dae op 50 geste1 is2).Dit was 

egter baie onbi1lik teenoor die onderwyser wat sy werk geed doen 

dat sy sa1aris beinv1oed moes word Qeur s~r leer1inge se afwesigheid. 

Op hierdie grondc is die konsepartikel nie aanvaar nie· raaar vervang 

deur die bepa1ing dat beta1ing van subsidie na verhouding tot die 

ouer1ike bydrae sou geskied. Dit sou ouers, skoolkommissie en onder-

wyser aanmoedig om getroue skoolbesoek onder die kinders te propa-

geer en tc bevorder. 

Artike1s 18 en 19 van die konsepwet het bcpaal dat daar 
. 

elke kwartaal £ 1.10 •. per behoeftige leer1ing wat laer onderwys 

ontvang , en £2.10.- per behooftige leerling wat middelbare onderwys 

ontvang , betaa1 sou word. Toe hierdie artikels dcur die kormnssie be-

spreek is, was al die lede eenparig ten gunste van 'n Ycr11nnr.rj:n~ ('"' 

ade verderfelijke toestanden door het gratis onclciWijs in het 1even 

geroc:penii 3 ), uit die wcg te ruiin .. Om verby die kwessie te kom is bes1uit 

om die subsidies vir alle lcer1ingc te vcrhoog, sodat skoo1kommissies 

daardeur geld sou verkry om 'n lacr skoolge1d vir onbcmiddeldes in 

te voer.Die verandering is in die J:.~ansveltwet opgeneom4). 

1. Art. 21 en Memor-:re-vant oeiTit ing by-ciieseT"ici€""8rfik'eT:-- - -· . ----
2. Wet no. 1 van 1882, art.10. 
3. R. 5770/91. 
4. Wet no. 8 van 1892, artt. 17 en 18. 
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Die subsidievraagstuk het ook in die Volksraad 'n lang be

sprelcing uitgelok, en eindelik is dit met 12 teen 11 stemme aangeneeml). 

Met die subsidiere~ling van Wet no. 8 van 1892 het dr. Mans-

velt dus atgewyk van die Du Toit-wet ten einde sekere euwels en wan-

praktyke uit die weg te ruim. Ook wou hy die ouers hulle verantwoorde-

likheid vir die opvoeding van hulle kinders laat leer besef deur hulle 

te verplig om geldelik daarvoor by te dra. Vroe~r was die subsidie per 

kind betaal en het die bedrag aan subsidiegeld dus afgchang van die 

aantal kinders in die skool2), dog toe het daar gevalle voorgekom 

waar geen skoolgeld gehef is nie en alle uitgawes aan die onderwys 

in sommige skole deur die staat betaal is, due staatsonderwys. Dr. 

Mansvelt het egter met sy subsidiere~lings gesorg dat ouers voortaon 

verplig sou wees om skoolgelde te betaal ten einde die subsidie te 

mag ontvang en dit te verhoog. Hoe hoer die ouers se bydrae aan skool-

gelde en vrywillige bydraes 1 hoe groter was die subsidie van die re-

gering, binne sekere vasgestelde perke.Baie van die Volksraadslede 

het reeds herhaalde kare onder die Du Toit-wet gekla oor die groot 

aantal ouers wat geen geldelike bydrae gemaak het vir die onderwys 

van hulle kinders nie3). 

Onder die Du Toit-wet, waar die subsidie bereken is volgens 

die aantal leerlinge in die klas, het dit gelei tot oorvol klaskamers 

en die toelating van te jong kinders tot die skool. Albei hierdie ge-

vare is deur die Mansveltwet uitgeskakel. 

Daar is egter ook 'n nadeel aan sy stelsel verbonde., Waar 

daar op die Transvaalse platteland dikwels arm gesinnc gewoon het en 

derhalwe min skoolgeld bymekaar gebring kon word, sou daardie kinders 
; 

van die voorreg van onderwys uitgesluit wees. 

(3) Insake onderwys. 

Die onderwysmedium is die Hollandse taal, behalwe by die 

onderwys van vreemde tale, waarvoor alleen in standerd 3 drie uit die 

25 skoolure per week en 4 uur per week by die middelbare onderwys ge

l. V.R.N.,Mei 1892, art. 263; vlct no. 8 van 1892, artt.3b,l7 en 18, 
2~ Wet. no. 1 van 1882, art. 6. . .. . . ·. 
3. Kyk tnbol Vlll ~1.99; tabel XII bl.l08; t~bel XlV bl. 11? hicrbo. 
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bruik mag word.Behalwe in die geval van vreemde tale moet al die leer-

en leesboeke in Hollands geskryt wees. Die onderwysers en kommissies 

is verder vry in die kcuse van skoolboeke, maar met die oog op een-

vor.migheid beve~l die Superintendent van tyd tot tyd 'n lys van boeke 

aan en stel dit beskikbaar aan skole teen 'n vasgestelde prysl). 

Waar die Du Toit-wet sless bepaal het dat 11 het onderwijs 

zal gegeven wor~en ·in de Nederduitsche taal112 ), het die wetgewing hier 

atgewyk, miskien juis omdat hierdie artikel van die Du Toit-wet so 

dikW~ls oortree is en dit blykbaar baie oogluikend toegelaat is tot-

dat dr. 111snsvelt Superintendent geword het.Baic Enge1s:mediumskole 

wat voor die koros van dr. Mansvelt voordeel getrek het uit die lakse 

toepassing van die taalklousule3 } onder die Du Toit-wet, het onder die 

strenge toepassing daarvan onder die nuwe Superintendent hulle sub-

sidies verloor.Die Volksraad het di~1els skerp uitlatinge gemaak teen 

die vorige Superintendent se l~csheid in die opsig. 4) en Mansvelt sou 

gecn ontduiking van die wet vir die verkryging van subsidies duld nie5 J. 

Die onmiddellike gevolg was dat sowel die aantal sk01e as die aantal 

1eerlinge in die skole in die eerste jare van sy Superintendentskap 

skerp gcdaol het?). 

Die Engelssprekendes veral het dadelik veronreg gevoel en 

onmiddellik begin agiteer om beter voorsiening in die onderwysbehoef-

tes sowel van hulle kinders as van ~lle nie-Hollandsprekendes.Verskeie 

go1delike en ander tegcmoetkomings aan hierdio groep sou egter kort 

daarna deur die Volksraad gemaak word. 

Vir e1ke dertig leerlinge moes daar 'n bevoegde onderwyser 

woes, as die getal leerlinge 45 beloop, mag 'n kwekeling aangestcl 

word, en sodra daar 60 lecrlingc was, kon twee kwekclinge of een hulp

ondcrwyser aangestel word7). Hoofde sou voortaan vergoed word vir die 

----- --- ~-=----------·---·· --------1. Wet no. 8 vnn 1892, artt. 24 - 28. · 
2. ~~-et no. 8 van 1882, art. 7 .. 
3. Ibid. 
4. Kyk bl. 110 hierbo. 
5. Kyk bl. 136 en 137 hicrbo • 

. 6. Kyk tabel XV op bl. 146. 
7. \'iet no. 8 van 1892, art. 35 3n 36. 
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opleiding van kwekelingonderwyscrs .. Dic hoof ontvang •n honorarium van 

£20 van die regoring vir clke kv.rekeling wat onder ey lcidi:ag in die 

OndGnrJsers-Derdc Klas-ekswnen slang en minstens twee jaar aan sy 

skool vcrbondc wasl). Aan ondenrfsers met langdurige en troue diens 

sou die regering voortaan 'n jaarlikse honorarium van verdienste toe

ken2)volgens 'n skaal in Bylaag A van die Mansveltwet neergele. Die 

dienstyd van die onderwyser, die gehalte van sy werk, die wyse waarop 

hy s.y werk doen, en sy inspeksierapporte bcpaal of hy vir die honora

rium in a~uerking kom ot nie3 ), mits hy ook nog aan die volgcndo ver-

eistcs voldoen: 

(a) Laer onderwys4): 60% van sy aantal leer1inge moet slaag 
in hullc standards, en minstens 40% van die leerlinge in 
standerd 3 moes na standard 4 bcvorder word. 

(b) Middclbare onden~Js5 }: 60% van sy aanta1 1eerlinge moet in 
hulle onderskeie standerds slaag,· en minstens 40% van die 
leer11nge in standerds 5 en 6 mocs slaag in hulle standerds.-

~al van honoraria V.!!:....Y_~ienst~~) : 

(a) Laer onderwys: 

(1) Hoofde: na 3 jaar diens 
na 10 jaar diens 
na 15 jaar diens 

£10. 
15. 
20. 

( i1 )Hulponderwysers: na 3 jaar diEms £5 
na 10 j aar diens 10. · 
na 15 jaar diens 15. 

(1) Hoofde na 3 jaar diens £25. 
na 10 jaar diens 37.10.-. 
na 15 jaar .siiens 50. 

{11) Hulponderwysers: na 3 jaar diens £15. · 
na 10 jaar diens 22.10.
na 15 jaar diens 30. 

Hierdie honoraria vir verdienste , wat maar •n klein bedrag-

gie is1 maar wat in daardie dae nogal 'n aantreklike so~;wtjie was,het 

die onderwysers nangcmoedig om lank in die diens van die Onderwys-

departcment te b1y en het boonop die onden~sers en hoofde aangemoedig 

om hul1e bcste te lewor in die klas ten eindc sovcel moontlik kindcrs 

1. Wetno. a van i892~~ -art. 37. 
2. Ibid., art, 39. 
3. Ibid., Bylae A, art. 1. 
4. Ibid., Bylae At art. 4 (1). 
5. Ibid.,Bylae A, art.4 (11). 
6.Ibid., BylaG A, no art. 4 (11). 

·---- ---- -----
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te 1aat slaag om sodoende in aanmerking te kom vir die honoraria.Dit 

was ook •n eer wat iemand te beurt geva1 het en hct as goeie getuig-

skrif vir hom gedien. 

Aan midde1bare sko1e mag ambagsklasse onder toesig en lei-

ding van bevoegde deskundiges verbind word vir 1eerlinge wat standerd 

3 geslaag het. Vir elke sodonige leerling wet minstens viervyfdes van 

die lease b}~ewoon ~tt, ~ee die regcring 'n driemaandelikse toelae 

van 20/-1). 

( 1) Bepe._!,!._~.!E.".! n J._nri~i~ _v:J:...r ho~~ onde~ •. 

Hierdic inrigting as die enig¢ste staatskool in die Zuid

Afrikaanse Republiek is die Gimnasium genoem2},. en die salarisse 

van die doscnte sal dcur die regcring vasgostel word3 ) •. 

(2) Bepalingc vir '..!!._1!2-.t!.!'_ meisieskool. 
die 

Ter ondersteuning en aanmoGdiging van(hocr ondcrwys vir mei-

sics sou die regcring 'n driemaandelikse toelae van 45/- per leerling 

verleen4). 

d •. Die Mansveltwet vergelyk met die Du Toit-wet •. 

Die Mansveltwet hct op 1 Janunrio 1893 van krag gcword •. Ver-

gclyk one die wet met die Du Toit-wet, dan merk ons die volgende 

verskille ten· opsigte van die finansieriug van die onderwys:Dit het 'n 

nuvre stelsel van subsidie wat meer daadwerklike gcldelikc bydrae van 

die ouer vir die opvoeding van sy kind verg, in die lcwe geroep. Die 

re~lings in verband met die betaling van subsidies deur die regering is 

ook daarop bereken om oneerlikheid die ko? in te slaan. Die afskaf-

fing van toelaes vir gratis lcerlingc deur die Mansveltwet het ge-

volg op die groat misbruik wat onder die vorigc wet in swang was, 

Mansvelt het egter nie met die afskaffing van · subsidie aan behoef-

tiges voldoendc rekening gehou met die armoede wat daar in baie plat-

telandse gebiede gehcers het.Hy sou later genoodsaak WGes om weer 

r~-~wet -no. 8 von 1892-;·a-r:tt:-· 4~r:45.----------. ----· ----· -----------
2. Ibid.,artt. 47,49. 
3, Ibid,, art. 58. 
4. Ibid., art. 61, 
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tcrug te keer na die ste1se1 van toe1aes vir behoeftige kinders, dog 

sy aanvank1ike streng beheer oor die uitbeta1ing van sodanige subsi-

dies v~as hec1tema1 garegverdig, aangesien baie gegronde k1agtes oor 

die onnodige groat aanta1 gratis 1eerlinge by hom en die Volksraad in-

gedien is. 

Die nuwe ste1se1 van skoo1beatuur, meer sentra1isasie wat 

beter kontro1e en due meer ekonomie in die hand gewerk het, 'n groat 

aansporing tot die verkryging van ho~r onderwyskwa1ifikasies wat die 

onderv~s ten goede sou kom, en die onderstcuning van verski11ende tipes 

van onmisbare inrigtinge, soos die Mode1skoo1 en l•.!eisieskool, is e.lles 

vcrbeteringe op Du Toit se Onde~jswet. Hy het egter die voordeel bo 

sy voorganger gehad om te leer uit die praktiese toepassing van-lg. 

se wet en om daaruit die nodige wysiginge ter verbetering daarvan 

aan te bring. 
en werking 

3. Die toepe.ssin&' v~ _ _j.ie M~sveJj;~_et tot '!l.l d~-~. Jam.esoninval. 

a. Verset van __ d_i_e_ Uit1ande~s__t_~e,P_ die wet. 

Hoewe1 artikel 3 van die M•.ansve1twet deur middel van sub-

sidies die onderwys toeganklik gemaak hct11 voor alle burgers en andere 

b1anke. in_!1_2_Ile.F_s __ dex.:..J.~.e,P;_ub1ieki11 }, het artikels 24 tot 28 verder 

bepaal deur watter n~dium die onderrig sou geskied.Al dade1ik na die 

publikasie van Mansve1t ae konaeponderwyswet in die Staatskoerant het 

die pers die stryd teen die wet aangeknoop ; ook is verskeie memories 

en versoekskritte daaroor ontvang2). Ten einde die behoefte van die 

nie-Hol1andsprekende bevo1king tegemoet te kam, is 'n spesiale re~ling 

vir hu11e per Volksraadsbesluit geneem3 ).Dit bepaal dat skole waarin 

die medium nie Hollands is nie, tog subsidie mag trek vir kinders van 

nie-Ho11andsprekende ouers , op voorwaarde dat hu11e onderwys in die 

Ho11andse taal ontvang van 'n deur die Superintendent goedgekeurde 

ondcrwyser en dat hu11e vordering daorin die inspekteur van onderwys 

1. Ek onderstreep. 
2. De Volksstem, 2 Fcbruarie en 19 Februarie 1092. 

E.V.R.,232/92, E.V.R.,272/92, E.V.R.,278/92, E.V.R.,333/92, 
E.V.R., 517/92, E.V.R., 562/92. 

3. V.R.B.,art.344,d.d. Woensdag,l:Junie 1892, Sko1e wat as gevo1g van 
hierdie beslui t tot stand gekom het, is 1, Bes1uitskole" genoem. 
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moes bevredig , te~Jl ,,de kcnnis dcr leer11ngen van de Hollandschc 

Taal zal beoordeeld worden na de gewone Standaarden van Onderwijs,door 

den Superintendent van Onderwijs vastgesteld, voor zooverre dezen de 

praktische en theoretische kennis der Hollandsche Taal betreffenn1). 

Dit is nie duidelik nie, maar dit wil tog voorkom asof die standaard 

van Hollands wat in Engelsmediumskole verwag is, noes ooreenstem met 

die standaard in die ooreenstcmr:lende standerd in 'n Hollandsmediumskool. 

\fat die prakticse uitvoerbaarheid daarvan hetref, lyk dit dus maar 

taam.l.il: moeilik. 

Verder bepaal die Volksrnadsbesluit ook dat 'n leerling wat 

nie aan die vereiste standaard van 'n bcpaalde standerd.voldoen nie, 

weer een kccr gctoets mag word en ook dat die kind by 'n volgende in-

speksie vir 'n ho~r standerd as die vorige keer vir toctsing aangebied 

moet word2). Op die wyse wou die regering wan:praktyke voorkom.~ 

Die subsidie vir elke geslaagde kandidaat is soos volg 

vasgestel 

In standord 1 per kind 20/-, 
In standerd 2 per kind 22/6, 
In standard 3 per kind 25/-, 
In standerd 4 per kind 27/6, 
In standerd 5 per kind 30/-
In . standerd 6 per kind 32/6~). 

Die subsidie kon hoogstens twee keer per jaar, telkens na 

afloop van 'n inspeksie, ·betaal word en alleen aan leerlinge wat ten 

tyde van so 'n inspcksie minstens drie maande lank die skool gereeld 

besoek het 4 ) • 

Ifierdie bepalinge is slegs as 'n oorgangsmaatre~l beskou en 

sou slegs vir drie jaar vanaf 1 Julie 1892 van krag wees5) •. 

Die subsidie vir 1eerlingc van die ;,Besluitskolen is kort 

daarna6) aansienlik verhoog, maar ook d!t het nie die gewenste uitw 

werking geha.d nie. bet die verhoging van die subsidie van 1eerlinge 

~~-------·--·----------····--····-------~------ ------------·-----·-·--l.V.R.B., art. 344, d.d. 1 Junie 1892, artt. 1- 5. 
2. Ibid., art. 6. 
3. Ibid., art. 7. 
4. Ibid., art. 9. 
5. Ibid., art. 10. 
6. V.R.N.,5 Aug~ 1893, artt~ 990-998~ 

E.V.R.B. 1000,5 Aug. 1893~ 
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in ,.Besluitskolen het <'lie Haad ook be:paal dat die leerlinge minstens 

5 uur per week onderrig in Hollands en Suid-Afrikaanse Geskiedenis 

moes kry deur minstens een onde~~ser wat bevoeg was om die vakke te 

gee ; die inspoksie met die oog op die toekenning van subsidies sou 

net op die twee vakke betrekking h~. Die slaagpunt is op 50% gestel, 

· en die verwagte standaard van bekwaamheid was een standerd laer as by 

die Hollandsmediumskole. Kindors onder 6 jaar sou nie hiervoor in aan-

merking kom nie. Die toelae is as volg toegcken : 

vir elke kind wat sla.ag in Holl. en S.A.Geskiedenis in st.l -25/-; 

in st. 2 - 30/-; in st.3 - 35/- ; in st.4 - 40/-; in st.5 - 45/- ; 

in st. 6- 50/-1). 

Gedoeltelik weens die haas onmoontlike :praktiese uitvoer-

baarheid van hierdie besluit, het die Uitlanders aan die Rand ge-

organiseer om te veg vir wat hulle gereken het wat hulle toekom.Die 

onderwysre~ling was egter maar een van die baie griewe wa.t hulle teen 

die Krugerbewind gehad het en wat aanleiding gegee het tot die ver-

bete stryd wat sou uitloop eers op die Jameson-inval en later op die 

Anglo-Boereoorlog. Vooraanstanndes in Johannesburg het die agitasie 

gelei, en op 22 Augutus 1892 is 'n belangrike vcrgadering van 31 000 

:pcrsone onder voorsittcrskap van J. s. Tudhope gehou2 ) met die doel 

om die Randsc bevolking teen die regering te mobiliseer. Daar het 

hy onder andere ges~: 11First stnnds the neglect of education, and this 

point will be appreciated by all working men, because you have to 

pay a heavy tax and get hardly any return for iti13 ). 

Op 15 Julie 1896 is die eorste volkstc111ng in Johannes

burg gehou4), wat aan die 1ig gebring het dat in 'n gebied binne drie 

myl van die sentrum van Johannesburg op daardie datum 11 staatsonder-

steunde skole met 1130 1eerlinge en 55 privaatskole met 3981 1eerlinge 

bestaan het. In dieselfde gebied was daar 13,391 kinders onder 15 

jaar, van wie 6,992 nie kon l0es of skrywe nie. Dit toon dat nagcnoeg 

die helfte van die opgroeiendo geslag geen onderwys ontvang het nie 

l.E ~-v ~R~ B. , 5 · .Aug.~ reg~,- Sl'tt~·-- 1:)97--=--99_9_ -;- ook···a:r-t~- -9-·f4va:il 2-Aug~T8ss. 
2. Standard and Diggers News, 22 Aug. 1892. 
3. Ibid. 
~. Report of Director of Census,Johannesburg; Gezondheids Comite, 

Johannesburg,l896,vcral b1. X1 en 25. 
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en dat die r.:ecste oucrs privaatskolc verkies het . bo staatsonder-

steunde skolc. 

Die protesveldtog van die Uitlanders het voortgeduur, en in 

18951 nog voordat die Jameson-inval plaasgevind het 1 het die Uitlan· 

der ~itasie finaal met die Departement van Onderwys in Pretoria 
'-' 

gebreck 1 en hulle eie organisasie, bekend as 11 The Council of Edu-

cation ,Witwatersrand"• is in die lewe geroep, met John Robinson as 

Direkteur-Generaal van Opvoeding. 

Die ontevredenheid onder die agitators het voortgeduur,en 

intussen het die 11Council of Education 01 geld bymekaar gemaa.k vir 

ondenr;sdoeleindes. 

Op 5 Oktober 1895 het die Volksraad op aanbeveling van •n 

onderwyskommissie die geldelike voorsiening vir 11Besluitskole11 vir 

'n verdere drie jaar verlengl). 

Nadat die Jameson-inval misluk hct, het die Randse Onderwys-

agitasie tyde1ik verdwyn. 
1895 

Op 24 Augustus/hot c. Rolfes en A. Eckart-Beckmann van 

Pretoria die Staatspresident on Uitvocrende Konitee per brief2) ge-

vra vir standplase en £10,000 vir die stigting van 'n kerk en skool 

volgens die bepa1ings van die Ondcrwyswet. Die Uitvoerende Raad het 

12 standplase aan hulle toegestaan asook £5,000 teen 'n bepaalde ren

te aan hulle geleen3). Die skool het op 1 September 1897 in werking 

getree4) en het £5 1 752 gekos. Dit was 'n uBes1uitskool11 vir Duitse 

kinders. 

Die Volksraadbes1uit van 1 Junic 1892 1 waardeur nBes1uitsko1e" 

in die lewc geroep is, was nie 'n sukses nie, want in die ecrste 

kwartaal van 1895 was daar net 5 sulke skole in die Republiek met 

ongeveer 153 leerlinge5).Wa.arom die Engelse nie van die subsidie-

voorregte gebruik gemaak het nie, is moeilik om vas to stel. As in 

a.anmerking gc.necm word dat die Duitscrs in Transvaal 11 Besluitskole" 

gehad het6) wat geslaag het, dan wil dit voorkom asof die Engelse 
1. V.R.N., 5 Oktober 1895

1 
art-; 1513-:--·--------·-·---~-------

2. R. 8259/95. 
3, U.V.R.B., 17 Oktober 1895, art. 699. 
4. Kyk by O.R. 3286/97. 
5. Onderwysvorslag oor die jaar 1894, 11. 
6. In Pretoria, Johannesburg en liorgenzon,naby Rustenburg. 
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hulle deur die anti-Hollandse agitators aan die Rand laat be!nvloed 

het om hulle te weerhou om daarvan gebruik te maak. Miskien slaan 

Pe lls die spyker op sy kop as hy se dat VI. • • the English v.ri th their 

typical inability or reluctance to learn another language responded 

s~ poorly to the scheme that many of the schools they started l.Ulder 

this scheme soon gave up the attempt to gain government subsidy'l). 

In sy jaarlikse onderwysverslae het dr. Mansvelt as redes 

vir die mislukking van die uBesluitskole11 vir Engelse herhaaldelik 

aangevoer die opstokery en onwilligheid van die kant van die Randse 

Engelse. 

b. Groei van die o~~e~~ 

(1) Skole en kin~ers. 

Aanvanklik was daar 'n merkbare afname in die aantal kin-

ders in skole van die Republiek,omdat baie skole gesluit moes word 

daar hulle nie aan die vereistes van die Onderwyswet voldoen het 

nie. In sy jaarverslag oor 1892 skrywe die Superintendent dat hy die 

regering se aandag moet vestig op die feit dat die vermindering 

van die aantal kinders in die skole hoofsaaklik toe te skrywe is 

aan die noukeuriger en strenger toesig wat op die skole uitgeoefen 

is sedert die vermeerdering van die aantal inspekteurs van onderwys2). 

In 1893, nadat die 1Ia.z\veltwet in werking gestel is, moes etlike sko

le sluit omdat hulle nie aan die vereistes van die Wet kon voldoen 

nie : baie ouers en kommissies self het geen geldelike bydraes gelewer 

nie en moes dit nou doen~). 

J'.abel. XV 

~en skole in die z.·~~!-l!.!...~-1~~1- ::_~t?95~) 
Jaartal. Dorpskole. Wz.ksko_le_. ~~an tal leerli~~ 

1891 99 453 8170 
1892 62 422 7932 
1893 59 353 5909 
1894 61 358 6626 
1895 55 367 7217 

1. Pells Education- in-·southA":rric-a, 16-52·-:-1938;· ~61.·-·-----------·-
2. Onderwysverslag oor die jaar 1892, 11 - 12. 
3. Kyk o.a. O.R. 302/93 : Superintendent v. Ond. - Ds.J.W.J.Stras

heim, Pretoria, 7 l~art 1893. 
4. Saamgestel uit die onderwysverslae oor die jare 1891 - 1895. 
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Tabel XVl. 

Oorsi_g_ _v~ sk_o_~~--en 1<!~..!-:~!.~~-..l.n.. -~_9_31 L. 

Totale Total 
aantal aant 

Aan- Aantal leerl. Aantal leer-
Kwar- tal leerlinge in laer leerlinge linge 

~::: :::1~::~ ~:::--E:·- ~::- ::j:t·-~:6 : ::-
3de 241 715 1?02 1038 5455 j 286 114 16 446 ~901 
4de 24'7 ,2?08 1622 1064 t 5414 I 225 . 90 . 19 I 334 15748. 
------- ~------·--·-------.!.._. ____ L ______ .1 .. __ 1 ____ L __ ..;,_ _____ ..,_ __ 

Tabe1 XV op die vorige b1adsy toon aan hoedat die aantal 

skole en kinders van 1891 na 1892 verminder het, hoofsaaklik omdat 

dr. l~svelt die Du Toit-wet strenger toegepas het. Die verdere da-

ling van 1892 na 1893 (Kyk Tabel XVl} mo0t grotendee1s toegeskrywe 

word aan die ingebruik_peem van die nuwe subsidiestelse1 van :Mans-

velt en di€ deegliker kontro1e wat • die groter aanta1 inspekteurs 

van onderwys meegebring het. 

Dr. Mansvelt het spoedig besef dat sy nuwe ste1sel van 

subsidies nie aan al sy verwagtings voldoen het nie en het derha1we, 

waar nodig,die nodige wysigings voorgeste1 om die stelse1 doeltref

fender te laat werk.In 1893 is bes1uit2} om voortaan weer aan werk1ik 

behoeftige kinders 'n driemaande1ikse subsidie van 30/- toe te ken 

maar a1leen na voor1egging van 'n skrifte1ike verklaring dat so 'n 

kind of kinders te onver.moend is om iets by te dra, onderteken 

deur die ve1dkornet van die wyk en minstens drie kerkraads1ede van 

een of meer van die Hollands-Protestantse kerke wat in die nabyheid 

van die skool woonagtig is; in die dorpe het die landdros die veld

kornet vervang. Die Superintendent het voorgeskryf dat alle 1eerlinge 

wat gratis onderwlrs ontvang op die klasregister met 'n 11 011 aange-

dui moes word. 

Ten einde die aanta1 gratis 1eerlinge enigennate te beperk, 

is benewens die skrifte1ike verklaring wat voorge1e moes word, nog 

1. staatsalmanak·; 1895, 73. 
. .... .._ 

2. Wet no. 8 van 1893• art. 3. 
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verder bepaal dat die aantal gratis leerlinge nie meer as 15% van 

die skool se inskrywing mag wees nie.Kort daarna is die wet egter 

weer sodanig gewysigl) dat die toelaag aan gratis leerlinge na 30/-

per kwartaal per leerling vir laer en 40/- vir middelbare onderwye 

verhoog is. Nou is van die skoolkommissies verlang om ook iets by 

te dra vir die onderwys van gratis leerlinge, want die staat sou 

alleen bogenoemde toelaag betaal op voorwaarde dat die skoolkommissies 
bydra 

'n bedrag/wat minstens 'n kwart moes wees van wat die regering betaal. 

Nog verdere geldelike tegemoetkominge is aan die ouers 

gemaak. Aan elke ~;kskool met 10 of minder leer1inge word 'n ekstra 

subsidie van 10/- per kind per kwartaal gegee2).Die rede vir hierdie 

tegemoetko~ng blyk duidelik by die deur1ees van briewe wat die 

Superintendent van die p1atteland af ontvang het. Die plase was 

dikwe1s ver uitmekaar, sodat dit op plekke moei1ik gegaan het om 

selfs tien kinders vir 'n skool bymekaar te kry. Hierdie tegemoetko-

ming het hu11e finansiele moei1ikheid in 'n mate verlig. 

Tog was sommige ouers nie so arm as wat hulle laks was 

nie. In.l893 het etlike 1ede van die Volksraad verklaar dat die 

p1attelandse bevo1king te min liefde vir die opvoeding van hu11e 

kinders besit3 ). In 'n brief aan die Uitvoerende Raad beweer die 

Superintendent baie nadruklik dat die armoede van die ouers nie die 

hoofoorsaak van die ongewenste toestand op onderwysgebied is nie4 ). 

In die Volksraad het hy ges~ dat van die 476 subsidiestate wat hy 

ontvang het, daar slegs 32 was waar ouers en skoolkommissies onvol

doende bygedra het5). 

1. Goewermentskennisgewing nO. 43171894:----- -----·--------
2. Ibid. 
3. V.R.N. ,3 Aug. 1893 1 art. 980. 
4. V.R.N. ,5 Aug. 1893, art. 986. 
5. Ibid. Tog het armoede 'n groot stremmende faktor in die ontwikke-

ling van die onderwys in die Repub1iek gebly.Kyk ook Onderwysver-
s1ag oor die jaar l894,b1.8; o.D. 14/24 Junie 1893 : Onderwyser E. 
B.F.Terbrugge van Waterval ( Soutpansberg ) wyt die swak skoolbesoek 
aan die gebrek aan belangstel1ing by sy skoolkommissie en vervolg o.a.: 
11Daar zijn vele kinderen die bijna halfWassen zijn en nog nimmer 
school gehad hebben •••• De menschen~ waarvan sammige zeker arm zijnbk 
kunnen nunne kinderen·niet op andere plaatsen doen en unnen ze o 
niet missen en nog minder kostge1d beta1en11

• Ook O.R. 6831/95: N.S. 
Borius- Supt. van Ond., Witkoppies, distrik Potchefstroom. 

Ook uit Waterberg, Soutpansberg, Standerton, Ermelo, Rustenburg, 
Marice en Lichtenburg het briewe met klagtes oor swak onderwys te 
wyte aan ar.moede, die Superintendent bcreik. Kyk ook Ploeger: Onder
wys en onderwysbeleid in die S.A.R., 131. 
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Ook die subsidies aan die hoer meisieskool is per ~oe

wermentskennisgewing1) verhoog van 45/- na 50/- per leerling per 

kwartaal. 

Hoewel die verhogings van subsidies na die inwerkingtrede 

van die Mansveltwet die aantal kinders en skole geleidelik laat toe-
2 

neem het ), het daar nietemin teen 1895 maar een uit elke vyf kin-

ders van skoolgaande 1eeftyd onderwys geniet3). Daarby moet egter in 

gedagte gehou word dat baie ouers die mening nie alleen gehu1dig het 

nie maar ook verkondig het dat drie tot sea maande onderwys vir hul-

1e kinder a ruimakoots vo1doende was. Die aannemingll van hulle kin-
ir 

ders was egter nog gelukkig vir die ouers 'n belangrike saak, en 

met die oog daarop was minstens 'n paar maande skoolonderrig noodsaak

lik4). 

Nieteenstaande die vordering op onderwysgebied wat op die 

Ivlansveltwet gevolg het, was die vooruitgang tog nog betreklik, ge-

sien in die lig van die feit dat teen 1895 sowat 20% van die kinders 

van skoolgaande 1eeftyd in Transvaal onderwys geniet het. Die veler-

lei moeilikhede in die weg van gesonde ontwikkeling kan kortliks 

soos vo1g opgesom word. Daar was die ylheid van bevolking; ar.moede 

onder die mense; gebrek aan inisiatief in verband met die oprigting 

van skole; 'n tekort aan onderwysers; by baie ouers 'n gebrek aan 

besef van die werk1ike betekenis van 'n goeie skoo1opvoeding; soma 

ook te min steun aan gewillige ouers van die kant van die burgerlike 

owerbede en soma ook van die kerk; onkunde aangaande die eise van 

die skoolwet, veral wat betref die stelsel van subsidie; toenemende 

instroming van vreemde en heterogene elemente, veral op en deur die 

goudve1de; skaarste aan werkvolk op plase5). 

Ten slotte is dit nodig om daarop te wys dat die jaar 1896 

groot veranderinge ten opsigte van die finansiering van die onderwys 

-----------------------
1. Goewermentskennisgewing no. 431/94 en Wet 8/1892, art. 61. 
2. Kyk tabel XV op bl.146 hierbo. 
3. Ploeger: Onderwys en onderwysbeleid in die S.A,R., 128, n.2l. 
4. Onderwysverslag oor die jaar 1894, 8. 
5. Vgl. ook o.a. Coetzee: Onderwys in Transvaal, 64. 

Ploeger: Onderwys en onderwysbeleid in die S.A.R., 
129 - 136. 
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in die Repub1iek meegebring het. Aan die einde van 18951) het die 

V. V. 0. o. Z. A. 'n versoekskrif aan die regering gestuur, waarin 

verbetering van die onderwys gevra word. Die vo1gende is gevra: 

11
1) Een apecia1e subsidie te geven voor kostge1d voor de kinderen 

van arme burgers, opdat de armen onzer buitenbevo1king meer in 

de gelegenheid gesteld mogen worden om te profiteren van het 

kriatelik nationaal achoo1onderwijs, 

2) kraohtige hulp te geven tot de oprichting van sohoolgebouwen en 

onderwijzerswoningen en aan bestaande schoolgebouwen, door schuld 

gedrukt, 

5) Z.Ed.Geatr. de Supt. van Onderwijs een ekstra toe1age te verle-

nen tot het laten uitkomen van bekwan~ onderwijzers, 

7) om voor het onderwijs in deze Repub1iek een vee1 groter bedrag 

dan tevoren op de Begroting van Onderwijs te plaatsen met het 

oog op het fei t, dat ve1e ge1dmannen gcen geld zu11en .sparen om 

met oppositiescho1en ons gesubsidieerd onderwijs te benade1en, 

13) voor werke1ik onvermogende kinderen een hogere subsidie toe te 

staan dan voor kinderen van beta1ende ouders, ge1ijk vroeger 

steeds het geval is geweest, a1sook de kinderen, bij de bere-

kening van de verhouding van schoo1geld tot subsidie, buiten re-

kening te 1at en, 

14) dat de onderwijzers, die werkzaam zijn bij gesubsidieerd onder

wijs een jaar1ikse toe1age zullen ontvangen wanneer ze in't be):.if 

zijn van de 3e k1as Certifikaat £50; 2e klas £75 en le klas £100." 

In 1895 het daar niks van hierdie versoekskrif tereggekom nie 

aangesien die Jameson-inva1 kort daarna plaasgevind en daar 'n ge-

spanne verhouding op po1itieke gebied geheers het. Eers in die vol-

gende jaar sou aan hierdie versoekskrif aandag en sever moont1ik uit-

veering of tegemoetkoming gegee word. Hierdie versoeke is van waarde 

omdat dit kom van die georganiseerde onderwysprofessie van daardie 

tyd, wat seker baie geed in staat was om die vinger op die swak 

--· _._, _____ _..... ·- ~ -·-- -·-=-·--·-··------------ __ ,__...___- .... & ... ·.-·-·--- --~-..-.---·-----·-'- - __ ._, ....... _,_._- --~---------

1. In Desember 1895 ingeatuur. Kyk V. V. 0. o. Z. A.: Notuleboek,l895; 
Ook V. V. 0. 0. z. A.: Gedenkboek, 10- 18. 
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p1ekke in die onderwyaste1se1 tl ~ 
5 

(2) InSPeksie van skole. ____ ...,.,_...__. ___ ·--... ·-----
Dr. ~,iansvelt het die inspeksie van skole op 'n hegter grand-

slag geplaas. Daar sou bepaalde inspeksiekringe, elk met sy eie in-

spekteur van onden1ys wees, en elke skoal moes gereeld, saver moont-

1ik twee keer per jaar, besoek word1). Nog voor die toepassing van 

sy wet het die Superintendent alreeds in 1892 die Transvaal in vier 

inspeksiekringe ingedeel en vir elke kring 'n inspekteur aangeste1. 

Hulle was F. P. Crots, c. G. de Jonge, J. Nieuwenhuize en J. K. M. 

te Boekhorst. Voortaan is die inspekteursverslae oak afsonderlik 

uitgegee en nie meer as byvoegse1s tot die Superintendent se jaarver-

s1ae gepub1iseer nie. 

Die eise wat aan die vier inspekteurs gestel is, was te hoog, 

want die kringe was te groat vir behoor1ike werk, die perdekar as ver-

voermidde1 was te stadig, die paaie was s1eg, en dikwels het vol ri-

viere en spruite sander br~e lang oponthoude veroorsaak en waardevol-

le tyd ongebruik laat verlore gaan. Die reiatoelae was oak ontoerei

kend2). Die inspekteurs moes steeds 'n wakende oog hou oor die toe-

passing en uitvoering van die Mansveltwet, waardeur wanpraktyke voor-

kom kon word. 

Die bevordering van leerlinge het by die inspekteurs al1een be-

rus, en aangesien die toetsing hoofsaak1ik mondeling en derhalwe in-

dividueel was, het die inspeksie baie tyd in beslag geneem. Tog moes 

die inspekteurs dit doen, aangesien baie onderwysers nie daartoe in 

staat was nie, daar die aantal ongesertifiseerde onderwysers destyds 

hoog was, soos tabel XXVII op die vo1gende bladsy aantoon. 

Deur die bevordering van leerlinge uitsluitlik in die hande 

van die inspekteurs te plaas, is verhoed dat onderwysers onbevoegde 

leerlinge na 'n hoer standerd oorplaas met die oog op die verkryging 

van 'n hoer subsidie. Die nadeel daarvan · dat die inspekteurs nie 

gereeld die skole betyds kon besoek nie, was onder andere dat die on-

1. Wet no. 8 van 1892, art.7. 
2. Dit was £250 per jaar; kyk staatsalmanak, 1894, 78. 
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Tabel XVII. 
~-----·-·-

Aantal gesertifiseerde en ongesertifiseerde onderwysers 

in _1~-A~;p~b]Jek_~_durend_e di~ar~ 189~.-~t. 18951) • 

Gesertifiseer. Ongesertif_~.!~ 

389 116 273 

442 128 314 

456 180 276 
~---_,_ _______ ____.. -··-·-----·---------.....- .... _.,_ _ _..... ___________ .._ ____ ~---·-- ________ ...__.., ... _,._-.-----------·--

derwysers te lank moes wag en ongeduldig geword het en self ook 'n 

verhoogde subsidie of die verkryging van 'n honorarimn vir verdien-

ste misgeloop het. Sommige leerlinge het dikwels na bevordering na 

'n hoer standerd deur die inspekteur die skool verlaat; en as hulle 

te lank op inspeksie moes wag, het hulle ook dikwels die skool ver-

laat. 

In 1893 is 350 skole ( waarvan 60 twee keer ) van die 412 ge-

inspekteer; in 1894 is 321 uit die 419 en in 1895 is 390 ( waarvan 

99 twee keer) uit die 422 skole besoek2). 

Die toestand het dus heelwat verbeter, maar aangesien al die 

sko1e nie jaarliks twee keer beeoek kon word, soos die voorneme was 

nie, was daar nog ruimte vir verbetering. 

In 1894 is inspekteur F. P. Crots opgevo1g deur H. Moora3), 

en die vo1gende jaar is T. c. Stoffberg, hoof van die gesubsidieerde 

skoo1 op Vryheid, aangeste1 as vyfde inspekteur4). 

Die salarisse van inspel~eurs was die vo1gende: 

1. Saamgestel uit die onderwysverslae oor die betrokke jare. 
2. Ibid. 
3. o.R. 5586/94: J. Bergmans- Staatsekretaris, 8 Oktober 1894. 

Pie pos op die begroting is reeds op 10 Augustus 1894 goedgekeur 
( V.R.N. art.1241 ). 
Onderwysverslag oor ,.die jaar 1894, 12. 

4. L.A. 696: Supt van Onderwys - T.C.Stoffberg, 10 Jan. 1895. 
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Tot Junie 1893: ~~50 per jaar, plus 'n jaarlikse reistoelae van £200; 

na l Julie 1893: £400 per jaar, plus 'n reistoelae van £250 per jaar1). 

Die bepaling van die wet dat die skoolkommissie moes sorg 

vir 'n behoorlike skoolgebou met meubels en verdere toebehore2), was 

myns insiens 'n effens ongelukkige reeling, wat veroorsaak het dat 

die onderrig van kinders in baie gevalle onder baie moeilike omstan-

dighede moes plaasvind, daar dit dikwels by gebrek aan die nodige geld 

gelei het tot die gebruik van ondoelmatige en onhigieniese geboue. Wel-

iswaar het dieselfde artikel van die wet bepaal dat die regering met 

die gebou tevrede moes wees, 11de plaatselijke omstandigheden in aan-

merking te worden genom.en. 11 Die skoollokale was dan oak dikwels in 'n 

uiters betreurenswaardige toestand. 

Omdat daar voortdurend klagtes ontvang is oar hierdie swak 

geboue en die tekort aan geld om geskikte lokale op te rig, is daar 

in 1893 deur middel van verdere wetgewing3) bepaal dat aan wykskole 

'n maandelikse toelae vir huishuur betaal sou word volgens die val-

gende tarief: 

10/- vir 'n kamer geskik vir hoogstens 10 kinders, 

15/- vir 'n kamer geskik vir hoogstens 20 kinders, 

20/- vir 'n kamer geskik vir hoogstens 30 kinders. 

Hierdie ondersteuning aan die wykskole was 'n groot tegemoet-

koming, want volgens die Superintendent was daar in 1892 66 wyksko-

le met minder as 10 leerlinge; 98 met 10 - 20; ?? met 20 - 30; 40 

met 30- 40 en 8 met meer as veertig leerlinge4). 

l.:.;z.A.R.l26: Z.A.Republiek: Finansies-begrotings, 1881- 1895, diens
jaar 1893,24. 

bstaatsalmanak, 1894, ?8. 
c. Malherbe: Education in South Africa, gee in sy tabel op bl.270 die 
· salaris van inspekteurs aan as £350 per jaar van 1890 tot 1894 en 
as £500 vanaf 1895, dog bogenoemde twee bronne is reg. Weliswaar 
is die salarisse na £500 per jaar verhoog maar eers vanaf l897.Kyk: 
Z.A.R.l26: Finansies-begrotings vir die jaar 189?, 18. 

2. Wet no. 8 van 1892, art.l4. 
3. Wet no. 8 van 1893, art.l. 
4. V.R.N., 2 Augustus 1893, art.9?7. 
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Die Uitvoerende Raad is ook gemagtig om vir die bou van 'n 

skool 'n bedrag uit die landskas voor te skiet teen 'n bepaalde ren-

tekoers en behoorlike sekuriteit, dog die bedrag mag nie meer wees 

as die helfte van die kapitaal wat nodig is om die gebou op te rig 

nie1 ). 

Ook hierdie laaste toegewing het baie goed te pas gekom vir 

'n skoollmrrnnissie wat 'n skoal wou begin, vJant dan was daar sommer 

baie geld nodig vir die gebou, skoolmeubels, skryfbehoeftes en boe-

ke asook skoolgeld vir die onde~~yser se salaris. 

( 4) Boeke en leermiddele ._ 

Waar Du Toit die gebruik van Engelse boeke in sekere gevalle 

toegelaat het omdat hy dit nog as onvermydelik beskou het, het dr. 

Mansvelt se wet neergele dat alle leerboeke in die Hollandse taal ge-

skryf moet wees, met uitsondcring van die wat gebruik word by die on

derwys van vreemde tale 2). Hy het ook eenvormighcid in die gebruik 

van skoolboeke probeer bevorder deurdat hy van tyd tot tyd lyste van 

aanbevole boeke uitgegce het cn dit ook teen vasgestelde pryse van 
3 

die Departeroont van Onderwys aangekoop kon word ). 

In die eerste School::.~id.s, wat in 1892 uitgegee is, kom 'n vol-

ledige lys van aanbevolc boeke ( lees- en leer- ) voor, almal in Hol-

lands geskr~~e. Daarvan was verskeie rGeds by die Departement uit die 

voorraad te koop. In latere publikasies het hy verdere lyste verstrek. 

Die Departement het ook veel moeite gedoen om die geskikste boeke in 

die skole te laat gebruik. Die skole moes wel self die boeke uit hul-

le beskikbare geld aankoop, maar daar het tog grater eenvormigheid in 

die skole gekom, die boeke was baie makliker en gouer verkrybaar as 

voorheen, en boeke wat van die Departement aangekoop is, het ten min-

ste aan hulle doel bcantwoord, en dit kon nie juis voorheen gese word 

van al die boeke wat in die skole gebruik is nie. 

Die S~-~o_<?_l_gids 4), wat deur Mansvelt versorg is, was 'n ware 

1. Wet no. 8 van 1893, art.2. 
2. Wet no. 8 van 1892, art.27. 
3. Ibid., art.28. ~~ , 
4.Te sien in Argief, Uni~!?bou, Pretoria, no.Z.A.R.97. Die eerste het 

verskyn in 1892, die 2de in 1895, 'n Supplement·- Schoolgids in 1896 
en die 3de in 1898. 
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gids vir onderwysers en skoolkommissies; dit was 'n uiters nuttige 

en baie waardevollc publikasic. Die volgcndc is onder andere van die 

nuttige informasie in verband met die skoolwese wat daarin verskyn het: 

Die personeel van die Departement, inspekteurs en hulle kringe, skool-

vakansies, s1uiting van skole, brie:f'wisseling met die Departement, wet-

te en Volksraadsbes1uite insake ondenvysaangeleenthede, verduideliking 

van verskillende soorte subsidies, wenke, voorskrifte en voorbeelde 

om state en vorms reg in te vul, vereistes waaraan goeie skoo1loka1e 

moet voldoen, honoraria van verdienste, ens. Hierdie pub1ikasie het 

inderdaad veel daartoe bygedra om skoolbesture en onderwysers beter 

op hoogte van onderwyssake te stel. Se1fs vir die hedendaagse navor-

ser bly dit 'n nuttige bron van informasie oor die skoolwese onder 

Hansvelt. 

IIy het voortdurend ywerig gepoog om die toestand lilet betrek-

king tot die skoolboeke te verbeter. So is byvoorbeeld op 26 Augus

tus 1892 'n Vollcsraadsbesluit1 ) geneem om £500 aan die Nederlandsche 

Zuid-A:f'rikaansche Vereeniging te betaal vir boeke en kaarte wat aan 

die Departencnt ge1ewer mocs word. 'ook het die Uitvoerende Raad 'n 

premie van £100
2

) beskikbaar geste1 vir 1eesboeke wat deur die Volks

raad goedgekeur is3 ). In 'n skrywe aan die staatsekretaris
4

) het die 

Superintendent eersgenoemde se aandag gevestig op die gebrek aan goeie, 

doelmatige skoolboeke. Op 17 Augustus 1893 het die Volksraad magti

ging ver1een5) tot die aankoop van 100 kaarte ten behoewe van skole 

en ook tot die toekenning van 'n gratifikasie van £50 aan Ode, vir 'n 

geskiedenisboek wat hy geskrywe het6 ). Kort daarna het die Volksraad 

ook £100 uitge1oof vir die sicrywe van geskikte lees- en 1eerboeke7). 

Ook in 1895 het 'n versoek om £200 vir geskikte skoo1boeke beskikbaar 

te stel, voor die Volksraad gekom8 ), dog dit het vir later bespreking 

----···----·--------------·-··--·-·--· 
1. E.V~R.B., 26 Augustus 1892, art.l297. 
2. U.R.B., 6 Augustus 1893. 
3. V.R.N., 8 September 1894, art.1626. 
4. R. 3948/95. 
5. E.V.R.B., 17 Aug. 1893, art. 1118. 
6.Ibid. 
7. Ibid,, 8 Sept. 1894, art.l626. 
8. V.R.N., 16 Aug.1895, art.936. 
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oorgestaan; maar toe dit teen die einde van die Raad se sitting weer 

te berde gebring is, is die versoek van die hand gewys, omdat die lo-

1 
pende diensjaar haas om was ) • 

Mansvelt het d us hard geprobeer om 'n aantal geslcikte boe-

ke en kaarte vir die skole beskikbaar te stel en het ook in 'n groot 

mate daarin geslaag, 1naar dit wil tog voorkom asof die Volksraad hom 

in die opsig miskien nie die nodige ondersteuning gegee het nie. 

Die onderwyser is die instrument waardeur die kind sy opvoe-

ding en ondervrys ontvang. Hy is die grootste enkele faktor wat van 

'n onderwysstelsel 'n sukses of m.islukking maak, en daarom is dit 

so belangrik dat die onderwysers bekwaam. moet wees vir hulle groot 

taak. Dr. r.:lansvelt het cUt maar al te E,Oed besef, en daarom het hy 

van die staanspoor af prob~er om te voorsien in die groot tekort aan 

geskilcte onderwysers. Hy wou en het drast ies opgetrec teen onbevoeg-

de onderwysers maar moes tog soms ook maar oorsien weens die groot te-

kart. 

In sy onderwysverslae.; oor die jaar 18932) het hy gese dat 'n 

groot aantal van die onGekvlalifiseerde onden~;sers geheel en al nie 

aan die eise van die tyd voldoen nie maar slegs geduld word omdat dit 

aan beter onderwysers ontbreek3). 

Baie van hierdie ongekwa1ifiseerde onderwysers was 'n ernsti-

ge be1emmering vir die pei1 van die onderwys, en die Departement moes 

4 steeds 'n wakenda oog oor hulle hou ). Daar was geva1le waar onder-

wysers so onbekwaam was dat hu1le nie eens in staat was om die soiDI!I.e 

van standard 3 te doen nie5). 

Om die toestand enigsins te verbeter het die Superintendent in 

1893 beurse gevra vir die op1eiding van onderwysers6). Die Volksraad 

1. V.R.N., 28 Sept. 1895, art, 1392. 
2. B1adsy 4 en 5 daarvan. 
3. Kyk tabe1 XVII op b1. 152 hierbo. 
4. Kyk ook Ploeger: Onderwys en onderwysbe1eid in die S.A.R.,l35. 
5. Ibid., 136- 137. 
6. Onde~Jsvers1ag oor die jaar 1893, 5. 
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het dan ook in die volgende jaar 20 studiebeurse van £60 elk vir 

die opleiding van onderwysers beskikbaar gestel1), terwyl die Raad 

'n paar dae later besluit het om nog ses beurse van £60 elk vir an~ 

der studierigtings beskikbaar te stel2). 'n Dag later is die pos van 

2250 vir die hoof van 'n koshuis vir kwekelingonderwysers goedge

keur3), 

Daar was groat belangstelling vir die 20 beurse en 

die aanvaarde elf seuns en nege dogters het hulle opleiding aan die 

Staatsmodel- en .die Staatsmeisieskool ontvang4). Aanbevelings vir die 

toekenning van nog meer beurse vir die opleiding van onderwysers is 

in 1894 aan die Volksraad voorgele, maar dit het oorgestaan om la-

ter oorweeg te word. 

In 1894 het die Raad besluit om onderwysers uit die buite

land5) in te voer om in die groat tekort te probeer voorsien, maar 

die finale reelings sou eers teen 1896 in die haak wees, en daarna 

sou die posisie geleidelik verbeter, want by die invoer van onderwy-

sers is daar sekere voorwaardes ten opsigte van die kwalifikasies ge-

stel. 

(6) Die Departement van Onderwys. 

Met sy ampsaanvaarding in 1891 het dr. Mansvelt die Departe-

ment van Onderwys beter ingerig. Die deeglike uitvoering en funksio-

nering van sy Onderwyswet het baie administrasie en korrespondensie 

in verband met die oprigting, instandhouding en subsidiering van die 

gesubsidieerde en Besluitskole 11 vir die Departement van Onderwys 
ll 

meegebring, en daarom het die administratiewe werk van sy DeparteP?e~f 

vinnig toegenee:m van 1892 tot 1895. Ook die oprigting van staatsko-

le, die Staatsbiblioteek, die Staatsmuseum~ staatskoshuise en gesub-

sidieerde biblioteke het addisionele werk meegebring. In 1894 het die 

aantal ingekome stukke ?329 beloop. Volgens afskrifte in die kopie-

1. E.V.R,B., 6 Sept, 1894, art.l606a. 
2. V.R.N., 12 Sept. 1894, art. 1665. 
3. Ibid., 13 Sept. 1894, art. 169?; eerste hoof R.D.Collins. 
4. Onderwysverslag oor die jaar 1894, 18. 
5. Buiteland het beteken enige gebied buite die Z.A.R.; dus het dit 

o.a. ingesluit o.v.s., Natal en Kaapland. 
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boeke het die aanta1 uitgestuurde briewe 3?60 b1adsye bes1aan. Die 

depot vir skoo1boeke het ook hee1wat werk meegebring. So het die 

Departernent van Onderwys byvoorbee1d in Januarie 1895 meer as 200 

pakette met skoo1behoeftes uitgestuur. Dit het die superintendent 

1aat bes1uit om die regering te vra om die aanste11ing van 'n As-

sistent-Supcrintendent, 'n verantwoorde1ike k1erk, 'n boekhouer, 

'n eerste en tvJeede k1erk goed te keur. Die eerste versoek is gewei

er, dog die ander is goedgekeur1). Daardeur het die personee1 uit 

2 ? persone bestaan ). 

rn 1895 het die regering 'n ooreenkoms met die boekhande-

3 1aar J. H. deBussy ) aangegaan, wat onderneem het om die nodige 

skoo1boeke en ander skoo1behoeftes in voorraad te hou. Hierdeur is 

'n dee1 van die werk van die Departement van Onderwys van hom wegge-

neem. 

Die sa1arisse aan die poste van die personee1 van die Onder

wysdepartement verbonde, was die volgende 4 ) : 

1891 1892 189'3 1894 1895 

Superintendent £1200 1200 1200 1200 1200 

Toe1ae reiskoste Supt. 300 

Sekretaris 425 425 450 450 500 

Boekhouer 300 300 300 

K1erk 250 250 250 250 400 

K1erk 150 250 250 2?5 350 

K1erk 300 

K1erk 275 

K1erk 275 

·------------------

(?) Koste van die onc:l.~~~ 

Die ouers wat onder Du Toit se subsidieste1se1 gewoond was 

-----------
1. V.R.N., 25 Sept.l895, art. 1319. 
2. Onderwysvers1ag oor die jaar 1894, 13; 

Ook O.D. 231, O.R. 833/95. C.J.(enkveld - Staatsekretaris, 31 
Jan. 1895. 

3. Onderwysvers1ag oor die jaar 1895, 26. 
4. z.~R. 126: Finansies-begrotings, 1891 - 1895. 

Ook Staatsalmanrucke vir die betro~ce jare. 
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om maar net van die staat toelaes te ontvang sender om self juis 

veel byte dra tot die onderwys en opvoeding van hulle kinders, ken 

nie dadelik by die nuwe stelsel van dr. Mansvelt aanpas nie want 

nou moes hulle self eers iets bydra voordat die staat aan hulle toe-

laes uitbetaal en wel in 'n vaste verhouding tot hulle bydrae. Daar-

om het die totale koste aan die onderwys van £34,962 in 1892 ge

daal tot £26,916 in 1893, om daarna geleidelik weer te styg1). Vir 
van subsidie 

die onwettige verkrygingjonder die nuwe wet, was daar min kans want 

geen subsidie is uitbetaal voordat die skole se state ontvang is nie. 

Die uitgawe per leerling per jaar aan onderwys het na 1892 

2 
geleidelik begin styg ), hoofsaruclik as gevolg van die groter gelde-

like toelaes wat in die vorm van ruimer subsidies, toekenning van 

subsidie aan gratis leerlinge, ho~r huurgeld vir skoollokale en an

der uitbreidings aan die onderwys gemaak is3 ). 

Tabel XVIII. 

Gemiddelde uitgawe per leerling per jaar in die 

Repub~k oor die jare 1891 tot 18954). 

Jaartal. Dorp- Wyk- Gem. Tot ale Gem. koste 
skole. skolc. aantal staatskos- per kind 

leerlingc. te in £. p. j. vir staat. ---- - ------
1891 99 453 8,170 43,823 5. 7. 3. 

1892 62 422 7,932 34,962 4. 8. 2. 

1893 59 353 5,909 26,916 4.11. 2. 

1894 61 358 6,626 31,260 4.14. 4. 

1895 55 367 7,217 39,813 5.10. 4. 
-

Die skerp daling in die gemiddelde jaarlikse staatsuitga-

we per kind aan die onderwys in 1892 is toe te skrywe aan die feit 

dat ingevolge die Uitvoerende Raadsbesl~it van 2 Maart 1892
5

) 

1. Onderwysverslag oor die jaar 1892, 13 en oor die jaar 1893,17. 
2. Kyk tabel XVIII hierbo. 
3. Vir volledige uiteensetting van uitbreiding, kyk 3a. en b.hicrbo. 
4. Saamgestel uit verskeie bronne, veral uit onderwysverslae oor 

die betrokke jare, Staatsalmanrucke vir die betrokke jare. Vgl. 
ook Bot: 100 jaar onderwys in Transvaal, 35. 

5. Onde~Jsverslag oor die jaar 1892, 13. 
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die aantal gratis leerlinge aansienlik verminder het, en aan die feit 

dat die aantal leerlinge in die skole verminder het as gevo1g van die 

noukeuriger en strenger tocsig wat op die skole uitgeoefen is sedert 

die vermeerdering van die aantal inspekteurs van skole. 
11
Aan de stip-

te plichtsbetrachting dezer heeren en de handhaving van de Wet in 't 

a1gemeen is het te danken, dat soholen, die voorheen in 1ijnrechten 

strijd met de Het bestonden en dus onwettige toelage uit 's lands 

schatkist trokken, opgehouden hebben de subsidie te trekken, waarop 

zij, wederrechtelijk aanspraak maakten!" 1). 

Die totale staatsuitgawe van £26,916.4.4. aan onderwys in 

1893 is soos volg saamgeste12 ): 

Aan 1a~r ondervvys 

Aan middelbare onderwys 

A an gratis 1eerlinge 

Aan 
17Beslui t skole1

' 

A an huur van skoolloka1e 

Aan agterstallige bedrae wat 
nog betaal I110es word aan slcool
besture wat nog nie hulle reke
nings ingestuur het nie 

£24,038.16.11. 

2,326. 6. 7. 

289. 3. 4. 

261.17. 6. 

1,245.16. -. 

150. . -. 
Die totale bedrag aan subsidies betaal en nog verskuldig oor 

die j aar 1893 bedra 2.27, 900.2.10, waarteenoor die gesamentlike skole 

'n bedrag van £15,844.18.4 aan skoolgelde en vrJwillige bydraes by-

eengebring het, dus ongeveer drievyfdes van die subsidie van die re-

gering. 

Hieruit kan ons af1ei dat dr. I-~ansvelt wel deeglik geslaag 

het in sy doel om die ouers self meer te laat bydra vir die onder-

wys van hulle kinders as wat vroeer die geval was. Ongelukkig is 

daar geen gegewens beskikbaar om aan te toon presies wat die ouerli-

ke bydrae vroeer was nie, maar die toestand het beslis verbeter, 

want oor die uitgawe van 1891 skr'jl\'le Mansvelt dat hy il.ie kon vas-

stcl wat die ouers se bydrae was nie maar skat dat dit hoogstens 

----------·--------·---- -"----·---·-·-----------
1. Onderv~sverslag oor die jaar 1892, 11 - 12. 
2. Ibid., 1893, 17. 
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die he1fte van die regering se bedrag beloop het1). 

Die staatsuit~wes aan onde~vys in 1893 was £26,916 of 

genriddeld £4.11.2 per leerling per jaar teenoor die ouers se by-

drae van £15,845 of gemiddeld £2.13.8 per kind, sodat die gesament-

like uitgawe van die staat en die ouers saalil aan onderwys neerkom 

op £42,761 of gemiddeld £7.4.10 per kind. 
2 

Die totale staatsuitgawe was in 1893£1,302,054 ), sodat 

die staatsuitgawe aan onderwys sowat 21% daarvan was. Die staat het 

dus maar 'n baie klein persentasie van sy uitgawes aan die onder-

wys en opvoeding van sy opgroeiende jeug bestee. 

Tabel XIX. 

1893 1894 1895 

a. Tota1e staatsuitgawes £1,302,054 £1,734,728 £2,679,096. 

b. Totale staatsuitgawes aan 
onderwys £26,916 £31,261 £39,813. 

c. % staatsuitgawe aan onder
wys bestee 2.1 1.5 

d. Gem. jaarlikse staatsuit
gawe aan onderwys per kind £4.11. 2 £4~14. 4 £5.10. 4. 

t. Ouerbydrae aan onderwys £15,845 £15,925 £16,525. 

f. Gem. per kind per jaar 

g. Totale gem. uitgawe per kind 
per jaar deur ouer en staat 

£2.13. 8 £2. 

£7. 4.10 £7. 

8. 1 £2. 5. 9. 

2. 5 £7.16. 1. 

h. Aantal gesubsidieerde leerlinge 5, 909 6,626 7,217. 
,_ 

Vergelyk ons nou die staatsuitgawes van 1893 met die van 

1895 aan die hand van bostaande tabel, dan acrk ons dat in die eer-

ste jaar aan die onderwys van 5,909 lcerlinge deur die staat 

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

1. Onde~7sverslag oor die jaar 1891, 7. 
2. Staatsalmanru{, 1895, 68. 
3. a verkry uit Staatsalmanak: 1895,68; 1896, 83, 1897,55; 

b, d, e en h uit onderwysverslaG oor die betrokke jare; 
c, f en g eie verwerking. 
Die uitgawes s1uit net in geld wat deur die staat bestee is 
aan gesubsidicerde onderwys en sluit ander uitgawes i.v.m. 
onder..zys uit, soos salarisse van adrr.inistratiewe personeel 
van die Departemcnt, salarisae van inspekteurs en hu1le reis
toelae, staatskole ens. 
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£26,916 bestee is teen 'n gemidde1d per 1eer1ing van £4.11.2 teen

ocr £39,813 vir 7,217 1eerlinge in 1895 teen 'n gemiddeld van 

£5.10.4 per kind. Sowe1 die tota1e as die gemidde1de uitgawe het 

dus aansien1ik vermeerder hoofsaak1ik as gevolg van die verhoogde 

subsidies wat uitbetaa1 is, maar nogtans het die staatsuitgawes nie 

in eweredige verhouding tot die tota1e staatsuitgawes toegeneem nie 

daar die uitbeta1ings aan subsidies van 2.1% in 1893 tot 1.5% in 

1895 van die tota1e staatsuitgawes verutinder het. Ons moet hier eg

ter in gedagte hou dat die tota1e staatsuitgawes van 1893 tot 1895 

verdubbel het, veral as gevo1g van die goudontginning en aanverwan

te industria~ en nywerhede aan die Rand, en dat die uitbreiding op 

onde~rysgebied noodwendig 1angsamer plaasvind. In elk gcval dui 

die verhoogde gemidde1de uitgawe per leerling op vooruitgang, want 

dit getuig van verhoogde onderwysfasiliteite vir die 1eerlinge wat 

we1 op skool was. Op die volgende b1adsye volg die spesifisering van 

die uitgawes aan onderwys soos dit geneem is uit die jaar1ikse begro

tings vir a1 die uitgawes van die land. Daarteenoor { om verge1yking 

te vergemaklik ) word die werklike uitgawe aan onderwys deur die 

staat vir dieselfde jaar { 1895 ) aangegee. 

Dit is nodig om sowel hierdie begroting as die werk1ike uit

gawe vir die jaar van naderby te beskou en te ont1eed ten einde die 

waarde en betekenis van sekere gegewens beter te begryp. so is die 

totale bedrag van staatsuitgawes aan onderwys vir die jaar 1895 vir 

die berekening van die gemidde1de staatsuitgawe per kind per jaar ge

neem as £39,813, met ander woorde a1leen daardie subsidies wat direk 

betrekking het op die onderwys, terwy1 indirekte uitgawes soos sub

sidies aan staatskole, doofstommes en blindes en studiebeurse sowe1 

as die sa1ariss~ van die personee1 van die Onderwysdepartement en 

inspekteurs nie bygereken nie. ~vaar die pos Onderwys en Opvoeding 

in die staatsbegroting voorkom, word onder hierdie hoof nog verder 

bygereken die sa1arisse van die Staatsbib1iotekaris, uitgawes aan 

sie Staatsbiblioteek, Staatsmuseum ens. Dit is natuur1ik moeilik 

om 'n 1yn te trek tussen uitgawes wat direkte of indirekte uitgawes 
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Onderwysbegroting vir die jaar 1 J~.- 31 Des. 18951). 
Ontvangste ( Oncf~!Ys en OpvoedTn-gy---·------- £2,500. 
Uitg~e: Dept. van Onderwys en Opvoeding 18,293. 6. 2 

Dienste, Dept. van Onderwys en Opvoeding 56,270. 

Spesifikasie van uitgawes. 
De.P_lY:tement_van -on~~ep_ O,Rvoedi_ng. 

Superintendent van Onderwys 
1 Sekretaris 
1 klerk 
1 klerk teen £350 vanaf 29 Apr. 1895 
1 klerk 
1 klerk 
5 skoolinspekteurs teen £400 elk 

reistoelae aan elkeen teen £250 
Rektor 
4 dosente teen £700 elk 
1 dosent teen £700 van 15 Aug.l895 

Hoof, Voorbere idingskool 
assistent normaalklas 

le assistent Voorbereidingskool 
1 assistant Voorbereidingskool 
1 assistent Voarbereidingskaol 
1 assistent Voorbereidingskaal 
1 asst. Voorb.skool@ £275 van 18.2.95 
1 asst. Vaorb.skool@ £275 van 5.2,95 
1 asst. Vaorb.skool@ £120 van 16.3.95 
onderwyser in Engels 
leraar in Delfstofkunde 
hoof tehuis v. kwekelinge e.a. leerlinge 
geskiedskrywer 
Staatsbibliotekaris 
vaste toelae aan sekr. van studiebeurse 
vaste toelae toesig in Nederl. i.v.m. 

studiebeurse 

£1200 
500 
400 
255. 5. 7 
300 
275 

2,000 
1,500 

850 
2,800 

262.10. 
700 
400 
350 
325 
300 
275 
237. 7. 1 
24? .19.10 

95 
300 
200 
250 
500 
400 
100 

200 
concierge Staatsmuseum 150 £15,648, 2. 6 

Staatsmeisieskoal. 
Direktrise van st-:-m.skool en kashuis 
lerares, eksamenklas 
assistent, eksamenklas £250 van 23.4.95 
lerares Engelse t aal 
lste assistent 
late assistant 
1 assistant@ £175 van 16.4.95 
1 assistent 

300 
275 
171. 4. 6 
250 
250 
250 
123.19. 2 
150 

1 assistent @ £150 van 1 Jul. 95 75 £1,845. 3. 8 
Raad van Eksam.ina~ 
1 sekretaris 
1 klerk 

DienstJL:. 

550 
250 

subsidie vir leerlinge, J.aer onderwys £29,000 
subsidie vir lcer1;.,.,s\...., m~ti. c·mne:r,>j's 4,500 
spesiale subsidie arm kinders, laer and. 3,000 
spesiale subsidie arm kinders, mid. and. 100 
subsidie vir onderwys V.R.B.344/1892 1,000 
honoraria vir verdienstelike onderwysers 500 
Raad van Eksaminatore, faoie 1,200 
studiebeurse:A. leerl. in Ned. 4 @ £60 240 
B. vir leerl. in Staatsmodelsk.24@£60 1,440 
C. vir leerl. in Staatsgimn. 9 © £60 540 

800. 
~~'1'8,293. 6 ~ 

D. vir k:wekelingonderwysers 40 @ £60 2,400 £43,920. 
l.ZT.R.l26:Z.A.Republiek:Finansies-begrotings, 1891-1895i no. ur--· 

vir die diensjaar 1 Januarie tot 31 Desember 1895, 2,3, 7 en 18. 
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Dienste ( vervo1g ) oorgebring 
toe1ae Staatsbib1ioteek e.a.openb.bib1. 
subsidie vir skoo11oka1e 
museum 
toe1ae doofstommes en b1indes 
onderwyser in handvaardigheid 
onderwysers in besondere vakke 
onderhoud en uitbreiding van kosin
rigting en Staatsmeisieskoo1 
toe1ae, kosge1de vir St.meisieskoo1 
toe1ae, V.V.O.O.Z.A. in Z.A.R. 
toe1ae, Neder1ands.Z.A.Vereeniging in 

Z.A.R. 

£1,300 
2,000 
2,000 

700 
500 

1,100 

2,250 
1,000 

50 

100 
subsidie vir meube1s vir tehuis vir kweke-
1ingonderwysers 450 
bydrae vir woordeboek 250 
gratifikasie vir hoofde en assistente 
van staatstehuise 150 
subsidie meube1s ens. 500 

Uitg~we deur die staat aan onderwys in 1895
1
). 

DeR.,.arte_ment _v_an Onderwys. 

personee1 
inspekteurs 

• £3,271. 1. 9 
1,881. 2. 3 

£43,920. 

£12,350 
£56,270. 

reiskoste vir inspekteurs 1,410.16.~ £6,563. -. a. 

subsidie aan sko1e. 

gewone 1aer onderwys 
gewone midde1bare onderwys 
kinders van onvermoende ouers 
sko1e met minder as 11 1eer1inge 
sko1e vo1gens V.R.B.344/92: 

1aer onderwys 
midde1bare onderwys 

subsidie vir huur van skoo11oka1e waar
by ook gevoeg is huur van by1oka1e vi~ 
staatsko1e 

Staatsgimnasium te Pretoria: 
personee1 
skoo1behoeftes 

minus ontvange skoo1ge1de 

Staatsmode1skoo1 te Pretoria: 
personee1 
skoo1behoeftes 

minus ontvange skoolge1de 

Staatsmeisieskoo1 te Pretoria: 
personee1 
skoo1behoeftes 

minus ontvange skoolge1de 

£32,268. 1. -
2' 957. 6. 8 
3,263. -. -

760.10 ... 

498. -. -
66. 5. - £39,813. 2. s. ---

£4,131. 6.10 
212.19. 9 

£4,344. 6. 7 

£2,776. 4. 9 

267.15. - £4,076.11. 7 

£3,046. ?. 8 
130. -. 6 

£3,176. 7.11 
592. 4. 6 £2,584. 3. 5. 

£1,935.18. 7 
63. 2. 7 

£1, 999.-L2' 
390. 4. 6 £1,608.16. 8 

£~421.19. 9 
------------- ----- -------------· ·---

1. Onderwysvers1ag oor die jaar 1895, 35 - 36. 



- 165 -

Bedrag oorgebring 

Kosinrigting aan Staatsmeisieskool 
te Pretoria: 
tekort a.an kosgelde 
meubels £767.10.10 
minus intreege1d 

Staatstehuis vir seuns 
tekort aan kosgeldc 
huisvader en assistente 
meubels 
minus intreegeld 

in Pretoria: 

£904.3. 7 
234. 

onderwys en verpleging van doofstOllllil.eS 
en blindes: 
skoo1-, kos-,reisgelde, klere ens. 
minus bydraes van ouers 

studiebeurse: 
uitbetaalde beurse 
salaris sekretaris van beurskommissie 
en toesig oor leer1inge in Nederland 

honoraria aan verdienste1ike onderwy
sers (-esse ) 

toelae Onderwysersvereniging, z. A. R. 
ekse.mens 

£57' 421.19. 9 

£211. 7. 7 

£644.10.10 £855.18. 5 

£316.17. 6 
350. -

£6?0. 3. ? £1,337. 1. 1. 

£612.11.10 
34. 5 £578. 6.10 

,\-;,2' 975. 4.10 

300. ~ £3,275. 4.10 

260. 
50. 

;ero mernorie 

£63, ?78._10.11 

aan onder¥Jys is. Om hierdie rede het die Superintendent van Onder-

wys die uitgawe aan subsidies geneem as die basis vir berekening 
. 1 

van die gemiddelde uitgawe per kind per jaar ). 

Daar is ook ander faktore wat die waarde van so 'n nom van 

vergelyking beinv1oed. So byvoorbeeld word die aantal leerlinge 

wat in 'n bepaalde jaar op skoo1 was, soma deur die Superintendent 

aangegee as die totaal van alle leerlinge in alle skole op 'n be-

paalde tydstip, se 1 Desember; soms word die gemidde1de skoolbe-

soek vir die he1e jaar aA:nP.:eP"ee,. T_,aMl~enoemne i-=1 natmJrUk die be-

troubaarste, maar dikwels het die superintendent nog nie al die sko-

1e se presensie1yste tot sy beskikking gehad wanneer hy sy jaarver

slae moes opste1 nie, en dan was hy genoodsaak om skattings te maa...~2 ). 

I:-~wat waars~jnlff'nmeer-k:orrek't€1;reergawevan diepo-sTsTesou g:-o" 
is om die uitgawe aan e1ke tipe inrigting te gee ( kyle tabel XX ) • 
Dan moet a11e indirekte uitgawes (o.a. sa1arisse van Ondervlysde
parternentspersoneel en inspekteurs ) oak na verhouding van die aan
tal kinders proporsioneel bygereken word, maar die werk staan nie 
juis altyd in direkte eweredigheid tot die afgesonderde bedrag 
geld nie. 

2. Dit is ook nie moontlik om tans korrekte gegewens uit primere 
bronne saam te ste1 om die Supt. se skattings uit te skruce1 nie 
aangesien dit nie bekend is watter deel van die gegewens op skat
tings gebaseer is nie. Die primere bronne is ook nie almal be
waar nie. 
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Dieselfde geld vir die uitgawes aan onderwys vir 'n bepaalde jaar, 

daar sommige skole hullc rekeningstate vir subsidie so laat inge-

stuur het dat dit nie betyds was vir samestelling van sy verslae nie, 

en in sulke gevalle moes hy n~ar terugval op gissings na aanleiding 

van vorige kwartale se state. Hoewel die gegewens dus nie heelte-

rnal betroubaar is nie, gee dit tog 'n redelike goeie aanduiding van 

die algemene neiging in die onderwys, aangesien dieselfde n~atstaf 

van beoordeling deurgaans gebruilc is. 

1 
Dr. Mansvelt het in sy oorsig van die jaar 1895 ) onder an-

dere die volgende ontleding ten opsigte van gemiddelde koste per 

kind per jaar aangegee: Die totale uitgawe van £63,778.10.11 is be-

stee ten behoewe van 60 leerlinge aan die Gimnasium, 259 leerlinge 

aan die Staatsmodelskool, 128 leerlinge aan die Staatsmeisieskool, 

4 bcursleerlinge wat in Nederland studeer het, 11 blindes en doof-

stonnnes wat te Worcester opgevoed word en 7, 217 leerlinge wat gesub-

sidieerde onderwys geniet het. Dit is ongcveer 'n gemiddeld van 

£8.6.1 per kind per jaar. 

Tabel :XX. 

Gemiddelde staatskoste per leerling per jaar vir die verskillende 

tip_e~~Aole vi_r_q_ie_j__~a.!__l8952 ). 

Skoal. ------·----
Gimnasium. 

i:Iode lskool. 

Heisieskool. 

Staatst ehuis. 

Kosinrigting vir meisies, 

Doofstommes en bindes. 

Gesubsidieerde skole. 

-~ 

Gem. 
aantal 
leerlinge. 

Uitgawe. 

Totaal. 
~-·--~---·----·--

60 £4,076,11. 7 

259 2' 584. 3. 5 

128 1,608.16. 8 

59 666.17. 
3 

6 ) 

31 274.18. 74) 

11 578. 6.10 

7,217 42,849. 7. 5 

1. Onderwysverslag oor die jaar 1895, 5. 
2. Ibid. 

Ger:liddeld 
per leerling. 

£67.18. 10% 

9.19. 6! 
12.11. ~ 

11. 6. ~ 

8.1'7. 4i 
52.11. &.t 
5.18. s! 

=···- . 

3, In hierdie bedrag vir die staatstehuis is nie inbegryp die bedrag 
van £670.3.'7 vir huisraad, beddegoed, kombuisgereedskap ens. nie, 
aangesien hierdie aangekoopte items waarde bly verteenwoordig en 
dus nie in berekeni~~~~bring word ~~die jaarlikse uitgawe per 
leerling nie. -~ 

4. Ewe min as by die staatstehuis is vir hierdie inrigting die uitga-
we van £644.3.7 vir huisraad ens. meegereken. 
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Van die leerlinge wat in 1895 onderwys ontvang het, het so-

wat negetiendes laer onderwys geniet en eentiende middelbare onder

vvys1), soos tabel XXI hieronder aantoon. Daar was dus 'n geleideli-

ke verhoging van die aantal kinders in die hoer klasse. 

Tabel XXI. -----
Persentasie leerlinge in elke standard in 18952). -------------------~---··--- ____ ..,_ ..... ...-.------.----

Totaal 
St.l. St.2. St.3. laer 

onderwys. 

50% 16% 91% 

Totaal 
st.4. st.5. st.6. middelbare 

onderwys. 

As die staat die onder.vys subsidieer, dan het die staat die 

reg om te verwag dat die beste gebruik van daardie geld gemaak :moet 

word. So het dr. Eansvelt gedink, en hy was dan ook nie tevrede 

met die skoolbesoek van sy dae in die Republiek nie. In 1892 was 

die skoolversuim 14%3), in 1893 was dit 1:31-~ 4 
) , die volgcnde jaar 

~ 5 6 
was dit 1ut3 % ) en in 1895 was dit 11% ) • In dis wykskole was die 

skoolbesoek veel getrouer as in die dorpskole en op die goudvelde. 

Die Superintendent vergelyk dit met die van ander state, waar die 

skoolversuim die volgende was: Natal 131~, Nederl:md lcYt/o en Enge-

7 land 22% ). Hoewel die Republiek se skoolbesoek gunstig vergelyk 

met die van genoemde drie state, was dr. Mansvelt nog gladnie daar-
8 

mee tevrede nie, want in sy jaarverslag van 1895 ) sk:rywe hy:"Wel-

licht zal binnenkort de vraag gesteld moet worden, of niet de tijd 

gekomen is om, althans voor de kinderen van dorpsbewoners en die 

der Goudvelden, wettelijke bepalingen omtrent verplicht schoolbe-

zoek vast te stellen'1 • Die belangrikste redes vir swak skoolbesoek 

was onder andere afwesigheid van kinders om hulle ouers tuis te help 

---------
1. Onde~wysverslag oor die jaar 1895, 7. 
2. Ibid. 
3. Staatsal~~ak vir 1894, 75. 
4. Ibid., vir 1895, 72. 
5. Ondenvysverslag oor die jaar 1894, 22. 
6. Ibid., 1895, 8. 
?. Ibid. 
8. Ibid. 

----------
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gedurende ploeg- en oestyd, wintertrek na die bosveld en vol sprui-

te op plase in die reentyd. As ons hierdie faktore in ag neem, moet 

ons erken dat d.ie skoolbesoek wel baie goed was. Nietemin wou dr. 

hlansvelt dit nog beter h@, want hy het geredeneer dat as die skoal-

versuim deur die jaar 10% is, dan beteken dit dat 10% van die uitga-

we aan onderwys 'n svralc belegging is. Daarom doen hy in sy jaarver

slag oor die jaar 18951
) aan die hand dat daar weer oorweging geskenk 

moet word aan die moontlikheid om, soos dit vroeer die geval was, 'n 
2 

sekere minimum aantal dae per l..:wartaal en per maand ) vasgestel Itloet 

word waarop 'n kind in die skoal moet wees alvorens hy op subsidie 

vir daardie kwartaal geregtig sou wees. Hy wou dus geen staatsgeld 

bestee waarvan daar nie die beste gebruik gemaak word nie. 

(8) ~rti~ere inisiatief of stl!_~tsonde:_rwys? 

By die bespreking van die finansiering van enige onderwys-

stelsel bly die kernvraag altyd: Wie is verantwoordelik vir die on-

derwys van die opgroeiende jeug: die ouer of die staat? In albei 

gevalle kom die geld van die belastingbetaler, en daarom is dit no-

dig om vas te stel van wie die inisiatief vir die onderwys van die 

kinders moet uitgaan: staat of ouer. Dr. Mansvelt het soos Du Toit 

uitgegaan van die beginsel dat dit die taak van die ouers is om te 

sorg vir die opvoeding en onden,~s van hulle kinders en dat die re-

gering sy bemoeiinge met die skoolwewe moet beperk tot die aanmoedi

ging van partikuliere inisiatief en toesig3 ) en kv;artaallikse subsi-

1. Onderwysverslag oor die jaar 1895, 8 en 9. 
2. Kyk bl. 137-8.hierbo. Die Du Toit-wet het 'n minimum teenwoordig

heid van 50 vol dae per kwartaal gestel voordat subsidie betaal 
sou word; in sy konsepwet het dr. Hansvelt dit op 55 dae per kwar
taal gestel of 18 dae per maand. Dis egter nie in die I;Iansvelt-wet 
opgeneem nie. Nou stel hy weer voor ( Onderwysverslag oor die jaar 
1895, 8 en 9 ) : ,paarne zou ik derhalve U.H.Ed. in overweging ge
ven, de mecning des volks te doen vragen over de bepaling dat voor 
een leerling over het geheele kwartaal subsidie uitbetaald zal wor
den, indien hij minstens 45 schooldagen de school bezocht heeft 
Lret dien verstande echter, dat voor een maand, waarin hij minder 
dan 8 dagen school gegaan heeft, de subsidie vervalt; en dat een 
kind, dat een deel des kwartaals ingeschreven was als leerling, 
een evcnrodig aantal dagen de school moet bezocht hebben om de 
commissie aanspraak op subsidie te geven voor twee maanden of een 
maand1;. 

3. Wet no. 1 van 1882, art.l, en Wet no.8 van 1892, art.L 
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dies aan die skoolkommissies uitbetaal, onder vasgestelde voorwaar-

des; maar so!i1.mige ouers kon of wou weens armoede nie hierdie be-

ginsels help uitvoer nie. Sommige ouers was tevrede met 'n paar 

maande1) onderwys vir hul1e kinders, en enke1es het selfs heelte-

mal onverskil1ig daarteenoor gestaan. 

In 1893 het die Superintendent in die Volksraad verk1aar 

dat die ouers vir die opvoeding van hu11e kinders moet sorg, ter-

wyl die staat geldelike steun verleen. Daarna het hy na aanleiding 

van die laksheid van sommige ouers om skoolgeld te betaal daarop ge-

wys dat daar twee we~ oop is, naamlik om 6f hierdi~ beginsel te 

handhaaf of om staatsonderwys in te voer2). Hyself wou graag sy be-

ginsel handhaaf, en daarom het hy voorstelle voorgel8 om die subsi

dies te verhoog, veral vir wykskole op die platte1and3). 

Armoede in sommige dele van die land het hom ook sterk laat 

dink aan die invoering van staatsonderwys, want in die Volksraad het 

hy in 1895 te kenne gegee dat hy reeds daaraan gedink het of dit 

nie raadsaam is ora staatsonderwys in te voer nie. Hy het egter ver-

klaar dat hy besef dat dit teen die beginse1 en oortuiging van die 

grootste deel van die bevolking is wanneer die staat onder¥~s in eie 

hande neem, en daarom moet die staat die onderwys soveel moontlik te-

gemoetkom, maar die ini~~atief moet nog van die ouers uitgaan. Hy 

hou dus nog by die beginsel van die wet, naamlik partikuliere ini

siatief4). 

Ds. P. Postma van die Gereformeerde Kerk in Transvaal het by 

ge1eentheid van die opening van die eerste algemene vergadering van 

die V. V. o. 0. Z. A. op 16 April 1895 verklaar dat daar by die ou-

ers behoefte aan onderwys behoort te bestaan, 
11
want als de ouders 

zoo onverschillig bleven zou men komen op het punt van staatscho1en11
• 

Hy was self teen staatslcole maar het erken dat daar in die vorige 

5 12 jaar nie veel vooruitgang op die platte1and te bespeur was nie ). 

-----------------
1. Ondel"!Nysverslag oor die jaar 1893, 3. 
2. V.R.N., 5 Aug.l893. 
3. V.R.N., 31 Mei 1894, art. 31 en 39. 
4. V.R.H., 22 :Mei 1895, art. 153. 
5. Notule, Eerste Algemene Vergadering van V.V.O.O.Z.A.,l895; Ook 

De Volksstem, 16 April 1895. 
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lllerdie konferensie van die v.v.o.o.z.A. was ook van me-

ning dat die inisiatief van die ouer moet uitgaan, dat die kerk ge-

roepe is om die ouers op hulle roeping teenoor hulle kinders te 

wys en dat die staat baie kan doen. 

In sy onderWysverslag 
1 

oor 1895 ) het die Superintendent 

verklaar dat partikuliere inisiatief nie meer tred hou met die ho~r 

eise van die tyd nie. Hy verklaar voorts in genoemde verslag dat 

dit vir hom, na die Jameson-inval, 'n groot vraag is of mens 
11
ter 

wille van een beginsel, hoe goed en loffelijk ook in 't afgetrokke-

ne, zich aan het gevaar mag blootstellen van alles te verliezen 

door te veel aan particulier inisiatief' over te latena2). Hier 
' 

het hy by die kruispad gekom: aanhou met partikuliere inisiatief 

of staatskole, on hy het daarna albei bewandel: staatskole vir die 

Uitlanders en gesubsidieerde skole vir die Boerebevolking. 

B. Uitbr:_eid~-~an die onderwys;_J:i_e_er en ruimer subsidies,l896_- 1899. 

As gevolg van die mislukking van die Jameson-inval3) het 

die Uitlanderagitasic aan die Rand tydelik tot stilstand gekom. Die 

onderwys was ook vir 'n kort rukkie ontwrig, daar sommige onderwy-

sers opgekormnandeer is of vrywillig by die kommando's aangesluit 

het. 

Nog voordat die inval plaasgevind het, was daar al aandui-

dings dat die onderwys ·en opvoeding in die komende jaar groot ver-
, 

anderings sou ondergaan. 'n Versoekskrif van v.v.o.o.Z.A. 4
) wat in 

Desember 1895 opgeste~ en aan die Volksraad gestuur is, sou as ge-

volg van die versteurings deur die Jameson-inval veroorsaak, eers in 

die volgende jaar bespreek word. Die .Uitlanders het gekla dat daar 

nie genoeg vir die onderwys van hulle kinders aan die Rand gedoen 

word nie, en dit sou ook in die Volksraad bespreek word. 

1. Vletgewin~ il!_~ak:e onderwz.s. 

Die Uitvoerende Raad het op 2? Januarie 1896 konseponderwys-

1. On~e~rsverslag ;.~,i~ jaar l.~~4 18. 

;: ~~1~~sember 1895 ·f3-t 1 Januarie 1896. 
4. Kyk bl. 150-1 hierbo. 
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wette goedgekeur en dit in die Staatskoerant van 3 en 5 Februarie 

1896 gepubliseer. Op 4 Mei het die Volksraad .:1et sy jaarlikse sit-

ting begin, en op 8 en 12 Hei 1) het die Raad besluit on die konsep-

ondervryswette na 'n onderwyskomraissie2) te verwys. Die konsepwet 

in verband r:wt die modelboerdery en ambagskool is op 8 en 9 Junie 
. 3 

deur die Raad bespreek en a:fgekeur ) • 

Teen die einde van Julie is die konsepwette, saam met die 

onderwyskomraissie se aanbevelings, deur die Volksraad bespreek en 

goedgekeur as Wet no. 14 van 18964). 

Hierdie wet bestaan uit 14 artikels, wat in 9 afdelings 

verdeel is. i.vlet uitsondering van die laaste afdeling handel almal 

in 'n meerdere of mindere mate oor die finansiering van die onder-

v:ys. Di t word opgevolg deur 'n bylae A, waarin die voorwaardes 

neergele word vir die voorsiening van reistoelae aan onderwysers 

uit die buiteland. 

Solank die land nog nie uit sy eie opgroeiende jeue; val-

doende onderwysers kon lewer om in sy behoe:ftes te voorsien nie, 

sal daar jaarliks 'n bedrag op die begroting geplaas word om daar-

uit die reiskoste van onderwysers wat uit die buiteland ingevoer 

word, te bestry 
5
). Neem 'n onderwyser die gestelde voorwaardes 

aan, dan moes hy so gou moontlik na die Transvaal kom om minstens 

drie jnar lank gesubsidieerde onderwys aldaar te gee6). onttrek hy 

hom eg;ter binne die vasgestelde tyd aan sy verpligtings, dan moet 
? 

hy die reiskosto plus 6% rente aan die regering terugbetaal ). 

Die ingekome memories, ~-.rat in 1896 deur die V{)Qrgenoe:mde 
Londer-

1. V.H.N., 8 l':le.i 1896, art ?'7;12 Mei 1896, artt. 123 eD 126. 
2. Reeds in 1895 aangestel ( V.R.N., 8 Aug.l895 ). 
3. V.R.N., 9 Junie 1896, art.536. 
4. E.V.R.B., 30 Julie 1896, artt. 1063- 1087. 
5. Wet no. 14 van 1896, art.l. 
6. Ibid., Bylae A, art. 2. 
?. Ibid., Bylae A, art. 3. 
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. wysko:m:missie sc.ai1l met die konseponderwyswette behandel is, is daar 

geprotesteer teen die invoer van buitelandse onderw:rsers en die hoe 

koste daaraan verbonde. 

l';~et die oog op die tekort aan voldocnde onderwysers was 

dit 'n noodsaaklike en goeie reeling ten einde enigsins in die ny-

pende teYort aan onder.~ysers te probeer voorsien. 

Daar sal jaarliks 'n sekere bedrag geld op die begroting 

geplaas word om daaruit subsidies aan skoolbesture van gesubsidi-

eerde skole toe te ken vir die aanskaffing van behoorlike skoolmeu-

bels. Sodanige subsidie sal egter nie meer wees as die helfte van 

die bedrag wat aan skoolmeubels· bestee is nie1 ). 

Die superintendent van Onderwys word geflagtig oR aan 

skoolbesture wat skoolgeboue opgerig het tot sy bevrediging en dit 

vir onderwysdoeleindes gebruik, 'n drierr.a.andelikse toelae toe te 

ken om daaruit die rente te betaal o:p die kapitaal wat gebruik is 

om die gebou op te rig. Die rentekoers mag egter nie meer as 8% 

wees nie. 

Skoolbesture wat ingevolge artikel 1 van Wet no. 8 van 1893
2

) 

geld van die regeririg geleen het, hoef voortaan nie meer rente daar-

op te betaal nie maar sal oak nie vir daardie bedrag cnige rente-

vergoeding ontvang nie. Skoolkommissies wat hierdie toelaes ont-

vang, mag nie aanspraak maak op vergoeding van huurgeld, soos vasge

stel in artikel 1 van Wet no. 8 van 1893 nie3 ). 

'n Toelae kon oak verkry word vir die oprigting van 'n on

derwyserswoning onder dieselfde voorwaardes as vir skoolgeboue4 ) • 

(4) Ekstra ~ubsidie aan wykskole. 

Ten einde die kleiner wykslcole aan die gang te probeer hou 

1. Wet no. 14 van 1896-,--az.:r.2.---·-----·---·--------~ 

2. Kyk bl. 154 hierbo. 
3. Wet no. 14 van 1896, art. 3. 
4. Ibid., art. 4. 
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omdat die skoolbesture dit moeilik gevind het om die tipe skole aan 

die gang te hou en omdat juis die ~rykskole in 'n groat behoefte op 

die platteland voorsien het, is hulle beter as in die verlede onder-

steun deur 'n ekstra subsidie te betaal aan wykskole met 11 tot 14 

leerlinge, teen 'n skaal wat deur die Superintendent vasgestel sou 
1 

word ) • 

Aan die besture van skole 1:1et 20 tot 30 leerlinge wat 

tot bevrediging van die inspekteur in drie of meer standerds 

van die skoal versprei is, word 'n ekstra toelaag van £3 per 

ma.and kwalrtaallilcs uitbetaal aan 'n assistent of lcwekeling wat in 

die skoal ondenvys gee en det~ die Superintendent goedgekeur is2). 

Skole met 31 tot 38 leerlinge kon ook van hierdie sub-

sidie onder dieselfde voo:rt'Taardes gebruik maak, met die verskil 

egter dat vir elke kind bo die 30 hierdie ekstra toelae met £1 

per kwartaal verminder word3}. 

Hierdie toelae mag alleen gebruik word vir die besol

diging van 'n assistent of kwekeling en vir geen ander doel nie4). 

Dit was 'n ret~ling wat die wcrk van die onden·ryser 

sou verger.1ruclik deurdat daar met behulp van die assistent of 

kvvekeling meer individuele aandag aan die let-rlinge bestec kon 

word, wat vroeer nie die geva1 was nie ;want onder viet no. 8 

van 1892 sou vir 30 1eer1inge net een onderwyser (sander kvleke-

1ing)5} toege1aat word,terwy1 'n inskrywing van 30 tot 46 l~er

linge eers die skool op 'n kwekeling geregtig sou 1naak 6), 'n Ver-

dere voordee1 van hierdie wysiging is dat die skoolkommissie nou 

dcur wetgewing verplig word om die ekstra subsidie uitsluitlik 

as sa1aris vir die kwekcling te gebruik. 

1. 
2. 
3 • 
4. 
5. 
6. 

Aan skoolbesture waarvan die skole en onderwysers aan 

~fet no-:--i4-van-1s-9s-,--art-:--6.-(kyk bT~i7a·· --liic_r_on-derr.-·----. ··-·-
Ibid., art.?. 
Ibid., art.s_ 
.Ibid.~ art.9. 
VIet no. 8 van 1892, art. 35. 
Ibid., art. 36. 
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die eise van die wet voldoen, 'sal 'n drieiaaandclikse toelaEo- van 

£3 to £6 uitbetaal word te:n behoew6 van behoeftige leerlinge van 

hulle skool wat vcrder as drie myl van enige gesubsidieerde skool 

1iWon en vir wie in die nabyheid van 86 'n skoal behoorlike voor-

siening vir kos, inwoning en verpleging gemaak kon wordl). 

Sodanigc; ldndcrs l'l.oct minstcms 45 dae per kwartaal in 

dh: skool wees, behalvre in geve.llc van ernstige siekte,in welke 

geval die lcommissie bevredigend.e bewyse te dien effekte moet voor-

le. Ouers van sulke kinders moet vooraf 'n ooreenkoms aangaan 

waarin hulle hulle verbind Olil die kinders vir minstcns 6 rraan-

de skool toe te stuur. 

Bewysc van algehele of gedeeltelike onver~oe van die 

ouers om lcosgelcl vir hul1e kinders te bete.a1, moet deur die 

1anddros of veldkornet en drie kerkraads1ede onderteken wees2 ) 

Hierdie maatree1 was daarop bereken om hee1wat meer kin-

ders na die skool te bring , en dit het inderdaad in 'n groot be-

hoefte voorsien. Die vo1ste gebruik kon egter nie dade1ik daar-

van gemaak word nie, omdat dit aan die nodige 1osiesinrigtings 

naby die sko1e ontbreek het. 

( 7) Ho_g_o_rari_S: .. _a_a._n~_r_~i~Tl_s_~_e_~iJ~e- _o_~d_eEJ.Y:.s_e_r_s.. 3
) • 

By1ae A van ~iet no. 8 van 1392, artikel 4 1 afde1ing 1 

word soos volg gev;ysig: 6()7~4 ) van die totale aanta1 kinders in 

die skoo1 moet in hul1e onderskeie standerds s1aag en minstens 

25% van die 1eerlinge in standerd 3 moet na standerd 4 oorge-

p1aas word. 

Hierdeur is dit vir onderwysers mru~liker gemaak om 

in aanrn.erking te kom vir die honorarium aan verdienste1ike on-

derwysers,aangesien die s1aaggrens vir standerd 3 verlaag is van 

40% na 25%. 

Kinders in standerd 1 wat ten tyde van die inspeksie 

-"-·-------··--···-·- --- ------· ---- .. ~ --·-··-----~---- .. -··-----.- .... -----~ ~ --·--- -~- ···- ... ________ ... __ _ 
l.Wet no. 14 van 1896, art. 10, 
2.Ibid.,art 11. 
3.Ibid.,art 12. 
4.Dit bly omveranderd. 

• 



- 175 -

nog nie ses maande in die skoo1 was nie, kom egter nie vir die doel 

in aanmerking nie. 

Ten einde die verhoging van honoraria aan verdienste-

like ondenvysers wat deur die wet aangebring is, duidelik aan te 

toon, word die twee teenoor mekaar geste11 ). 

Ho~~ja aan verdienste1ik~. onderwysers uitbetaa1 volgens 

Wet no. 8 van 1892, Wet no. 14 van 1896, 

By1aag A, art. 4 ( 1). art. 12 (1). 

1. Hoofonderwysers. 

Na 3 jaar diens £10. Na 3 jaar diens £15. 

Na 10 jaar diens £15. Na 6 jaar diens £20. 

Na 15 jaar diens £20, Na 10 jaar diens £25. 

Hierdie ge1de1ike tegemoetkoming aan verdienste1ike onder-

wysers is in e1ke geva1 met £5 verhoog, en daarbenewens is die tyd-

perke van diens ook van 10 en 15 jaar na 6 en 10 jaar respelDGiewe1ik 

verminder. Dit sou meer van hu11e aanspoor om verdienste1ike werk 

te 1ewer, vera1 ook omdat die narae van su1ke verdienste1ike onder-

wysers van tyd tot tyd in die Superintendent se jaarverslae gepub1i-

seer is en omdat baie van hu11e na hoer poste bevorder is. 

Wet no. 14 van 1896 het op 1 OlDGober 1896 in werking ge-

2 tree ) en het baie ge1de1ike tegemoetkomings in be1ang van die on-

1. Kyk tabe1 XXII op b1. 175 hierbo. 
2. Wet no. 14 van 1896, art. 14. 
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derwys gemaak. Die toepassing van die wet sou groter uitgawes vir 

die staat meebring, maar die Superintendent en die Volksraad was 

bereid om hierdie uitgawes te maak nadat hulle op die meriete van 

elke afdeling van die voorgestelde wysigings ingegaan het.Hierdie 

verbeterings het hoofsaaklik betrekking gehad op die onderwys 

van die Hollandsprekende deel van die Republiek se bevolking. 

Vergelyk ons nou hierdie wetgewing met die versoeke wat 

die V. v. o. 0. z. A. in Desember 1895 in hulle versoekskrif aan 

die Volksraad gestuur het, dan vind ens dat die onderwysersvereni
aan 

ging groot rede tot dankbaarheid kon h~ omdat/soveel van hulle 

versoeke voldoen isl), want onder andere is losiesbeurse ingestel, 

hulp is verleen met die oprigting van skoolgeboue en onderwysers-

wonings , die invoer van onderwysers is geldelik ondersteun, en 

aan die onderwys in sy geheel is meer geld vir doeltreffender on-

derwys beskikbaar gestel. 

Dr~ Nmnsvelt het gebruik gemaak van die Schoolgids 

om die onderwysers, skoolbestuurders en belanghebbendes by die 

onderwys in te lig ocr die onderwyswetgewing, en waar wette mis-

kien nie duidelik gestel was nie, het hy die werking daarvan 

nader toegelig en die lesers ook op hoogte gehou sowel van wysi-

gings wat aangebring is aan bestaande wette, as van toevoegings 

daaraan, In die Supplement-Schoolgids van 1896 en die School-

gids van 1898 is heelwat belangrike verduidelikings gegee wat 

betrekking het op Wet no. 14 van 1896, en gerieflikheidshalwe 

word dit hier behandel om daarby beter aan te sluit. 

(1) Insake subsidie vir skoolmeubels2 ~ 

Skoolkomnissies wat na 1 Oktober 1896 behoorlike skool-

meubels aangeskaf en in gebruik geneem het, kan aansoek doen om 

vergoeding uit die landskas vir hoogstens die helfte van die be-

drag wat daarvoor betaal is. Vir die doel is van skoolkommissies 

1. Kyk bl, 150 hierbo vir versoeke. 
2. Art. 2 van ilet no. 14 toegelig in Supplement-Schoolgids, 

1896, 15 en 16. 
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verlang om 'n gespesifiseerde rekening aan die Ondenvysdeparte-

ment voor te le vergesel van 

(a) 'n verklaring van die inspekteur dat hy die meubels 

gesien en geskik bevind het ; 

(b) die gespesifiseerde rekeninge van leweransiers van 

die meubels (die helfte van die bedrag); 

(c) soveel moontlik gespesifiseerde en gekwiteerde rekeninge 

vir vrag- en verdere aangegane onkoste ter opstelling 

van die meubels in die skoolgebou. 

Het die skoolkommissie dus vir £45 skoolmeubels gekoop 

en daarby £5 onkoste gehad ,dan stuur hy aan die Departement 'n 

:rekening van _£_4_5-:..p~l_us._£_·_5 ___ £25. 
2 

Hierdie duidelike uiteensetting van die prosedure wat 

gevolg moes word , het baie onnodige werk vir die Departemeut 

voorkom, en tegelykertyd sou daar op die manier nie onnodige en 

onwettige uitbetalinge gemaak hoef te word nie. 

Aan skole met 10 of minder kinders is 'n ekstra subsidie 

van 10/- per leerling per kwartaal betaal •. Vir 'n skoal van 9 

leerlinge het dit dus £4.10 .... per kwartaal ekstra bedra ; vir 'n 

skoal met 10 leerlinge was dit £5 ekstra. Tot hiertoe is vir skole 

met 11, 12, 13 of 14 leerlinge dus minder subsidie ontvang as vir 

'n skoal met 10 leerlinge.Om hierdie ongerymdheid uit te skakel 

is vasgestel dat ook aan 'n skoal met 11 tot 14 leerlinge ekstra 

subsidie betaal sal word dog dat dit vir elke l.eerling bo die 10 

:;net £1 verminder. Su1ke sko1e ontvang vo1gens die vo1gende skaal 

subsidie: 

1. Art. 6-van-wet no~-T4van1896toegeiig-fn-supplement--sc1lool
gids, 1896 , 17 en 18. 
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Skaa1 van subsidies met venninderde ekstra subsidie vir sko1e ------..-.----- ... ---·-.-,--....... .....- .. ~------ .. ___ ....... "' --.---- ·- ----- _, ---·- -··Y ....... ~ -~ ----.-----....--

Aanta1 1eer1inge Gewone Ekstra 
in die skoo1. subsidie. subsidie. Totaa1. ----- ----- -·- ---~--···~ -------- ____ ... , ___ -------- .... --- .. ------·- - .. ----.... ·~- ...... -- -··· --~·--------

9 J::.13.10 £4.10 £18 

10 15 5 20 

11 16.10 4 20.10 

12 18 3 21 

13 19 2 21.10 

14 21 1 22 

15 22.10 geen 22.10 

Hierby is gereken dat daar aan skoo1ge1de en vrywi1lige 

bydrae minstens 'n kwart ontvang is van die bedrag gewone subsidie 

waarop hu11e aanspraruc 1naak, en verder dat a11e 1eer1inge 1aer 

onderv.rys geniet. Is daar minder ontvang , dan word die gewone sub-

sidie eweredig ver..-.linder, tervvy1 die ekstra subsidie diese1fde 

b1y. Is daar midde1bare onde~Js-1eer1inge, dan word die gewone 

subsidie 'n weinig hoer. 

Die e-kstra subsidie aan sko1e met minder as 10 kinders(10/-

per kind) sou dan die vo1gende wees: 

Aanta1 1ee_r_1_i~e;~. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Per kwartaa1. 

£2.10 
3 
3.10 
4 
4.10 
5 
4 
3 
2 
1 

geen. 
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Hierdie toelae sal toegcken word aan assistente of kwe-

kelinge wat volgens wet goedgekeur is en die inspekteur bevredig 

het. Daar sal streng gelet word op die inspeksie aangesien die 

toelae nie 'n subsidie vir leerlinge is nie inaar vir die kweke-

ling of assistent-onde~~yser. Die volgende skaal van subsidie met 

verminderde toelae is gebruik: 

Per kwf!z.:taal. 

Aantal leerlinge 
in die skoal. Subsidie Toelae Totaal. 
-~-------·--- ····--i43-:1o----·---·-- .zg __________ £52~ro--

3o 45 9 54 
31 46.10 8 54.10 
32 48 '7 55 
33 49.10 6 55.10 
34 51 5 56 
35 52.10 4 56.10 
36 54 3 5'7 
3'7 55.10 2 5'7 .10 
38 5? 1 58 
59 58.10 geen 58.10 

(4) ~es!ale besluite van die Volksraad. 

Behalwe Wet no. 14 en 15 van 1896, wat grater ge1delike 

voorsiening vir die onderwys gemaak het, het die Volksraad ook nog 

in sy sitting van 1896 'n paar bes1uite rakende die onderwys geneem: 

(a) Subsidi~ aan gratis 1eer~~ge. 

Artike1 1093 van die jaar se Volksraadnotu1e 2) bepaa1 

dat die subsidie vir werklik onvermoende kinders ( ge-

woonlik gratis leerlinge genoem) met 10/- per kwartaal 

verhoog word na 40/- per k\vartaa1. 

(b) Verplaasbar_~~~oo~eboue. 

'n Bedrag word op die begroting geplaas vir die aanskaf 

en ingebruikste1 van verplaasbare skoolgeboue en onder

wyserswonings3) .In sy toeligting het dr. Mansvelt daarop 

l.Schoolgids, 1898, 26 en 2? en Suppleme·n.:r.:schooTgfcrs·Ys96-;1s en-
19 ; vgl. Wet no. 14 van 1896, artt. '7 - 9. 

2. Supplement-Schoo1gids, 1896, -9. 
3. V.R.N., 1896, art. 1094, en Supplement-Schoolgids, 1896, 9 en 20. 
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gewys dat die geboue iruuekaar gesit kon word en ook weer 

uitmekaar gehaal kon word as dit nodig was1).Dit sou 

kosteloos deur die regering aan skole verskaf word, maar 

bly die regering se eiendom, en die skoolkommissies 

moes verantwoordelikheid daarvoor onderneem. 

Hierdie tipe skole het later egter geblyk te duur en dus te oneko-

nomies te wees om te gebruik. 

20/-

30/-

40/-

(c) Skoolhuur. 

vir 'n 

vir 'n 

vir 'n 

Artikel 1097 van die Volksraadsnotule van 1896 het 

artikel 1 van vwet no. 8 van 1893 soos vo1g gewysig: 

, 1Waar zulks haar wenschlijk en noodzaa4ijk voorkomt , 

heeft de Regeering de bevoegdheid, aan wijkscholen een 

maandelijksche toelage voor huishuur tc verleenen 

naar het volgend tarief112 ): : 

skoo1kamer geskik en gebruik vir hoogstens 10 kinders, 

skoolkarner gesldk en gebruik vir hoogstens 20 kinders, 

skoolkamer geskik en gebruik vir hoogstens 30 kinders 

en verder vir elke 10 kinders of dee1 daarvan bo die dertig leerlinge 

10/- meer. 

J.;liskien omdat dr. I:lansvelt voortdurend met die opmaak 

van sy ondcrwysverslag, sy verski1lende state en die on-

derwysbegroting moes wag vir state v~~ sko1e wat te laat 

ingedien is,is artikel 1138 van die Volksraadnotule as 

bes1uit gepass~er waardeur aan die Superintendent mag-

tiging verleen is om die uitbeta1ing van subsidies te 

weier vir die kwarta1e van 'n vorige jaar indien die re-

keninge en state ingestuur word na 15 Februarie van die 

1. V.R.N., 1895, art, 1094 en Suppiement-.:Schooigids--i896--; 9en 
20. 

2. Supplement-Schoo1gids, 1896, 9; Schoolgids 1898, 28 - 29. 
3. Suppl~ment-Schoo1gids, 1896, 28 en 29. 



- 181 -

Daar was nie vir die onderwysers en skoolbesture volko~ 

me duidelikheid oor wat onder vrywillige bydraes bedoel is nie • 
• 

Onder vrywillige bydraes word die volgende gereken: 

(i) Bydraes van kerke, liefdadigheidsgenootskappe of ander 

verenigings ter stywing van die skoolfonds ; 

(ii) waarde van kos en inwoning aan die onderwyser verskaf 

in geldwaarde geskat; 

(iii) huurwaarde van die onderwyserswoning, mits die rege-

ring geen rente op die kapitaal vir die oprigting van 

die gebou betaal nie ; 

(iv) die helfte van die bedrag uitgegee aan skoolbanke, 

mits die bedrag nie uit die skoolfondse betaal is nie; 

(v) gelde wat die skoolkommissie ontvang het vir die aan-

koop van leermiddele, skoolboeke en skoolbehoeftes; 

(vi) skoolgelde betaal deur leerlinge in die skoal maar wat 

nog onder standerd 1 is, dus kinders in die skoal maar 

nog onder 6 j aar oud l ). 

( 6) Aanko2.P_von _s].nk _e.!!_}lout 2 ). 

Die skoolkommissie sou vergoed word vir die koste van die 

hout, sink,delire en vensters wat gebruik is vir die oprigting van 

skoolgeboue en onderwyserswonings. Hiervoor is volledige en gespe-

sifiseerde state, rekenings en kwitansies verlang alvorens die 

uitbetaling daarvan sou geskied. 

(7) Die beteket:J.is. 

Die voorgenoemde toeligting by sekere onderwyswette of 

sekere artikels daarvan was van baie groat hulp en waarde vir 

sowel die onde~nysers as die skoolkommissies om hulle duidelik op 

hoogte te stel van die inhoud en doel van die wetgewing.Ook is 

voorbeelde verstrek van hoe verskillende state ingevul moes word. 

\~at ook baie nuttig was, was di6 skale vir die berckcning van die 

ekstra subsidie aan skole met 11 tot 14 leerlinge en die skaal 

vir die berelcenin.s._ van die toe_l_ae ~~ kwekeli~-~~-s_i,!ltente, 
l.Schoolgids, 1898,21. 
2. Ibid.,69. 
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want hieroor het nie volko:me duidelikheid bestaan nie. 

Die spesia1e bes1uite van die Vo1ksraad ten opsigte van 

die verbetering van die onderwys, wat in die Schoo1gids en §upple

~nt-Schoo1gids verskyn het, sou andersins miskien baie moei1ik 

onder die aandag van skoo1besture en onderwysers gekom het, waardeur 

die onderwys en opvoeding van die jeug kon 1y. 

Ook die verduide1iking van wat a1les onder vrywil1ige 

bydraes gereken kon word, het die sko1e se toe1aes vermeerder. Die 

mededeling dat skoolkommissies vergoed sou word vir die koste van 

hout, sink,vensters en deure is allerwe~ verwelkom, want juis dit was 

die sake wat baie geld gekos het by die oprigting van sko1e en 

onde~ryserswonings. Die stene en arbeid was gewoonlik nie 'n groot 

prob1eem nie, vera1 op die p1atte1and.Dit het dan baie daartoe mee-

gehelp dat meer skoolgeboue vinniger opgerig kon word gedurende die 

laaste paar jaar van die Repub1iek se bestaan. 

c. YfAt No. 15 van 1896. 

( 1) Falctore wa"L_~1ei he_:ti_i?.~t_We_~n_?. 15 van 1896. 

Ten tyde van die Jamson-inva1, op die m6re van 30 

Desember 1895, het 'n Johannesburgse deputasie president Krt~er 

gaan spreek om op sekere gegronde griewe te wys. Die President 

het daarop beloof om so~Jnige van die punte deur hu1le geopper , vir 

oorweging aan die Uitvoerende Raad voor te 1~. Een van hierdie punte 

wat van bel.e,ng is vir hierdie studie v1as :nGedee1te1ijke subsidie 

voor scho1en waarin tot op zekere hoogte het Engelsch het medium 

van onderwijs was 111).'n Konsepwet is opgeste1 met die doe1 om aan 

hierdie belofte uitvoering te gee • 

Die opste1ling van hierdie wet het baie oorweging gekos, 

amdat dit oor so 'n uiters nete1ige kwessie gehande1 het. Die kon-

sepwet vir die verdere voorsiening in die onderwys en opvoeding 

van kinders van vreemde1inge op die geprok1ameerde goudve1de in die 

2 Republiek is deur die Uitvoercnde Raad in Januarie goedgekeur ), 
1. Van Oordt:Pau1 :Kruger en. .de- 9pkon;t--der.~z;~d Afiikaansch;-Re_p~-

b1iek, 693. · 
2. Ms.R.880/9q in R.2666/96.Goedgekeur by U.V.R.B.,27~1.1896,art.54. 
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dog later in die jaar het die onderwyskommissie dit afgekeur en is 

al die artikels deur ander vervang, om eindelik deur die Volksraad 

as Wet no. 15 van 1896 goedgekeur te word op 30 Julie 18961}.Dit 

was heeltema.l iets anders as die voorlopige toesegging van die 

Staatspresident aa.n die Johannesburgse deputa.sie op 30 Desember 

1895. 

(2} Inhoud van Wet no. 15 van 18962). 
-~------·-·-·---·-

Die aanhef van hierdie wet is van belang, want daa.rin 

word die doel van die wet3) nader omskrywe in die woorde :aNade-

maal het gebleken is 1 dat door de Wetten en Volksraadsbesluiten, 

regelende het onderwijs in de Z.A.Republiek, niet genoegzame voor-

ziening gemaakt is voor de opvoeding en het onderwijs der kinderen 

van behoeftige ouders en van vrecmdelingen op de geproclameerde 

goudvelden, zoo wordt hierbi j bepaald en vastgesteldt als volgt 11 4). 

Die wet self bepaal da.t waar daa.r op die geproklruaeerde 

goudvelde geen of nie genoegs~oo voorsiening gemaak is vir die 

onderwys en opvoeding van blanke kinders wie se ouers op die goud-

velde woon nie, kan die Uitvoerende Raad, op voorstel van en in oor-

leg met die Superintendent van Onderwys , die nodige voorsiening 

ma.ak vir skoolgeboue en onderwyserswonings, onde~Jsers aanstel 

en besoldig, ko~Mttissies van toesig en bcheer benoem en verder alles 

doen wat kan help om die ondcrwys en opvoeding op die dorpe en, 

waar nodig op ander plekke op die geproklameerde goudvelde te be

vorder5). 

Die onderwys sal in sulke skole aan kinders van Hollands

sprekende oucrs in die landstaal gegce word6). 

l.E.V.R.B., 30 Julie 1896, artt. 1088- 1092. 
2. Ibid. 
3. Die naam van die wet is 11 Ter verdere voorziening in het onde~vijE 

en de opvoeding van blanke kinderen op de geproclameerde goud
velden in de Z.A.Republiek". Let wel: Die konsepwet maak voor
siening vir die onderwys van kinders van vreemdelinge; die fi
nale wet maak voorsiening vir die onderwys en opvoeding van 
blanke ki]ldE:E:f?.._Op die _B.e,;erq~lame_erd!:__~_o,Y_d_y~. Kyk voetnoot 1 
bl. 185. 

4. Aanhef van ~iet no. 15 van 1896. 
5. Wet no. 15 van 1896, a.rt;l. 
6. Ibid., art. 2. 
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Die leerplanne vir kindcrs van nie-Hollandssprekcnde 

ouers in sulke skole sal, met die goedkeuring van die Uitvoerende 

Raad, deur die Superintendent van OnderN-J'S vasgestel word, ;,doch 

steeds in den gecst en volgens de strekking van de w·etten op het 

Onderwijs en de desbetrcffendcn Volkraadsbcsluitenil 1). 

Artikels 4 en 5 van die wet bcpaal dat die Supcrinten-

dent van Onderwys jaarliks bchoorlike verslae oor die vJerking en 

bestuur van sulkc skole moet voorle en moet sorg dat dit geinspek-

teer word , en verder dat die wet onraiddellik na die publikasie 

daarvan in die Staatskoerant in werking tree2). 

By nadere beskouing van hierdie wet herken mens nie daar-

in 'n wet wat spesiaal bcdoel is vir die daarstelling van meer 

onderwysfasiliteite vir die kinders van die Uitlanders aan die 

Rand nie. Dit is tog wat hierdie wet aanvanklik beoog het, gesien 

in die lig van president Kruger se belofte aan die Randse deputasie 

op 30 Desember van die vorige j aar. Vf at hy be lowe het, was 'n ge-

deeltelike subsidie aan skole waarin Engels in 'n sekere rua.te die 

medium van onderrig was. Eerstens maak hierdie wet voorsiening 

vir die kinders van behoeftige ouers en vreeF~elinge op die goud-

velde ;Hollandssprel:ende kinders word dus ingesluit, mits hulle 

ouers behoeftig is. Tweedens kry ons die groot afwyking van sy 

belofte van gedeeltelike subsidie na die instelling van staatsonder-

vrys , dus baie meer as wat hy be lowe het. Derdens word die inisi-

atief met hierdie wet uit die hande van die ouers geneem en oor-

gedra na die staat, want die Uitvoerende Raad sal op voorstel en 

in oorleg met die Superintendent van Onde~~ys nie alleen sorg 

:---:-·--··-.. -------·-··--··- --- -·-···--- .. --.-------
1. Wet no .. 15 van 1896, art.3. 
2. Die inhoud van al vyf artikels van hierdic wet is hierbo gegee 

nie omdat almal direk betrekking het op die finansiering van 
die onderwys nic, maar omdat die bewoording van die wet sowel 
die latcre toepassing en werking daarvan , as die uitgawe wat 
as gevolg van die wet aan ondcrwys gemaak is, beinvloed het. 
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vir die nodige skoolgeboue en onderwyserswonings nie maar ook vir 

die aanste11ing en beso1diging van onderwysers -dus algehe1e 

staatsondemys. 

Haarom is daar so ver afgewyk van :president Kruger se 

belofte van 30 Desember ? Kan dit wees dat die vo1le implikaaie 

van die Jameson-inva1 eers later ten valle oorweeg en besef is 

en dat die betrokke onderwyswet 'n resultaat van hierdie oorweging 

is ?Hierdie veronderstelling slcyn die naaste aan reg te weeal). Die 

Staats:preaident, :Manavelt, die onderwyskonnnissie en die !Volks-

raad wou blykbaar die finale seggenaka:p oor onderv1ys aan die Rand 

in die hande van die ataat hou. Mansvelt wou h~ die Uitlanderkinders 

aan die Rand moes in die skole Nederlands leer om hulle nongemerkt 

ondc:r onzen invlood te krijgen en de Jingogeest uit te bannen1'
2) 1 

sodat deur middel van die regte onderwysbeleid ndien kleinen 

addertjes onge:merkt de gifttandjes zullen worden uitgetrokken en 

zij onschadelijk uit de school de naatscha:p:pij zul1en intreden"3). 

l'Jalherbe4) wys daarop dat die aantal ure onderrig in die Hollandse 

taal5) wat die Uitlanders moes kry, gering was, en kom tot die ge-

volgtrekking dat 11 it is difficult to see that the S.A.Re:public 

could have insisted on anything less6) without endangering their 

national integrity. No other country would have shown as much 

l.P-re-sident Kruger se belof-fe--:GedeeTteiik-e subs.id.ie aan-slcole waar
in Engels in 'n sekere mate die medi~ van onderrig was.Die kon
sepwet se hoofgedagte was: nWaar o:p de gcproclameerde goudvelden 

in deze Republiek geene, of geene genoegzame voorsiening gemaakt is 
voor het onderwijs en de opvoeding van de kinderen van vreemdelin,Q·P:n 
op zulke goudve1den wonende,kan de Regeering op voorstel van en in 
overleg met den Superintendent van Onderwijs de noodig~ voorzie
ning maken voor schoolgcbouwen en onde~vijzerswoningen,onderwij
zers aanste1len en bezoldigen,commissien van toezicht en beheer 
benoemen,en vcrdcr allcs doen wat strekken kan om het onderwijs 
en de opvoeding o:p zulke plekken te bevorderen". 
Die finale "vet :Voorsiening word ge:ma.al<: vir die onderwya van kin
ders van._ _b_c_hoe_~-i~e __ <>..l!..~~-£.~ . .!.~ _v_r_q_~~!d_e:_:J:i_~~~- op die goudvelde, en 
dit sou deur die staat begin 1 opgerig en betaal word - dus staats
onderwys as eindresultaat. 

2. L.A.696 :Supt.v.Ond. - Prof.J.P.Moltzer,8 Februarie 1896. 
3. L.A. 696:Supt.v.Ond. - l·Ir.Frank van Lenne:p, 17 April 1896. 
4. l.:La.lherbe:Education in South Africa, 288. 
5. Vir Besluitskole: 5 u.y.w.onderrig in die Hollandse taal, en in 

skole o:pgerig onder Wet 15/1896 moes da.ar in st.l een uur p.w. 
onderv~s in Hollands gegee word;in st.2,3 en 4 sou die hoeveel
heid snel toenecn totdat in st. 5 allcen Hollands as medium ge
bruik word. 

s. Kyk voctnoot 5 hierbo. 
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consideration to the language of the foreigner:;; en dan vestig hy 

die aandag daarop dat in die Verenigde state van Amerika die ver-

amerikaansing van vreemdelinge een van die wagwoorde van hulle on-

derwysstelsel is. 

Met hierdie wet, wat voorsiening gemaak het vir onderwys-

fasiliteite op die goudvelde, het dr. Mansvelt die partikuliere 

inisiatief van die ouers in die onderwys laat vaar, want voortaan 

sou die inisiatie:f' vir die tipe skole van die Superintendent self 

uitgaan en nie meer van die ouers nie -- dus volkame staatskole, 

hoewel die woord self nie in die wet voorkom nie. 

Die geldelike steun wat hierdic wet aan die kinders van ouers 

op die goudvelde verleen~, was milder as vir die kinders van die 

Boerebevolking, want die skole op die goudvelde sou staatskole 

wees, en die staat sou die koste van die onderwys dra, terwyl die 

Boerebevolking slegs subsidies in verhouding tot die geldelike 

bydrae van ouers ontvang het. Malherbe1
) beklemtoon ook hierdie 

feit waar hy se dat the Resolution ( Art. 344 of 1892 ) and Law 
II 

15 of 1896, giving State aid to ,Uitlanders' exceeded the limits 

of liberality, since not even for the actual citizens of the Re-

public was so much done by the State as for the foreigners of the 

Goldfields. This caused dissatisfaction among the Boers, and ma-

ny of them complained that with the per-pupil C~ernment grant 

they had often great difficulty in raising enough money for a good 

school building and the salary of a competent teacher. The total 

per capita grant for the Boers was £10 and for the ,Uitlanders' 

£12.10 s. 

It is hard to see how a foreign ~eople could have expected 

better treatment in any other country as far ~s education was con-

cern.ed. 11 

Volgens artikel 1 van die wet het die reg om kommissies vir 

----------·-···-···-··---··--."- ---- .. ' ' .... -- .. -····- •······- ,, --. -··-------
1. Malhe~be: Education in South Africa, 28?. 
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staatskole te benoem by die Uitvoerende Raad berus,. en daarom het 

die SUperintendent van Onderwys in Oktober 1896 koneepre~lings vir 

'n skoolraad vir die Randse goudvelde opgestel1). Dit sou bestaan 

uit 'n aantal lede, deur die regering vir •n jaar benoem; dit sou 

belas wees met die toesig hou oor en beheer van die skole wat vol-

gens die wet ogerig sou ·word; clit sou du.s •n adviserende ligga8lll 

wees. Die regerins sou die skoolraad van •n gesalarieerde sekreta-

ris voorsien. Die ondersoek na die noodsaaklikheid van •n skool, 

geskikte plek vir die oprigting daarvan en ander sake sou deur die 

skoolraad aan die Superintendent voorgele word, en skoolkommissies 

sou weer onder die skoolraad ressorteer. 

Die konsepregulasies is deur die Uitvoerende Raad goedge· 

2 
keur ), en kort daarna is 10 lede vir die skoolraad benoem asook 

'n deeltydse sekretaris teen £300 per jaar aengeste13). Hy was 

egter onbek:Waam en is geskors. Oor die aanstelling van sy opvolger 

en as gevolg van die feit dat die skoolraad net adviserende rJag ge-

had het, het moeilikhede tussen die skoolraad aan die een kant en 

die Superintendent en die uitvoerende Raad aan die ander kant ont

staan, wat gelei het tot die bedanking van die skoolraad4), en daar-

mee het Wet no. 15 van 1896 •n groot terugslag aan die Rand onder-

vind en sou dit min ondersteunifig van die kant van die Randse En-

gelse kry. 

Terwyl die wet aan die Rand nie byval gevind het nie, is dit 

deur die Engelse in Barberton verwelkom, en hulle het daar selfs 

'n mosie van vertroue in dr. Mansvelt aangeneem. Laasgenoemde het 

die ouers in Barberton toegespreek, en daarna het die Bar~e~~~~ 
5 

rald die wet aanbeveel ) en die vraag gestel: 
11
Can it be that the 

Superintendent of Education is not understood at Johannesburg, or 

is it really a fact that the people of the Golden City possess an 

ineradicable repugnance of the teaching of Dutch in their schools, 

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

1. R. 15187/96. 
2. U.V.R.B., 6 Nov. 1896, art. 937. 
3. Onder ande~e R.1570/97 in R.l7608/96. 
4. Vir meer besonderhede kyk ook Ploeger: Onder>'7YS en onderwysbe

leid in die S.A.R., 211- 219. 
5. Barberton Herald, 17 Nov.l896. 
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even to the limited extent now required, and which it is admitted 

must not be allmved to interfere with or retard general school stu

dieS111). 

Die goeie ontvangs van die wet in Barberton het dr. hlans-

velt laat besluit om dadelik bekv1ame onderwysers vir die skool al~ 

de.ar te verkry. Cornelia Jansen is in Nederland as hoof van die Bar-

bertonse staatskool uitgesoek; hy is van £60 reisge1d voorsien en 

daarna het hy £112.1.6 ontvang as vergoeding vir sy 105 dae ver-

b1yi' in Engela.nd om hom daar op hoogte van die Engelse onderwysstel

sel te stel voordat hy werkse.amhede op Barberton sou aanvaar2). Vroeg 

in 1897 het C. Jansen en drie assistente die staatskool op Barber-

ton lllet 59 leerlinge begin. A1 die lecrlinge het hul1e onderwys 

deur Engelsmedium ontvang, terwyl daar ook onderrig in die Neder

landse taal gegee is3). 

Ten einde 'n sUkses van die "t'let te probeer maak, het dr. 

Mansvelt getrag om baie bevoegde onderv>'ysers vir die doel in te voer, 

en daarom moes onderwysers van oorsee wat in die staatskole sou kom 

werk, eers 'n tydlank in Engeland vertoef om daar in 'n mate ver-

troud. te raak met die Engelse onderwysstelsel. Tydens hul verblyf 

aldaar sou 25/- per dag verblyfkoste aan hulle betaal word4). 

-~iaar die Enge1se van Barberton tevrede was met Wet no. 15 

van 1896 en daar nuttige sebruik van gemaak het, was dit aan die 

Rand nie die geval nie. De.ar het dit mis1uk hoofsaaklik omdat dit 

in die belang van die anti~Hollandse Uitlandergroep was om deur die 

opponering van die "'let hulle eie skole, deur die Council of Educa-
" 

tion;' gestig en geldelik gesteun, aan die gang te hou ten einde hul-

1e nasionaliteit te behou. Dit is hoofsaaklik bewerkstellig deur 

die toespraakmakers van die anti-Hollandse groep, wat ook meesal 

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

1. Barberton Herald, 17 Nov. 1896. 
Vgl. ook :&Ialherbe: Education in South Africa, 288: 11 There is no 
doubt, that the bulk of the foreigners allowed themselves to be 
misled and misinformed by their political leaders with regard 
to the intentions of the Education Department'~. 

2. L.A. 693: Verslag van die 
11
Fonds11 , Mansvelt - Geheim. 

3. Onderwysverslag oor die jaar 1897, 51. 
4. L.A. 693: Verslag van die nFonds 11 • 
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die invl:oedryke pereone van die 11 Counc11 of Education11 was. Ook 

was hulle daarteen ge~ant dat hulle kinders Hollands moes leer, om-

dat dit volgens hulle oordeel onnodig was. As hulle in hUlle agita-

sie om die gelykstelling van Engels met Hollands kon slaag, sou hul-

le doel bereik wees, en hulle. hel_. blykbaar gehoop ~ uiteinde-

lik deur volharding in hulle doel te slaag. 

Die mislukte poging om 'n skoolraad vir die Rendse goudvel-

de saam te stel, het die onderwys ingevolge Wet no. 15 van 1896 

aan die Rand gestrem, terwyl die skole wat onder dieselfde wet op 

plekke soos Klerksdorp, Barberton en enk:ele plekke aan die Rand, 
1 

waar die leidende persane die wet goedgesind was, 'n sukses was ). 

Met verloop van tyd het die regering beset dat die toene-

mende aantal Uitlanders 'n steeds grater gevaar vir die land se 

nasionale veiligheid geword het, en daarom is die taalregulasies in 

Oktober 1898 verskerp deur voor te skryf' dat die minimum tyd wat aan 

2 Hollands beater~ moes word, die volgende moes wees ) : lllinstens een 

uur per dag in standerds 1 en 2, l~ uur per dag in standerd 3, 2 

uur 'in standerd 4, 3 uur in standerd 5 en tweederdes van die skool-

tyd in standerd 6 en hoer. Hierdie verskerpte regulasies het baie 

teenkanting van die Engelse gemeenskap aan die Rand uitgelok en het 

bygedra tot die groter populari tei t van die Council of Education". 
II 

Volgens die onderwyaverslae van die Superintendent van On-

derwys oor die jare 1897 en 1898 was die gemiddelde aantal leerlinge 
3 

in staatskole op die goudvelde volgens Wet 15/1896 216 ) in 1897 

4 
en 540 ) in die volgende jaar terwyl daar uit staatsgelde aan die on-

derwysers uitbetaal is £2729.4.9 of gemiddeld £12.12.9 per kind per 

jaar in 18975) en £7,240.6.5 of £13.8.2
6

) per kind per jaar in die 

1. so skrywe'll"\,iesfeyaanse predikant in Johannesburg bv. aan dr. 
Mansvelt: 11 I venture on my own behalf and on behalf of the leading 
members of my congregation of English people, to express our sa
tisfaction at the efforts you are making to secure a sound educa
tion for the children of our countrymen. Vve dissociate ourselves 
from the oritisisms of your policy recently made by the Johannes
burg Press; and we are willing to afford any assista..TJ.ce in our 
power in the establishment of a school in ourneighbourhood11 • (L.A. 
691: M.F.Crewdson- Supt. van Ond., Johannesburg, 20 April 1898 ). 

2. U. V.R.B., 28 Okt. 1898, art. 1037. 
3. Onderwysverslag oor die jaar 1897, 11. 
4. Ibid,, 1898, 13. 
5. Ibid., 1897, 11. 
6. Ibid., 1898, 13. 
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volgende jaar. Hierdie bedrae sluit egter nie in bedrae wat be-

taal is aan oornam.e va..."l en ae.nbou ae.n skoolgeboue, reparasies daar-

aan, huur van skoolgeboue, skoolbehoeftes en meubels nie. Reken ons 

dit by, dan beloop die staats.uitgawes vir die twee jere altesaam 

£3,840.? .3 vir 1897
1

) en £15,186.12.11 in 18982}. Die 1~Besluitsko
le" het egter ook nog aan die Rand as gesubsidieerde skole bly 

voortbestaan, en daaraan is oor dieselfde tydperk uit die staats-
3 4 

kas ook nog £1166.15/- in 1897 ) en £1359.15/- in 1898 ) betaal. 

Daar was dus al 'n aanmerklike toename in die uitgawe in 1898. 

In die pers en in toesprake was daar allerhande wyduiteenlo

pende gegewens oor die bedrae wat bestee is aan die onderwys op die 

goudvelde en die aanta1 kinders waarvoor dit uitbetaa1 is, dog in 

die meeste geva11e is dit hoofsaaklik gebruik am politieke munt 

daaruit te slaan. Die sekretaris van die Onderwysdepartement 

( C. G. de Jonge het 'n omsendbrief aan die staatsko1e gestuur 

wat gegewens ten opsigte van die aanta1 onderwysers, standerds, 

1eerlinge, voertaal ens. gevra het soos dit was aan die einde van 

die tweede kwartaal van 1899, waaruit h~r 'n verslag opgestel het 

wat baie waardevol is, aangesien die jaarlikse onderwysverslag van 

die Superintendent oor die jaar 1899 weens die uitbreek van die oar

log nie verskyn het nie5). Die volgende gegewens is daaruit geneem, 

en aangesien die Superintendent van Onderwy.s self ook onder aan die 

rapport gesertifiseer het dat hy die he1e inhoud onderskryf6) en 

daar geen ander bronne is wat mnptelike verslae hieroor opgestel 

het nie, kan dit as betroubaar aanvaar word. 

In 1899 het die regering £250,000 vir onderwys op die be-

groting gep1aas, terwyl dit die vorige jaar £226,291.4.8 was en 

die jare daarvoor nog laer. Van daardie bedrag is £36,503.17.2 

1. Onderwysvers1ag oor die jaar 1897, 9. 
2. Ibid., 1898, 10. 
3. Ibid., 189?, 7. 
4. Ibid., 1898, 8. 
5. By. R.A. 5052/99 in S.S.a.264 en O.R.l0383/99, soos aangehaal deur 

Ploeger in Onde~JS en onderwysbeleid in die S.A.R., 225- 228. 
6. Op 11 Junie 1899. 
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vir staats- en gesubsidieerde sko1e op die goudve1de bestee. Daar 

sov1e1 die geta1 1eerlinge in die staatsko1e as die aanta1 onderwy-

sera verdubbel het, het De Jonge die uitgawe vir die eerste half-

jaar van 1899 op £.53,000 geskat. Hy wys dan verder daarop dat die 

onderwyswet in verband met die goudvelde ( Wet 15/1896 ) beoog om 

te voorsien in die behoeftes aan ondervr;s aan kinders van arm ou-

ers en vreemde1ingc op die goudvelde en dat dit alles op staatskos-

te geskied. Onder genoemde wet het daar toe 13 sko1e bestaan r~t 

1,678 leerlinge, naamlik op Barberton, Pe~rimsrust, Kaapsche Hoop, 

Uaraisburg, Krugersdorp, Randfontein, K1erksdorp en Nd.ge1 en vyt 

in Johannesburg, terwyl die staatskole in City en suburban en Ber-

tram Township in Johannesburg en Roodepoort in voorbereiding was. 

Nadat hy volledig op die gegewens ingegaan Aet, geraak De Jonge tot 

die volgende konk1usies1): 

(a) Een _!ierde2) deel van die uitgawes vir onderwys in 1899 

word aan cUe goudvelde bestee; in 1897 was dit een se-

wende deel. 

{b) Die £226,291.4.8 wat deur die regering aan onderwys be-

stee word, 11 komen meerendeels uit de zakken der Uitlan.;. 

ders, dit is waar, maar zij krijgen hun geld geheel en al 

uit den ri'jken Transvaalschen bodem, eigendom van onze 

Regeering, die van de ven~orven schatten maar een poover 

deel krijgt". 

{e) Vir onderwys deur midde1 van die moedertaal, wat dit ook 

al mag wees, is behoorlik voorsiening gem.aak:, terwyl te-

wens deur verp1igte onderwys in die offisiele landstaa1 

gesorg is adat de kinderen van den armen uitlander niet 

(d) Die Volksraadsbesluit van 1892 is 'n liberale tegcmoet-

koming vir vreemie1inge, die wet van 1896 
11
gaat werkelijk 

~e perken van vrijgev~~~~~ buiten, daar voor de oor-

2. A11e onderstrepings deur De Jonge self. 
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spronkelijke bevolking niet zoveel ged~tn wordt als voor 

het vreemde element op de goudvelden. Nergens vindt 

men op buitenplaatsen algeheele vo~rziening van Staats

wege in zake Onderwijs. Vele burgers k~en reeds hier-

over11 • 

1 
De ~ aal van. den v._r_e_e_m_d....;e....;l....;i_,ng~ wordt in de soh olen op de 

goudvelden onzer Republiek meer plaats gegeven, dan in 

~~land !_e_r .!!.erelq_:. 

(f) ,~Dez~-~~~~-~one coneessie aan het vreemde element in

zake het anderwijs is~~n~~J~-~~ gevaar voor de zuive-

re instandhouding der nationaliteit van de oorspronke-

lijke Republiek·'. 

Daarmee het De Jonge die saak kernagtig gestel en goed saam-

gevat, want die wet, sy toepassing en werking in die praktyk moet 

gesien word in die lig van die politieke gespannenheid van daardie 

tyd. Op die vooraand van die politieke uitbarsting het die Onder

wyswet ( en veral sy matige taalklousules) 1) gedien as handige wa-

pen in die hande van die Uitlanders om politieke munt daaruit te 

slaan. Daarom is hard getrag om die ncounoil of Education'1 se gel-

delike middele te vergroot om daardeur die onderwys van die Uitlan

ders aan te help in 'n soort selfstandige onafhanklikheid van die 

staat~hUlp. Daardie poging moes verder dien as opposisieskole teen 

die staatskole in 'n desperate poging om die ondoeltreffendheid van 

die Onderwyswet te bewys. Tog was daar, nieteenstaande hierdie fel-

le stryd van die Uitlanderagitators teen die wet, 'n toenemende aan-

tal ondersteuners van die wet onder die Engelse geledere, wat daar 

nuttige gebruik van gemaak het. 

1. Vergelyk dit byvoorbeeld rnet die taalwette van Somerset aan die 
Kaap in sy poging om die Hollandssprekende kinders·te verengels 
deur 'n algehele verbod op die gebruik van Hollands in die sko-

le te plaas. 



- 193 -

a. Stigt~. 

Die ,1Counoil of Education11 het 'n belangrike bydrae 

gelewer tot die finansiering van die onderwys van die Uitlander-

kinders aan die Rand, en daarom is dit vir die doel van hierdie 

studie nodig om kortliks sy aandeel in die onderwys van kinders 

in die Z.A.R. te bepaal. 

Soos reeds asngetoon2), was die Engelse aan die Rand 

nie tevrede met die 11Besluitskole11 van die regering wat vir die 

onderrig van hulle kinders voorsiening gemaak hct nie, en daarom 

het H. s. Caldecott e.a. op 2 April 1895 'n vergadertng toegespreek 

oor die onderwerp nOur Boys and Girls 11 , waarin hy gewys het op 

die onbevredigende onderwystoestande op die goudvelde. Volgens sy 

skatting was daar in en om Johannesburg sowat 15,000 kinders tus-

3 sen 5 en 16 jaar, en van hulle sou net 2,000 ) onderwys antvang 

het. Na aanleiding daarvan het hy die Johannesburgers aangeraai 

en aangemoedig om hulle eie,vrye skole in die lewe te roep, waar-

in hulle kinders in hulle eie taal onderrig kan word, maar om 

so 'n skoolstelsel daar te stel, sou hulle vrywillige geldelike 

bydraes moes maak. Hy het £250,000 as voldoende beskou vir hier-

die doel, en teen die einde van die vergadering is reeds £10,000 

belowe. Op 'n volgende vergadering , op 29 April 18954}, het J. w. 

Leonard verklaar dat hy teleurgeste]iis in die publiek se reaksie 

op Caldeoott se oproep om geld. Die firma Eckstein het op daardie 

vergadering £5000 geskenk, en daarop is die nCouncil or Education, 

1. Hierdie hoofstuk is gebaseer ··ap-·g-egewens.verki_.y uit-bronne soos 
aangegee in die voetnote en b:ihJ:Iograf'ie omdat skrywer nie insae 
gehad het in die dokumente van die aCouncili1 nie,soos die brief 
hieronder, op 19 September 1955 geskrywe deur die sekretaris van 
die 11Council of Education,Witwatersrand11 ,Johannesburg,aantoon: 
ni have to thank you tor your letter of' 5th September which was 
placed before my Syndic. I am directed to inform you that our 
records have not in the past been made available to third parties 
except in very exceptional circumstances and it is regretted that 
it is not possible to make them available to you in this instance 
In general you may take it that the Council took a leading part 
in the original organization and financing of' several of' the 
Johannesburg Schools ••• " (brief' gerig aan en in besit van skrywer). 

2. Bladsye 142 - 145 hierbo. 
3. Verslae in The Star. 
4. The Star, 30 April 1895. 
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Witwatersrand1'
1) geatig. The Star van 31 r:ei 1895 rapporteer dat 

daar teen die einde van l:Iei reeds ontvang is : die £5000 van Eck-

stein, net soveel van H. B. Marshall en £250 elk van Dunning en 

Abe Bailey. Genoemde blad het in sy uitgawe van 22 Augustus van 

dieselfde jaar aangekondig dat John Robinson as Direkteur-Generaal 

van Opvoeding deur die 11Counci111 aangestel is teen 'n salaris van 

£800 per jaar plus 'n reistoelae van £200 per jaar. Daar is uit 

die 11Counoil" 'n uitvoerende komitee, ~~syndic" genoem, gekies om 

die nCo\mcil" se sake te beha.rtig. Be.rnato het 'n paar erwe in 

Berea2) en £20,000 aan die "Council" geskenk,waarvan die helfte 

aansewend moes word vir die oprigting van 'n Latynse skool, ter-

wyl die ander helfte gebruik moes word om intelligente kinders 

verder te help. Kort daarna het die eerste skole by die nCouncil11 

aangeklop om hulp. 

b. Konstitusie en doel. 

Die nCouncil" het 'n konstitusie opgestel, wat op 24 

Desember 1895 in Johannesburg onderteken is en in Maart 1896 in 

Pretoria geregistreer is. Die fondse van die 11 Couneil" moes aan 

die volgende bestee word·~3 ): 

(1) Die oprigting en onderhoud van openbare skole deur die 
nCouncili' self j 

(2) beskikbaarstelling van geld vir die oprigting en onder
houd van openbare skole; 

(3) om hulp te verleen aan skole wat nie deur die nCouneil" 
begin is nie, mits sulke skole gewillig is om onder die 
administrasie en toesig van die nCouncil" te resorteer; 

(4) hulp te verleen aan mynskole en inrigtings waar die on
derwys van 'n tegniese aard is ; 

(5) die skenking van beurse en studiebeurse aan enige universi
teit of opvoedkundige inrigting binne of buite die Republiek. 

1. Verder gerieflikheidshalwe-;cfouncT1·-;- gen-oe_m:_ ---- ·· ·-- -----·-
2. Vandag staan die Johannesburg Girls' High daarop. 
3. Council of Education,Wiwatersrand : Constitution and Rules of 

Order, subseksie B, paragraaf 11; ook in Transvaal and Orange 
River Colony: Report of the Director of Education for the period 
November, 1900, to February , 1904, Aanhangsel XV :Sketch of 
Educational ·work in the late South African Republic by Mr. 
John Robinson, formerly Director-General of the schools pro
moted by the Vlitwatersrand Council of Education, now secre
tary of the Transvaal Technical Institute. 
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(6) om hulp en ondersteuning te verleen aan aandskole; 

(7) die betaling van salarisse, fooie en toelaes aan spesi
~ale sin1ikate en komitees wat bestaan uit lede van die 

~ "Council", asook aan inspekteurs, ondervvysers en ander 
amptenare wat in diens mag wees ; 

(S) om die sake, besittings en eiendomme van die 11Council11 

te administreerj 

(9) om onderwys aan te moedig binne die grense waar die 
11Council" werksaam sou wees. 

e. Qpname van die onderwystoestand. 

Robinson het eers 'n ondersoek na die onderwysbehoeftes 

van die voorstede ingestel en 'n rapport daaroor uitgebringl) en 

die vol.gende aanbevelings gemaak: Dit sal die plig van die 110oun-

cil" wees om : 

(1) deeglike laer onderwys te verskaf vir kinders van werk
ers wat hulle brood by die myne verdien; 

(2) minder gevorderde laer onderwys in die ar.mer wyke van die 
stad te verstrekj 

(5) ten minste twee ho~rskole op te rig waar die gehalte 
van die onderwys gelykstaan aan die in die beste Kaap
landse inrigtings ; 

(4) sekere bestaande skole in die stad te ondersteun. 

Hy het bevind dat bestaande skole , toerusting en onder-

wys baie swak was en het die onniddellike oprigting van die volgende 

skole voorgestel: 

Ligging. 

1. Roodepoort. --
2. Maraisburg. 
3. Le.nglaagte. 
4. Langlaagt~ R. I. 
5. Fordsburg. 
6. Ferreira. 
7. Village Main Reef. 

Aantal 
1eerlin
ge. 

Koste v.oprig
ting en uitbrei
ding. 

Bedreg nodig 
om skoo}8elde 
aan te vul. 

---· loa··---yffoa·--·---£-12o:--
loo 1100 120. 
150 1500 150. 
50. 800 85. 

400 2500 250. 
150 1500 150. 
80 1200 100. 

8. Cor.of Jeppe Township. 200 1800 200. 
9. Germist on. 300 2000 225. 

10. Jumpers. 100 1000 120. 
11. New Comet. 200 1800 200. 

.1830. 163_?0... 1720. ----------·- ··- -·· -----------··· ------·- ..... . 

d. Wer1ike_ E.i_tgaw_e_~ ___ en verd_e_r~- J2..1~~· 

In 'n supplementare rapport van 7 April 18962) het hy 

---·-·-·- -·-·--------·· -··- -·- -- -------\>--·-· -- .-.. ·--·----- -------· ------ -···--·----1. The Star. 16 September 1895. 
2. L.A. 693: Council of Education:Supplementary Report.Johannesburg, 

7th April, 1896, John Robi:1son~ 
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berig dat die 1,Councila £30 per jaar aan die salaris van die onder-

lr]Ser te Boksburg betaal het, £3 per maand vir die onderwyser se 

salaris te Braamtontein, £5 per maand onde~Jsersalaris te Fords-

burg. Dit was al drie kerksko1e. £50 is bestee aan skoolboeke en 

-apparaat. 'n Lening van £50 is toegestaan aan die St. Augustine-

skool te Doornf'ontein en een van £100 aan die w·e:sleyaanse skool 

op Jeppe, terwyl vir £500 skoolbanke uit Kanada beste1 is. Die 

11Council" het op daardie tyd.stip ook 59 erwe in New Doornf'ontein 

besit, het reeds £22351) besit, en op genoemde datum was die 

bankbalans van die nCouncil" £211.1.2. Hy sluit dan sy rapport 

' a1' met die woorde : nThere is urgent need f'or further f'unds. What 

is being done is a Iil.ere drop in the ocean ••• n 

Robinson se grootste ve~~ teen die Regering van die 

Republiek was die af'wesigheid van 'n goeie hoerskool aan die 

Rand2) waardeur die seuns en.dogters van die Z.A.R. na die Kaap 

en oorsee moes gaan vir verdere studie. Om die rede wou hy twee 

hoijrskole oprig : een vir seuns en een vir meisies. Die boukos-

te van die ho6rskool vir meisies skat hy op sowat £15000 terwyl 

elkeen van hicrdie twee hoElrsko1e jaarliks £600 tot £800 sal m.oet 

ontvang. Ander aanbevelings van Robinson aan die 11Counci111 was 3): 

(1) 'n spesia1e f'onds om die salarisse van onderwysers van 
nood1ydende skole te verbeter {{asoo per j aar) ; 

(2) ondersteuning van sektariese skole op voorwaardc dat in 
hierdie skole die lcerplan van die r1Council11 gevolg 
word en die skoolinspekteurs van die nCouncil11 toegang 
verleen word ; 

(3) aandklasse wat algemeen vormende en tegniese onderwys 
verskaf'; 

(4) ander skole van advies dien. 

Indien die 11 Council11 hierdie skema. van Robinson ten 

volle in werking sou bring, het hy gercken sou daar vir 5000 kin-

ders se onderwys jaarliks ongeveer 25920 nodig wees, dus ongeveer 

£1 per kind. Hy het sy vers1ng dan met die volgend€ tabel Qf'gesluit: 

1. Hy s~ nie pr0siesvfr wattcrtydp-irk -nie.-·------·-·-·--------
2. Johannesburg Times, 30 Y.ei 1897. 
3. The star, 16 Sept. 1895 :Rapport. 
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Geboue- en uitrus
-- _t._~~-s_:f'_onq_~-._ _ _ . __ . 

Toelaes aan reeds bestaande skole. 
Administratiewe uitgawes. 

£16,300 
6,000 

35,000 
10,000 

67;360 ----------·--·- ~ -··--···-----i .. ·~ • .., __ .. ---·--• . •• -.. •••w~-. •• 

Jaarlikse on
deF_!l:oudskoste. 

£1,720. 
600. 

1,2JO. 
1,200. 
1,20.Q.. 
5,9?0. 

Vir hierdie skemas was geld nodig, en pogings is aange-

wend om sowat £70,000 vir die doel byeen te kry, maar dit het nie 

voor die wind gegaan nie. Intussen het die ,10ounc1111 verdienste-

like skole bygestaan met toelaes van £25 tot £50. 

Hy het die myne genader1 ) om hom finansieel te steun en 

van hulle scw1at £30,000 verwag. Hierin is hy nie teleurgestel 

nie, want die Kamer van M:ynwese het die volgende bydraes belowe: 

9 maatskappye 
8 

11 
13 
14 
17 
15 

4 

elk £1000 • 
600 
450 
350 
150 
100 

75 
25 

• • £9000. 
4800. 
4950. 
4650. 
2100. 
1700 .. 
1125. 
100. 

£ ~9_25. 

Maar die Jameson-inval het hierdie beloftes gedwarsboom, 

en eers 'n paar jaar later sou daar weer aandag gegee word aan hier-

die beloftes. 

iiet die geldelike sy van die saak het dit dus maar op-

draand gegaan, en met die instelling van die staatskole aan die 

Rand van 1896 af was hy hierdie tipe skole dadelik vyandig gcsind1 

omdat hy daarin opposisieskole teen die ~~council11 -skole gesien 

het, en daarom is die agitasie vir hulle skole en teen die staat-

skole heftiger voortgesit. Die nCouncil" het hoofsaaklik gelde in-

gekry van private donateurs, gelde deur ouers betaal en bydraes 

en toelaes van mynmaatskappye, maar nog was die grootste hinder-

nis die gebrek aan geld. Teen die middel van 1896 was slegs vier 

skole opgerig te Braamfontein met 'n inskryvJing van 35 leerlinge, 

Boksburg (35 kinders), Fordsburg (55 kinders) en Orphirton (30) 

l.Witwa.tel-"fjiBiici c'he.inber -o-i i.firie-;~- Ailnua:i ~q-e1:>6"rt_s_,-1s95,-15_3_:_ -
Brier van Robinson. 
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kinders) • Aan e lke skoo1 was 'n bekwe.me onderwyser werksaa.m, en 

skole is goed voorsien van boeke en landkae.rte1).Skoolbe.nke is 

in enkele gevalle teen halfprys aan skole verskaf. 

Op 20 April 1897 is die ,,Jeppestown Grammar School" ge-

open met 5 seuns; hierdie aantal het binne 3 me.ande toegeneem 

tot 7o2). 

Op 30 Junie 1897 was die gemiddelde inskrywing van leer-

1inge in die nCouncil" se skole 540. Van 1 Januarie 1897 tot 30 

Junie van dieselfde jae.r is die volgende bedrae aan onderwys 

bestee: 

Sale.risse aan onderwysers betaal £ 938. 
Administratiewe uitgawes 397.3.-
Toelaes aan ondersteunde skole 73.17.3 
Uitgawes aan ondersteunde skole 56. 1.-

Totale uitgawe 14~1.3. (6 me.e.nde). 

Skoolgelde ontvang vir halfjae.r 
Totale jaarlikse uitgawe 

390. 3. 
2145.16.6 3) 

Die gemiddelde uitgawe per kind per jaar is dus onge-

veer £3.19.6, terwyl die uitgawes van die skole wat geheel en al 

onder die nCouncil" geressortee~et, £7. 3.4 per leerling was teen-

oor 17/11 vir ondersteunde skole. 

In Oktober 1896 is 'n klaskamer en laboratorium toege-

rus om leerlinge en onderwysers in Johannesburg op te lei in 

ve.kke soos Fisika en Chenue, maar na anderhalfjaar is dit ge

staak weens die te hoe koste daarae.n verbonde4 ). 

Die 11 Council" het ook beurse aan studente beskikbaar 

gestel: in 1897 onder andere 2 van £10 per jaar ellc vir 2 jaar, 

een van £15 per jaar en jaarliks £60 vir studiebet~se ae.n die 

11 Je-ppestown Granli!lar School11
, terwyl £50 .jaarliks verdee1 moes word 

onder leerlinge van die nCouncil11 -skole wat goeie resultate in 

die Kaapse eksamens behaal het. 

In 1898 het die volgende sko1e onder die 11 Counci1n ge

ressorteer5): ·vvetenskapklasse te Harrisonstraat met 'n inskrywing 

van 29, Jeppestownskool (131), Booysenskool (76), Braamfontein-
1. The star, 7 1U.Yfe- 'ls96-:Ver8Tai--v--an.· -~;sin,d:ic·n·.-· ----- ·--- - -- ·----
2. Ibid., 9 Sept. 1897: Versla.g van 11 Syndic•1 • 

3. Ibid. en nSketch. . • • .Robinsonn, 63. 
4. The Star, 9 Sept. 1897:Verslag van 11Syndic". 
5, Sketch •••• Robinson,62. -
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skool ( 123), Boksburgskool ( 71 ), Brickfieldskool ( 307 ), 

Springsskool ( 35 )en City and Suburbanskool (47). Die totale in-

skrywing van hierdie skole was dus 819 leerlinge. Die tekort aan 

die nodige geld het dus veroorsaak dat aan slegs 819 in pleks van 

die voorgestelde en beoogde 5,000 leerlinge.onderwys gegee is deur 

die uCotmcil". 

e. Die ,CotmciP yra geldelike stetm van die regering. 

In 1898 het die Council" 'n memorandum aan die regering 
tl 

van die Z.A.R. voorgel& met die oog op die verkryging van geld vir 

die voortsetting van sy skole. Daarin is onder andere voorgestel dat 

die 11Counci!' as algemene skoolkommissie of skoolraad vir die rege-

ring aan die Rand sou optree om die ondervrys aldaar te bevorder. 

Deur van die 11Council" vir die doel gebruik te maak sou dit die 

twe~rlei voordeel h3 dat die 
11
Council11 die volle ondersteuning en 

simpatie van die publiek het, en tweedens kon die 11 Cotmeil" baie 

doen om plaaslike liggame aan te moedig om die inisiatief te neem 

in die oprigting van skole en tegelyk ook 'n groot deel van die kos-

te te dra. Is die regering egter nie bereid om van die "Council" vir 

hierdie doel gebruik te maak nie, vra hy of dit nie vir die rege-

ring moontlik is om jaarliks 'n bedrag van £10,000 of £15,000 op 

die begroting te plaas vir die besteding,aan onderwys op die Rand 

deur die 
11
Council11 nie. Hy sal die nodige bewysstukke en state 

soos wat die regering mag voorskryf en verlang ten opsigte van die 

bestede geld, aan die regering voorle. 

Omdat die regering om die een of ander rede geen antwoord op 

hierdie memorandum aan die 11 Council11 gegee het nie, het Robinson 

wee~eens 'n beroep op die mynmaatakappye gedoen om ruimskoots by te 

dra tot die bevordering van die onderwys van die kinders op die Rand. 

Hy het die behoeftes soos volg bereken2): 

1. Transvaal and Orange River Colony •••• , 66: ]·Iemorandum re Educa
tion on the Gold Fields of the Witwatersrand, presented to the 
Government of the Z.A.R. in March, 1898. 

2. B.A.Correspondence from Consuls: Brief J. Robinson, 2 Nov.l898. 
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Oprigting van die nodige skoolgeboue 

Verskaffing van meubels 

Jaarlikse bydraevir Johannesburg 

Verbetering aan die reeds bestaande 

armeskole 

Aanbou van armeskole 

Aankoop van grand ( 4 persele 

Meubels 

JaarliKse bydrae aan armeskole 

Toelaes aan behoeftige leerlinge in 

ander skole. 

£25,000. 

2,500. 

5,000. 

5,000. 

3,000. 

12,000. 

6,000. 

600. 

2,500. 
,£61,600. 

Die totale inkomste aan skoolgelde wa~ ~owat £700 per jaar 

of amper genoeg om drie onderwysers per jaar te salarieer! Robin-

son het nou ook te velde getrek teen die Engelse ondersteuners van 
1 . 

die regering se staatskole aan die Rand ) • Toe die 11 Council11 se geld 

uitgeput was en dit op die punt van 'n ineenstorting was, het daar 

uitredding gekom, want in Maart 1898 het die uitvoerende raad van 

die Ka..mer van Mynwese weer die belofte wat vroeer aan die 11 Council11 

gemaak is, bespreek2), waarop besluit is dat die mynmaatskappye jaar

liks £19,000 sou bydra vir onderwys3 ). Tot Mei 1899 is £14,450 ont

vang4), waarmee Robinson 16 skole oor die hele Rand wou oprig. Hy 

het eers weer 'n opname van die Randse onderv1ysbehoeftes gemaak, waar-

uit geblyk het dat 20 skole nodig was om voorsiening te maak vir 1847 

kinders5), maar hierdie keer bet die Anglo-Boereoorlog sy planne in 

die wiele gery, hoewel dit aan geld nie meer ontbreek het nie, dank-

sy die milde en simpatieke ondersteuning wat hy ontvang het, nie al-

leen van die Engelse aan die Rand nie maar ook van Engeland. Die wiel 

is eintlik aan die rol gesit deur 'n skenking van £25,000 deur Wern-

1. The Star Weekly, 21 Sept. 1898. 
2. Chamber of Mines, AnnualReport, 1899, 263. 
3. Ibid., 264. 
4. Ibid., 266. 
5. Memorandum van die 11 Council11 aan die Kamer van l•l~ynwese in Report: 

Chamber of Mines 1899,273: Approximate Census and Provisional 
Distribution of Schools. 
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her Beit en Kie. Daarby kom nog die jaarlikse bydrae van £19,000. 

deur die mynmaatskappye. Benewens die voorgenoemde skenkings, is 

in 1899 nog die valgende gemaakl): 
H. Eckstein & Kie. £ 25 1 000 
Cans.Goldfields. 20,000 
Barnato Bros. 10,000 
Lewis & Marks 25,000 
hOsenthal Bros. 25,000 
A. Bailey 2,500 
B.Kitzinger 2,000 
Transvaal Goldfields 1,500 
L.Hirseh & Co. 1,050 
Anglo French 
Explosives Co. 1,050 

s. Neuman & Co. 
S.A.Gold Trust 
G.F.Farre.r 
D.J .Pullinger 
£:aurice Marcus 
Dolfes Nebel & Co, 
Hamilton,Smith & 
H. C .Perkins 
Eastern Investment 
Ehrlich 
Members London 
Stock Exchange 

£ 7,000 
5,000 
5,000 
3,000 
1,ooo 

500 

500 
co 500 

300 

130 

Met hierdie ruime ondersteuning van die imperialistiese 

kapitaliste hier te lende en oorsee in 'n tyd toe politieke spanning 

in die Z. A. R. hoog geloop het, het Robinson dus die nodige geld 

vir sy skemas gehad en kon hy sy doel verwesenlik om die onderwys 

aan Engelssprekendes in hulle moedertaal te verskaf, dog hierdie 

planne kon weens die uitbreek van die oorlog, voorlopig altans, nie 

verder deurgevoer word nie. 

f. Samevatting. 

Die ttCounciP, wa.t graag kinders van Engelse in hulle eie 

skole deur medium van Engels wou onderrig, het dit met die hulp van 

die mynmagnate en die magtige Britse pers aanvanklik baie moeilik 

gevind om die nodige geld byeen te kry, sodat hulle nie hulle doel 

kon verwesenlik nie. Wat veral van belang is, is die swak onder-

steuning wat die 11 Council" van die Engelssprekende ouers gekry het. 

As daar nie ruime bydraes van oorsese en plaasl~ke kapitaliste kart 

voor die uitbreek van die oorlog gekom het nie, sou die Council" sy 
11 

planne weens gebrek aan geld moes laat vaar. 

Op 30 Junie 1897 was die gemiddelde inskrywing van leerlinge 

in die 11Council of Education11 se skole 540. Oar die ha.lfjaar wat op 

daardie datum ge~indig het, het hulle aan skoolgelde £390.3/- be-

taal of ongeveer 14/5 per leerling. Hierdie swak geldelike hulp 

in die vorm van skoolgelde wat die Engelse ouers vir die onderwys 

van hulle kinders verleen het in 'n tyd toe alles in die stryd ge-

----------------------------------------------------------
1. B.A. Correspondence from Consuls, 20 April 1899. 
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werp is om die Engelse invloed en mag in die z. A. R. uit te brei, 

getuig onder die bepaalde omatandighede van hulle onwilligheid om 
in 

vir die onderwys van hulle kinders te betaal. As ons/ag neem dat 

hulle daarby gemiddeld veel ryker was as die Boerebevolking, bly 

hulle bydrae laag, slegs effens hoer as die Boerebevolking se skool-

geld per kind. 

3. Groei van ~je onderw~ 

a. Skole en leerlinge. 

(1) A1gemeen. 

In 1896 en die jare onmiddellik daarna het die Volksraad 

die onderwys met aansienlike addisionele geldelike toegewings aan 

die onderwys tegemoetgekom met die oog op die verbetering van die 

algemene doeltreffendheid daarvan, met die gevolg dat die staats-

uitgawes aan onderwys aansienlik toegeneem het, hoewel die aantal 

kinders wat die verbeterde onderwystasiliteite benut het, nie in 

dieselfde verhouding as die uitgawes ver.meerder het nie. 

In 18961) het die aantal skoolgaande kinders met sowat 600 

vermeerder. 93% van die leerlinge op skool het laer en ?% het mid-

delbare onderwys ontvang teenoor 91% en 9% reepektiewelik in die vo-

rige jaar. Dr. Mansvelt was self gladnie tevrede met hierdie syfers 

nie, want by die faktore wat hy in die vorige jare genoem het as 
2 

oorsake van die klein aantal kinders op skool, het hy in 1896 ) die 

volgende faktore bygevoeg wat die onderwys belemmer het: 

(a) die onluste aan die begin van die jaar; 

(b) die dinamietontploffing in Johannesburg; 

(c) die runderpes, waardeur baie leerlinge uit die skool wegge-

bly het om vee op te pas, terwyl van die ouer kinders as 

spesiale polisie in verband met die runderpes opgetree 

het; 

1. Onderwysverslag oor die jaar 1896, 3 en 4. 
2. Ibid., 5 • 

• 



- 202 -

(d) gebrek asn goeie onderwysers. 

Hy het ook sy ontevredenheid uitgespreek oor die toe-

stand dat veels te veel kinders slegs laer onderwys geniet, en 

daarop gewys dat daar nie juis 'n rooskleurige toekoms vir die 

staatsdiens voorle nie weens die gebrek aan voldoende leerlinge 

in die middelbare onderv1ys om in die behoeftes te voorsienl). 

Wat die persentasie leerlinge in die verskillende skoal-

standards van verskillende leeftydsgroepe betref, was daar 'n ef-

fense verbetering op die vorige jaar soos die tabel hieronder 

aantoon. 

Tabel :xxlll. 

Ouder(!s>~groe..E_. 1896. 1895. ----
6 - 12 jr. 65.7% 63.7% 

13 - 16 jr. 27.4% 29.2~~ 

Bo 16 jaar 6.9% 7.1% 

As ons egter hierby in gedagte hou dat 91% van die skool

kinders in 1895 en 93% in die volgende jaar3) laer onderwys geniet 

het (met ander woorde in standerds 1, 2 en 3 was ), dan wys dit 

duidelik dat die kinders van daardie dae op betreklike laat leef-

tyd op skoal gekom het. Oak merk ons in die tabel hieronder op dat 

sowat die helfte van die kinders in 1896 en 1897 in standerd 1 was, 

en die ander almal saam was versprei oar die ander standerds. 

Tabel XXIV. 

Persentasie leerlinge in die ~e_r_s~illende_st_e..!lderds 4). 

1896. i Laer onderwls· ! Middelbare onderwys. 
i 

St.l St.2 st.3 Tot. St.4 st.5 St.6 Tot. 

Wykskole 30.3% 14.4% 6.5% 51.5% 1.8% .4?ft 2.2%' 
Dorpsko1e 9.9 5.4 4.1 19.4 ; 1.7 .8 .1% 2.6 
Del we rye i 13.3 6 3.2 22.4; 1.3 .5 .4 2.2 

I 53.4% 25.8% 113.8% 93% 
! 

4.8% 1.7% ·5%1 7% Totaal 1896 q h l 
Totaal 1895 'i 50 l 25 16 i 91 il 6.2 2.5 .5 ! 9 ,, I 

1. Onderwysverslag oar die jaar 1896, 13. 
2. Ibid. ,14. 
3. Ibid., 4. 
4. Ibid. 
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Die gemiddelde skoolversuim in 1896 was l2t%. In die del-

werysko1e was die skoo1besoek die ~1akste, terwyl dit in die bui-

teskole die beste was. Die skoolversuim was: skole op delwerye 

byna 18%, do~skole byna 15%, buiteskole byna 8%1). Op die platte-

land, waar daar baie meer belemmerende faktore was, soos lang af

stande, swak of geen paaie, gebrek aan brO.e, ens., was die skool-

besoek tog nieteenstaande dit alles die hoogste. 

Waar dr. Mansvelt soms ontevrede was met die swak skool-

besoek van daardie dae, moes die verbetering in die volgende twee 

jare hom beter gestem het, want dit het verbeter tot 89% in 18972) 

en tot 90% in 18983), wat baie goed vergelyk met die skoolbesoek 

• vandag in ons skole met die ta11e meer geriewe as destyds. Dit was 

ook bemoedigend om te sien dat die ouers, kinders en akoolkommissies, 

maar veral die onderwysers, hu11e plig gedoen het om die skoo1besoek 

so hoog moont1ik op te skuif ten einde die groote moontlike voor-

deel te trek uit die onderwysgeriewe wat tot hulle beskikking ge-

stel is, en daarmee dus ook die beste gebruik van die bestede geld 

te maak. 

Gedurende die jare 1897 en 1898
4

) het die onde~vys nog steeds 

gegroei en al vinniger vooruitgegaan, danksy die verhoogde gelde11ke 

bydrae aan die onderwys wat met die 189~-wetgewing moont1ik gemaak 

is. Die gemiddelde aantal leer1inge5) het van 8,346 in 1896 met 3090 

gestyg tot 11,436 in 1897, te~~1 die aantal gesubsidieerde skole 

6 met 62 vermeerder het.). 

Hierdie aansienlike toename teenoor die betrek11ke stil-

stand van die vorige jaar kan toegeskrywe word aan die geldelike 

toegewings waarmee die onderwys deur die 1896-onderwyswetgewing te-

ge·moetgekom is, onder andere deur 

(a) die verlening van reistoe1ae aan onderwysers uit die buite-

1. Onderwysverslag oor die jaar 1896, 14-15. 
2. Ibid., 1897 1 14. 
3. Ibid., 1898,17. 
4. In 1899 het daar geen ~~te1ike onderwysvers1ag verskyn nie, en 

in daardie jaar het die onderwys s1egs enke1e kere in die Volks
raad onder bespreking gekom, sodat oor daardie jaar min gegewens 
verstrek kan word. . 

5. Staatsmodelskool en Staatsmeisieskool bygereken. 
6. Onderwysverslag oor die jaar 1897, 3. 
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land1), sodat die tekort aan bekwame onderwysers enigerma-

te verlig kon word; 

(b) die betaling van losiesgelde aan behoeftige leerlinge wat 

meer as drie myl van die naaste skool woonagtig was, waar-

deur dit dus vir aansienlik meer kinders moontlik gemaak is 

om skole te besoek2); 

(c) die voorsiening van geld vir die aankoop van hout en sink 

vir die oprigting van skole en onderwyserswonings3)(hier-

deur kon skole en onderwyserswonings, waaraan daar steeds 

'n tekort was weens gebrek aan die nodige kapitaal by skoo1-

kommissies, nou makliker opgerig worapm in die akkomodasie-

behoeftes van die 1eer1inge en die onderwysers te voorsien); 

(d) die gee van rentevergoeding op kapitaa1 wat gebruik is vir 

die bou van skole en onderwyserswonings4), wat ewe-eens ge-

help het om die ruckomodasieprobleem te verlig en daardeur 

voorsiening te maak vir meer kinders en onderwysers; 

(e) die stigting van staatskole op die goudvelde5). 

Die vooruitgang op onderwysgebied in 1897 het ook in 1898 

nog aangehou, soos die tabe1 hieronder duide1ik aantoon. 

Tabel xrv. 

Groei van die onderwys6). 

4de kwartaa1 1897. 

Leerlinge 12,099 

Sko1e 457 

Onderwysers 687 

Onderwysers wat ten vol1e ge
kwa1ifiseerd was 

4de kwartaa1 1898. 

15,512 

509 

836 

46% 

--~----------=----=====--==-·-__ ....:.::.:.==.-=::::--:::...--=--===================:::J 
1. Art.1 van Wet no. 15 van 1896. 
2. Artt. 10 en ll van Wet no. 14 van 1896. 
3. Volgens U.R.B. 5 Maart 1897, art.1?8. 
4. Wet no. 14 vam 1896, artt. 3 en 4. 
5. Wet no. 15 van 1896, 
6. Onderwysverslag oor die jaar 1898, 4. 
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Ook wat die aantal middelbare onde~Js-leerlinge betref, 

was daar 'n mooi vordering, want die aantal het van 954 in die 

4de kwartaal 1897 toegeneem na 1306 'n jaar later1). 

Die gemiddelde aantal leerlinge in die gesubsidieerde 

skole het van 5,909 in 1893, die jaar waarin die Mensveltwet in 

werking getree het, gestyg tot 13,561 in 1898, dus 'n toename 

van ruim 130%. In vergelyking daar.mee het die gemiddelde subsi-

die per leerling per jaar in die gesubsidieerde skole uit die 

staatskas van £4.11.2 tot £6.14.1 toegeneem, of •n toename van 

2 
sowat 47% ) , sodat die groei van die ondervvys in die Mansvelttyd-

perk vir homse1f spreek. 

Die voorgaande gegewens toon dat die onderwys nou vinnig 

begin ontwikke1 het en in norma1e bane begin kom het. Dr. Mansvelt 

se onderwysste1sel is natuurlik ook onderhewig aan kritiek, soos 
3 

trouens enige ste1sel ), maar hy het tog daarin ges1aag om na 'n 

paar jaar waarin dit prakties toegepas is, die tekortkominge en 

foute daarvan in te sien en dan die hoofwet in ooreenstemming met 

die onderwysbehoeftes van die bevolking te wysig deur midde1 van 

nuvJe wetgewing of spesiale Volksraadsbesluite. Hy het moeite ge-

doen om die jaarverslae oor die onderwys steeds te verbeter, vol-

lediger en betroubaarder te maak, sodat die onderwysvers1ag oor 

die jaar 1898 die volledigste en insiggewendste van a1lc jare in 

die Republiek is. Hy het baie moeite gedoen om die kritiek, wan-

voorste1lings en beskuldigings teen sy onderwysstelse1 en die toe-

stand van die onderwys in die Repub1iek deur middel van feite te 

weer1e en duide1ik vir sigse1f te 1aat spreek. 

---------------·-----------------
l. Onderwysvers1ag oor die jaar 1898, 4. 
2. In hierdie geta11e is die leer1inge van die Staatsmode1- en 

Staatsmeisieskool nie inbegrepe nie en ook nie die van die 
staatskole op die goudvelde nie, aangesien dit geen gewone gesub
sidieerde skole is nie. Ook die van die staatsgimnasium is hier 
buite rekening gelaat, aangesien dit nie onder laer en middelba
re onderwys val nie. Reken ons egter die 1eerlinge van die Staats
medel-, Staatsmeisieskoo1 en die staatsko1e op die goudve1de by, 
dan is die aanta1 1eer11nge 15,512 ( kyk Onderwysvers1ag oor 
die jaar 1898, 8 ). 

3. Lugtenburg: Geskiedenis van die onderwys in die S.A.R., 199 e.v. 
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Ten einde sy gegewens vir verslae en statistiese doelein-

des so betroubaar moantlik te maak het hy bepaal dat die inspek-

teurs hulle inspeksierapporte moes opstel aan die hand van 'n vrae-

1 lys van 43 vrae wat hy aan hulle gestuur het ). 

In die verskillende inspeksierapporte word verskillende re-

des aangevoer waarom daar nog so 'n groot persentasie van die kin-

ders van skoolgaande leettyd teen die einde van die negentiger ja-

re nog nie die skool besoek het nie. Die redes kan soos volg saam-

gevat word: armoede by die ouers en dus gebrek aan die nodige mid· 

dele om skoolgeld te betaal; ouers se gebrek aan tyd en kennis om 

in die onde~Js beleng te stel; gebrek aan inisiatief om 'n skool te 

begin by die ouers; 'n mate van agterdog en wantroue in alles wat 

van die regering kom en dus ook in die Onderwyswet; onbekwame en 

ook onvoldoende onderwysers; gebrek aan skoolgeboue en onderwysers-

wonings; onverskilligheid by die ouers teenoor die onderwys en ook 

'n gebrekkige kennis van die fasiliteite wat die Onderwyswet vir 

hulle kinders daargestel het as hulle dit maar wou gebruik; die op-

vatting van baie ouers dat skoolonderrig van 'n paar maande of mis-

kien 'n paar jaar vir hulle kinders voldoende is vir die lewe; die 

ylbevolkte gebiede kon nie voldoende kinders vir 'n skool byeen-

bring nie; onderlinge twis; tekort aan werksvolk, sodat die kinders 

maar tuis moes help werk. 

'n Ongunstige verakynsel wat onrusbarend toegeneem het, was 

die aantal gratis leerlinge en die groot aantal gratis losiesleer-

linge. In 1898 was 3?.2% van alle leerlinge gratis leerlinge, ter-

2 wyl 14.3% van alle leerlinge op skool gratis losies ontvang het ). 

Die skole in die groter sentra het 'n min of meer bestendi-

ge bestaan gehad, dog die skole op die kleiner dorpies en platteland 

het nog maar gekom en gegaan, en hierdie onbestendigheid v;as een van 

die groot faktore wat die onde~qysontwikkeling baie gestrem het. Ta-

bel XXVI op die vo1gende b1adsy toon die toestand van sake soos dit 

1. Onderwysvers1ag oor die jaar 1898, By1ae E. 
2. Onderwysvers1ag oor die jaar 1898, 18. 
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was in 1897 en 1898, toe die onderwys al veel bestendiger was as 

in die vorige jare vanwe~ die ruimer geldelike bydrae wat die re-

sering aan die onderwys gegee het. 

Jaar. 

1897 

1898 

Tabe1 XXVI. 

~iS van skole in 1897 en 18981}. 

. I Totale Sko1e die Skole in Sko1e in Skole in 
hele jaar loop van loop van loop van aantal 
deur oop. jaar jaar jr. geo- skole 

gesluit. geopen. pen en wat in 
weer ge- loop v. 

sluit. jr.be-
staan 
het. 

148 104 193 26 471 

208 106 185 34 509 

(2) Inrigtings vir middelbare en ho~r ondenvys. 

(a) Die St~atsgimnasium. 

Aantal sko-
le wat aan 
die end van 
die jaar be-
staan het. 

341 

393 

Die Gimnasium, wat onder die Hansveltwet opgerig is
2

) met 

dr. H. Reinink as Rektor 11 voornamelijk ter opleiding van ambtenaren 

en onderwijzersn, het die bestaande Opleidingskool vervang, en op 

15 Augustus 1893 is dit geopen met 19 leerlinge, toevertrou aan 

vyf bekwame leerkragte. Aan elk van die ses kandidate wat die hoog-

ste aantal punte in die toelatingseksamen behaal het, is 'n beurs 

van £60 deur die regering toegeken, gevolg deur nog twee deur Sa

muel Marks van Pretoria in 1893 en H. Eckstein3), terwyl Eduard 

Lippert £1500 in vyf jaarlikse paaiemente van £300 of clrie van £500 

aangebied het om jong burgers van die Republiek te laat studeer. 

In 1897 is 'n pragtige nuwe gebou betrek wat teen 'n kos-

te van £40,000 opgerig is. 'n Belangrike tegemoetkoming aan platte-

landse leerlinge aan die skool was die oprigting van staatstehuise. 

h~erdie skool het geleidelik gegroei, sodat dit in 1899 116 leerlin-

ge gehad het. 
-- ~-·--~----~-- -~-·------

1. Onderwysverslag oor die jaar 1897, ~· 
' 

1898,20. 
2. Artt. 1c, 46 .. 49. 
3. Onderwysverslag oor die jaar 1894, 41. 
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Die Gimnasium was 'n staatskool wat die regering baie 

gekos het, maar die Superintendent en die Volksraad het gevoel 

dat so 'n skoal vir die opvoeding van die jeug noodsaaklik was, 

ongeag die koste daaraan verbonde. Die skoal het nog maar in sy 

kinderskoene gestaan, en daarby moet ons onthou dat die aantal 

leerlinge wat in 1898 in standerd 6 was, slegs o.~fo van die to

tale aantal skoolgaande kinders in die Republiek wasl). 

Die volgende tabel toon die aantal leerlinge wat in ver-

skil1ende jare die Staatsgi: mnasium besoek het, die totale staats-

uitgawe per jaar en gemiddeld per kind per jaar wat aan onder-

wysers se salarisse uitbetaa1 is. 

Tabel XXVll 

Jaar. Gemiddelde 
a an tal 

__ . _______ l:_eez:~_i_l_Ylie ·--· ___ _ 

1895 
1896 
1897 
1898 

60 
61 
80 
88 

Staat sui tgawe. 

£4,076.11. 7 
4,307.11. 4 
7 ,091. 3.11 
8,895.17.10 

£67 .18.102). 
70.12. 43 ). 
88.12. 94 ). 

101. 1. 95). 

·----·-------·· .... ___ ... ------- --·- ~ .. _. --~ ..... ·····--- ·~ ---- --· .. -~- .... ------

Die sa1arisse wat in 1898 aan die personeel van die 

Staatsgimnasium betaa1 is, was die vo1gende : Rektor £950 per 

jaar, dosente elk £800 per~aar, dosent in Handtekene £500 per 

jaar, vir Sne1skrif £100 per jaar, vir Lyntekene 10/6 ~er uur en 

vir 'n opsigter £150 per jaar6). 

(b) Die Staatsmo~~~~~ool. 

Die Mansve1twet%et bepaal dat die Voorbereidingskool 

voortaan onder die naam l\1ode1skool onder regstreekse beheer van 

die regering sou b1y voortbestaan met die taak om leer1inge tot 

standerd 6 op te lei vir opname in die Staatsgimnasium. F. w. 

Wagner het op 1 Augustus 1893 werksaamhede as hoof van die skoal 

·---------1. Onderwysvers1ag oor d.ie jaar 1898,-16-. ---·----------·-
2. Ibid., 1896, 11. 
3. Ibid., 
4. Ibid., 1897, 11.~;. 
5. Ibid. J 1898, 13.' ,, r· 

6. Staatsalmanak, 1899, 76. 
7. Artikel ?1. 
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begin1). Die'skoolgelde was van 5/- tot 10/- per maand; 12 beurse 

wat eers aan die Opleidingskool toegaken was , is na 18 verhoog en 

vanaf Augustus 1893 aan die }iodelskool toegestaan, en mettertyd is 

die aantal vermeerder tot 34 beurse vir die opleiding van onderwy-
• 

sera en 46 gewone studiebeurse in 18982). 

Die l'li:ode1skoo1 het uitstekende werk ge1ewer, en tot 1899 

het daar 125 leer1inge in die toe1atingseksamen tot die Gimnasium 

ges1aag, terwy1 dit ook a1 'n paar onderwysers ge1ewer het3 ). 

Die vo1gende tabel toon die staatsuitgawes aan die Staats

modelskool aan. Die gemiddelde uitgawe per 1eer1ing was hier baie • 

1aag maar het gedurende die 1aaste twee jare gestyg, hoofsaak1ik 

as gevolg van die feit dat daar normaalklasse aan die skoal ver-

bonde was. 

Jaar. 

1895 
1896 
1897 

1898 

Tabel -XXV111 • 
• 

Staatsuitgawe a~Staa~mode1skoo1. 

Gemidde1de aantal Staat sui tgawe. 
leE?_r_:g.~~·-·- _______ --__,...,.T~o.::-t~a=B:!! ____ .. .P.~E ]._ee~.¥,-n~. 

259 £2584. 3. 5 £ 9.19. 7 ). 
284 3389.12.11 11.18. 9~). 
246 gewone 1eer1inge 4319.14. 4 16. 8. 6 ). 

17 eksamen leer1inge 
· -264 gewone 1eerlinge 7 

19 eks!iffie~ 1e~_r_l..inge -~-----4864._~~-·-~~'Z:.__3_.10 ~-· _ 
"" ----~-----~---·---.. ---------• r -·---··---· --·-

1. v.v.o.o.z.A. : Gedenkboek, 98. 
2. Schoolgids, 1898, 96.Die totale aantal beskikbare beurse in 

die Republiek in 1898 was 50 vir die opleiding van onderwy
sers, 46 gewone studiebeurse, 15 studiebeurse vir leerlinge 
van die Staatsgimnasium a1leen, en vir studie in Nederland 
4. (Kyk Verslag der Beurscor.mrlssie over het jaar Uei 1898 
tot Mei 1899, 4 ).Al hierdie beurse is egter nie vo1tyds deur 
die jaar gehou nie aangesien sonunige leer1inge hu11e studie .. 
gestaak het. Die beurse was in 1898 almal £60 per jaar behal
we die vir studie in Nederland, wat £100 was ( Kyk staatsal-
manak vir 1899, 63 ). · 

3. Onderwysvers1ag oor verskeie jare. 
4. Onderwysvers1ag oor die jaar 1895, 5. 
5. Ibid., 1896, 11. 
6. Ibid., 1897, 11. 
7. Ibid., 1898, 13. 

:])" ... 
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Die salarisse aan die Staatsmodelskool se personee1 be-

taal, was baie laer as die van die Staatsgimnasium, naam1ik vir 

die hoof per jaar £700, vir die assistente aan die normaalk1as 

£400 en f375 per jaar, en verder aan assistente £400, £375 ,£350, 

£325, £300, en £200 per jaar ; vir die opsigter £150 per jaar, 

vir die tekenonderwyser £500 per jaar, terwy1 vir die gimnastiek-

en musiekonderwysers 7/6 en 10/- per uur respckt1ewe11k betaa1 

is1). 

Artike1s 61 - 68 van die Hansveltwet het voorsiening ge-

maak vir 'n Hoer Meisieskoo1, wat nie 'n staatskoo1 was nie maar 

wat 'n driemaande1ikse subsidie van 45/- per 1eer1ing van die 

staat sou ontvang. In 1893 het dit begin, en in die vo1gende jaar 

is dit omgeskep in 'n Staatsmeisieskoo1 met 78 1eer1inge onder 

mej. c. S. Roodhuizen. Dit is na 'n staatskoo1 verander hoofsaak-

1ik omdat daar nie 'n inrigting in die Repub1iek was waar meisies 

as onderwyseresse opge1ei kon word nie2). Die skoo1 het goeie werk 

ge1ewer, en reeds in 1898 het 12 van die 13 kandidate wat in die 

onderwys studeer het, in hul1e Onderwysers-Derde K1as-Eksamen 

ges1aag. 

Die staatsuitgawes aan hicrdie skoo1 word in die vo1-

gende tabe1 aangetoon. 

-1-. ~sTaa-t-sa_JJ_:m.an_ -ak, 1899, 76-~----·---------
2. Die vo1gende tariewe vir kos-, 1es- en skoo1ge1de was van toe

passing : intreege1d £3 ; kosge1d £9 per kwartaa1 ; k1avier-
1es vir beginners £2.5.- per kwartaa1 ; vir meer gevorderde 
1eer1inge £3 per kwartaa1; sang1Efs, teken1es en orre11es elk 
£3 per kwartaa1 ; vioo11es £6 per kwartaa1; skoolge1d vir 
st. 1 tot 3 15/- per kwartaa1; st. 4 tot 6 £1.2.6 per bvartaa1; 
skoo1ge1d vir Normaa1k1as A en B respektiewe1ik £1.10.- en 
£3 per kwartaa1; terwyl skoo1geld vir die hoer klasse £2.5.-p.kw. 
was ( vgl. Schoolgids , 1898, 99 ). 
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I._abel XXlX 

Staatsuitgawes aan die Staatsmeisieskool. 

Jaar. Gemiddelde aantal Staatsuitgawes. 
___ leerlinge. __ _ Tota~..!-_____ Per leerling!..· 

£12.11. 4 ~). 
'7.18. 4 ). 

1895 128 £ 1,608.16. 8 
1896 210 1,662. 7.11 

9.11.10 3 ). 1897 
197 gewone leerlinge 

14 eksamenJeerlinge 2,023. 8.11 

11. 5. - 4). 1898 
196 gewone leerlinge 

35 eksamen leerlinge 2,589. 7.10 ---·------------·· ···-·····-·~ ·-· -------------·-- --~-- --------------·-·-· -------------·--------
Die salarisse wat aan die personeel van die Staatsmei-

sieskool betaal is, was nog veel laer as die van die Staatsmodel-

skool, en daarom was die gemiddeld per leerling dan ook aanmerk-

lik laer. Die salarisse per jaar was soos volg: hoof £300, assis-

tente teen £275, £250, £225, £200, £175, £150 en £70 ; sang-, 

Gimnastiek- en Handtekene-onderwysers het almal 10/- per uur ont

vang5). 

(d) Die ll'lynskool. 

Met die oog op die snelle ontwikkeling van die mynin-

dustrie aan die Rand is daar in Februarie 1897 'n mynskool onder 

dr. H. G. Breyer as waarnemende direkteur in Pretoria geopen,en 

eers daarna is 'n wet gemaak om die installing daarvan te magtig6). 

Omdat die VoLksraad gesloer het met die afhandeling van die wet, 
samewerking van die 

is die studente intussen , met die heelhartige/mynbestuurders, in 

myne geplaas vir praktiese werk. Die leer11nge het geen skoolgel-

de betaal nie. Die oorlog het egter tussenbei getree, sodat daar 

nie met die toepassing van die wet voortgegaan kon word nie en daar-

mee het nog 'n opvoedingsinrigting waaraan daar in die Republiek 

groot behoefte bestaan het, skipbreuk gely. 

Die salarisse vir die Direkteur was £950 per jaar en 

10/6 per uur aan sy assistent7). Soos die volgende tabel en die 

salaris van die direkteur van die r..:yns1cool aandui, was die gemid-

1. ondemsv.er-sfag-oor die jaar ·Ts9-5, 5.--·------------- ---
2. Ibid., 1896, 11. 
3. Ibid., 1897, 11. 
4. Ibid., 1898, 13. 
5. Staatsalmanak, 1899, 76. 
6. vv·et no. 1 van 1899. 
7. Staatsalmanak, 1899, 76. 
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delde uitgawe per leerling baie hoog, omdat daar so min leerlinge 

in die skoal was. Die gesloer nwt die afhandeling van die betrok-

ke wet was ook verantwoordelik daarvoor dat daar nie meer studente 

ingeskrywe het nie. 

Tabel XXX. 

Staatsui tgawes aan die vier l·~~skoolleerl:._ingel) • 

Jaar. Staatsuitgawe. 
____'!'_<>_~!':.1..!..- ·---·--- ___ PeE_l.~~-· ------ __ _ 

1897 
1898 

£941. 4. 7 
1046.13. -

£235. 6. 2. 
261.13. 3. 

-------------·--------------------------------· -------------
(e) ~1 vir doofsto~~~~ 

Volgens artikel 74 van die lVIansveltwet sou 'n insti-

tuut vir doofstommes en blindes onder die bestuur van die Kurato-
-

rium van die Gimnasium opgerig word sodra daar 10 of meer applikan-

te hulle daarvoor aanmeld. so/ank daar minder was, het die bestaan-

de klasse vir doofstommes 'n deel van die l~odelskool uitgemaak on-

der 'n onderwyser spesiaal vir die doel aangestel. 

In 1890 was daar twee doofstom lecrlinge, wat deur on

derwyser E,Kalt2) onderrig is, maar omdat die inrigting blykbaar 

onpopul~r was en dit 'n te duur onderneming was om een onderwyser 

vir twee leerlinge aan te hou, is besluit om hulle na die inrig-

ting op Worcester te stuur.Die regering sou die onderwys- en kos-

gelde betaal3). 

Vanaf 1895 was daar twaalf leerlinge wat regeringsteun 

ontvang het, naamlik 8 doofstommes en vier blindes. Die feit dat 

daar dadelik 12 was om na Worcester te gaan en die aantal in die 

daaropvolgende jare nie verminder het nie, getuig duidelik van die 

wantroue van die publiek in die doelmatigheid van die Pretoriase 

opleiding. Hoewel daar dus in 1895 twee leerlinge meer was as die 

vereiste minimum vir die oprigting van so 'n instituut in Preto

ria4), is daar geen paging aangewend om so 'n instituut op te rig 

1. onde-rw:,sverslas ·-cor <lie- Taar 'fsgs~- i3. -··-· -· - · · · · -- - · -- · · -
2. Onderwysverslag oor die jaar 1890, 100 e.v. 
3. £36 per jaar. 
4. Wet no. 8 van 1892, art.74. 
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nie, selfs ook nie daarna, toe die geta1le reeds gestyg het,soos 

die vo1gende tabe1 aantoon nie.Dit sou in elk geva1 nie teen die-

selfde koste opgerig en onderhou kon word as die bedrag waarvoor 

hu11e hul1e op1eiding in Worcester ontvang het nie. 

Tabe1 XXX1. 

Jaar. Gemidde1de Uitgawes. 
aanta1 

_________ _l~_e_~li~..!-·-----T-~t_aal:_. __ .. _ _ __ . -~J¥1· per:_ __ l:e_~_r}._i_!l_g_. 

1895 
1896 
1897 
1898 

11 
22 
21 
17 

£578. 6.10 
897. 3. 62) 
919.17. 5 
738. 6. 7 

£52.11. 
40.15. 
43.16. 
43. 8. 

-·-----------·---·---·- ______ ., __ , __ ,_. ___ ,_,., --- -·-· _ .............. __ ._.,.._....._...,_ _.,_ ----.- -· --··- .. ------------------------- •• •• •·--· a _.__ -------.. . .....-...... ---- ·-•- ... ----._..------------·a , ~ .. ·•··-·""-----~•· ~-- --·------ ------ -~-~••··- -...---

Die £erste daadwerklike voorsiening van 1osiesfasi1i-

teite vir 1eer1inge in die Repub1iek het tydens dr. Iiiansvelt se 

Superintendentskap plaasgevind nadat hy in sy onderwj~verslag 

oor die jaar 1893 aanbevee1 het dat die Volksraad beurse aan be-

hoeftige 1eer1inge beskikbaar moes stel vir hulle op1eiding as 

onderwysers(esse).Nadat dit in die Volksraad bespreek is, is be-

s1uit om staatskoshuise op te rig waarin p1attelandse leerlinge 

van die staatskole in Pretoria kon tuis.gaan om midde1bare onderwys 

te geniet. Daar is van gehuurde geboue gebruik gemaak, en die 1osies-

gelde is vasgeste1 op £36 per jaar6). 

Die installing van koshuise was 'n belangrike tegemoet-

koming aan die plattelandse leerlinge, maar met die geldelike sy 

van die saak het dit nie so goed gegaan nie, soos Tabel XXX11 aan-

toon, want nie een van die koshuise kon daarin s1aag om binne die 

perke van hu11e inkomste te bly nie. Die staatstehuise vir seuns het 

groter uitgawes getoon as die vir meisies, omdat daar in eersge-

noemde geval salarisse aan die huisvaoe,...,. hP+.qa1 is, terwyl dit by 

1. Onderwysverslag oor die .faar i.895-;5-:--- ----- .. 
2. In die Onderwysvers1ag oor die jaar 1896,11 gee dr. Mansve1t die 

tota1e staatsuitgawe aan as £498.3.7, maar dit is foutief en moet 
wees £897.3.6. By die ont1e~ing van die staatsuitgawe aan onderwys 
(Onderwysverslag oor 1896,9~ll)vind ons die volgende: 
OnderwYS en verpleging van doofstommes en blindes 
Skoo1-, kos- en reisge1de, klere ens.£988. 0. 5. ---·-
Waarvan af: bydrae van ouers 90.16.10. £897.3.6. 

3. Onderwysverslag oor 1896, 9en10. 
4. Ibid., 1897,11. 
5. Ibid., 1898,13. 
6. GoewermentskennisCewing no.431 van 1894; ook Schoolgids, 1895,8. 
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die meisieskoshuis nie die geva1 was nie. Die salarisse aan die 

huisvaders van die seunstehuise was in 1895: £350, 1896: £560.17.4, 

1897: £655.0.4 en in 1898: £683.13.6
1

). 

Tabel XXXII. 

effen. 

SEUNS. ME ISlES. 

Jaar Gemid- Uitg_awes. Gemid- pitg awes. 
delde 
aantal Tot ale Gemiddel j Gemiddeld 

delde 
aantal Tot ale d 

leer- be- per leer- be- per 
linge. drag. leer ling -- f- -- leer ling. linge. drag. 

2 
1895 1--·59 £666.17. 6 £11. 6. 1 ---f-·------ 7 r£8.17. 5 ) • 31 £274.18. 

1896 120 1180.17. 8 9.16.10 55 476. 7. ---- 6 3 8.13. 3 ). 

1897 a. 75 716. o. 2 9.11. 0 
b. 54 1010.11.11 18.14. 4 -
e. 30 201.15. 8 6.14. 6 

159 1928. 7. 9 12. 2. 7 
4 

3 3. 5. 2 ). 
II 
li 65 211.17. 

-tot-· 
li 

1898 a. 72 859. 5. 2 11.18. 8 !i 
b. 48 1065.11. 3 22. 4. 0 'l ;, 

c. 38 415. 0.11 10.18. 5 
l:..J_233 9 ._17. 4 14. l. 6-

i ·-

5 
6 14.10. 0 ) . 

I 
._J... 

'· ;; 

•' 58 840.18. 

Hierdie geldelike tekorte per jaar wat die staat aan tehui-

se moes aangesuiwer het, sluit nie in die staatsuitgawes aan die ver-

skaffing van geboue, salarisse aan die huisvaders van die seunstehui-

se 1beddegoed, meubels, kombuisgereedskap ens. nie. Reken ons by hier

die betaling ter delgihg van die geldelike tekorte nog die staat se 

bydrae per leerling vir onderwys in staatskole, dan word die koste 

baie hoog. Vir meisies in die Staatsmeisieskool word dit dan vir 

kosleerlinge in 1898 byvoorbeeld £14.10/- kosgeld plus £11.5/- vir 

skool6), d.w.s. £25.15/~ per leerling per jaar. Vir die seuns aan die 

--··----------·--· -------------------
1. Onderwysverslae oor die betrokke jare. 
2. Onderwysverslag oor die jaar 1895, 5. 
3. Ibid., 1896, 11. 
4. Ibid., 1897, 11. 
5. Ibid., 1898, 13. 
6. Kyk tabel XXIX op bl. 211 hierbo. 
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Staatsgimnasium vir dieselfde jaar is dit nog veel hoMr, nl.£14.1.6 

plus £101.1.91 ) vir die skool, d.w.s. £115.3.3 per leerling per 

jaar. Dit sluit nie in staatskoste aan geboue, reparasies, meu-

bela ens. nie. Daarteenoor het die gesubsidieerde skoolwese die 
2 

staat in dieselfde jaar £11.0.1 } per leerling per jaar gekos, waar-

by ingesluit is skoolhuur, gratis losiesgelde, rentevergoeding op 

kapitaal, reiskoste vir onderWysers uit die buiteland en subsidie 

vir skoolmeubels maar nie subsidie vir hout en sink nie. Neem ons 

egter net die staatsuitgawe aan subsidie na verhouding tot die ou-

erbydrae en vrywi1lige bydrae aan gesubsidieerde skole alleen, dan 

is die gemidde1de staatsuitgawe per leerling per jaar aan die gesub

sidieerde skole in 1898 £6.14,13). Uit die voorgaande blyk dit dus 

dat die skole vir middelbare onderwys die staat geweldig meer gekos 

het as die gesubsidieerde skole, en dit nog waar die staatskole nie 

veel meer as middelbare onderwys gegee het nie, want aan werklike 

hoMr onderwys is maar min gedoen. Nietemin moet toegegee word dat 

die staatskole goeie werk gedoen het ; dat daar in die Republiek be-

hoefte aan sulke skole was en dat dit vroeer of later opgerig sou 

moes word, en hoe eerder, hoe beter, mits daar net die redelike 

vooruitsig was dat dit ondersteun sou word. 

Waar die staatstehuise in 'n groot behoefte voorsien het om 

midde1bare onderwys ook binne die bereik van die p1attelandse kind 

te bring, was wanbeatuur egter nog verantwoordelik vir onreelmatig-

hede, soos in die geva1 van een staatstehuis vir seuns in 1898 waar 

die uitgawe per leerling £22.4/- was teenoor £10.18.5 en £11.18.8 

vir die ander twee tehuise in diese1fde jaar4). 

b. Onderwysers. 

Die posisie ten opsigtc van onderwysers het ook ge1eidelik 

verbeter, want in 1896 was daar. 526 onderwysers'-esse) en kweke1in-

ge aan gesubsidieerde skole werksaam, van wie 227 gesertifiseerde 

5 
en 299 ongesertifiseerde onderwysers was. Die volgende tabel ) toon 

1, Kyk tabe1 XXVII op b1.208. 
2. Onderwysvers1ag oor die jaar 1898, 13. 
3. Ibid., 7. 
4. Kyk tabe1 XXXII op b1. 214 hierbo. 
5. Kyk tabe1 XXXIII op b1. 216 hieronder. 
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aan die geleidelike verbetering wat daar in die Republiek ten op-

sigte van·die onderwysers gekom het. 

Tabel X:X:X:III. 

Aantal ond~~sers en ~er~entasi~ da~van gesertifi~eerd. 

J'aar. 

1893 389 

1894 422 

1895 456 

1896 526 

1897 687 

1898 836 

~ daarvan ges~rtifi-

seerd. 

301 ) 

402) 

40)3} 
) 

43) 

40) 4) 
) 

46) 

===-===--==== ~~._-__ . ____ ;::" ____ -.. -.:~--- ::-.::-:.;- ___ :.==--=-==::=::-::-===== 

Die vraagstuk van werklik onbekwame onderwysers was nog 

geensins opgelos nie, maar tog het hulle aantal geleidelik vermin-

der. Die voorsiening van geld uit die staatskas om onderwyserswo-

nings mee op te rig, het baie gehelp om die onderwys na die platte-

land te bring. 

Die regering se beleid om voort te gaan met die invoer van 

onderwysers uit die buiteland i.s een van die redes vir die styging 

van die aantal gesertifiseerdP. nndP.r-:~yse::::-s in die republiek5). In 

Nederland het H. ;r. Emous hom nog steeds beywer om onderwysers na 

die Republiek te stuur, waarvoor die Uitvoerende Raad in 1898 aan 

hom £30 per jaar toegeken het as b1yk van waardering vir sy dien• 
6 

ste ). In 1897 is die bedrag van £2372.13/- en in die vo1gende jaar 

£1735.2.7 vir reiskoste van onde~rsers uit die buite1and betaal7). 

I:Onderwysverslag oor die j aar189:3~--3o-:--------------
2. Ibid., 1894,33. 
3. Ibid., 1896,44. 
4. Ibid,, 1898,4. 
5. Hferby moet in gedagte gehou word dat die Volksraad op 30 Mei 

1898 Tart.306) besluit het om, in a~vu11ing by art.32 van Wet 
8/1892, aan ongesertifiseerde onderwysers bo 40 jaar wat meer as 
10 jaar getroue diens in gesubsidieerde onderwys in die Republiek 
gelewer het, op grond van gunstige inspeksieverslae 'n sertifikaat 
uit te reik gelykstaande aan 'n Derde klas Onderwysersertifikaat. 

6. L.A.696: A.H.H.Sausenthaler-- H.J'.Emous 11 J'u1ie 1898. 
7. Onderwysverslag oor die jaar 1897,7; 189Sl!O. Gemiddeld was die 

reistoelae aan 'n ongetroude•Onderwyser £4Uf vir 'n man, eggenote 
en 1 kind ongeveer: onderwyser £50, eggenote £50, kind £25, trans
portkoste van goedere £30, ses weke verblyfkoste in Pretoria: 2X 
£18 en £9: Totaal £200. 
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Aen verdienste1ike onderwysers is honoraria. uitbetaa1 vo1-

gens By1ae A van ~iet no. 8 van 1892 en By1ae A van viet no. 14 van 

1896. Die vo1gende bedra.e is in hierdie ja.re uitbetaa1: 

'a.a.r. 

1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

£10 

14 
17 
13 

8 
2 
4 

£l5 

1 
2 
2 
4 
7 
4 

Ta.be1 XXX1V. 

£20 £25 £37.10 £40 Tota1e aa.nta1 
verdienste1ike 

4 
8 
8 

3 
4 
2 
5 
9 
6 

1 
1 

_ ---·-- -~~d_e_ryvx..s_e_rs __ ._ 

18 1) 
23 2 ) 

1 

17 3 ) 
22 4 ) 
27 5 ) 
23 6) 

-- .. _ .. - -·" - ...... - .... - '" u ~ ~ .~. --- ~ ..... 

·~· -·------·- .. --- ... --· " .. - ""~ •• w - ••• ~. ' 

Hierdie uitbeta1ings aan die genoemde aa.nta1 onderwys:ers 

toon oor die ja.re 'n ge1eide1ike styging wat nagenoeg eweredig toe-

geneem het met die toename van die aanta1 onde~fsers. 

In 1899 is aan 3 onderwysers elk £10, aan 4 £15 , a.an 

5 £20 en aa.n 6 £25 elk betaa1 tot Augustus 1899, toe die 1aaste 

inskrywing in die Sa1aris- en Voorskotteregister gemaak is7). 

Dit is moei1ik om vas te ste1 wat die vergoeding was wat 

destJ~s aan die onderwysers betaa1 is, aangesien dit van onderwy-

ser tot onderwyser en van kwartaa1 tot kwartaa1 gewisse1 het, om

dat subsidies afhank1ik was van die skoo1 se bydrae8 ). 

1. onderw:Tsvers-iai· ·ocr -c11·e -faar-Ta93,- 3o--en 31:· ·-·---- - -- · · ----·---
2.Ibid., 1894, 34-5. 
3.Ibid., 1895, 61-2. 
4.Ibid., 1896, 46-7. 
5.ibid., 1897, 35-6. 
6.Ibid., 1898, 23. 
7.0.D.362: Salaris- en Voorskotteregister, 1899-1900,90. 
s.Die vo1gende uittrekse1 uit aansoe~om subsidies in 1894 aan die 

Supt.v.Ond.gerig gee 'n aanduiding van wat die sa1arisse was wat 
destyds aan onderwysers in gesubsidieerde sko1e betaa1 is.Die bron 
word in elke geva1 gegee: 

O.D.117/2/1:P.G.werken,£19.10.-per kwartaa1 vir 10-13 1eer1inge met 
skoo1ge1d van 5/- per 1eer1ing per maand. 

/3:J.C.Dieh1 £21 p.kw.,7 11e.6/- skoo1ge1d per 11.p.mnd. 
/15:W.J.Naude £44.7.6, 25 1eer1inge. 
/~4:A.B.Botha £1.9,6 per 11.p.kw.,l7 leer1inge,4/6 p.11.~.mnd. 
/=.~6:G;F .Opperman £30 p.kw. ,27 lle. ,3/- p.mnd. 
/38:G.J.Uys £5 p.kw.,6 11e,,lO/- p.mnd.skoo1geld. 
/42:D.J.Rossouw,hoof,£45 p.kw.,37 11e.,lO/- p.kw.per 11. 

S.Hossouw,kweke1ing £7.10.- per kw. 
/44:\~.Seott £18 per kw. 12 11e.,7/6 per raaa.nd. 
/46:J.C.Dirks £21 per kw.,10 1eerlinge,5/- per mnd. 
/48:P.Pietersen.?/o per kind per kw.,23 1eer1inge,2/6 p.mnd. 
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Daar het egter a1 by sommige onderwysers 'n gevoe1 bestaan dat 

daar 'n definitiewe sa1arisskaa1 vir onderwysers(esse) vasgeste1 

behoort te word wat nie van die subsidie afhanklik sou wees nie. 

0p die Algemene Vergadering van die V. V. o. o. z. A. wat in April 

1897 in Pretoria gehou is, is 'n beskrywingspunt afkomstig uit Rus

tenburg bespreek waarin gevra is dat die subsidiestelsell) gewysig 

moet word sodat die uitbetaling van die subsidie nie per 1eerling 

nie maar per onderwyser uitbetaal sou word. Daar is besluit om aan 

te beveel dat daar by die vasstelling van salarisse gelet sal word 

op die dienstyd, sertifikate wat die onde~]ser. besit, en die 

aantal standards waaraan hy onderwys moes gee2)~J.van Bruggen was 

egter bang dat dit van onderwysers staatsamptenare sou maak en 

dat dit die prikkel om meer kinders in die skool te kry sou laat 

verdwyn. 

Uit hierdie bespreking is . niks konstruktiefs gebore nie 

behalwe in soverre dit die onderwysers se denke in die rigting ge-

prikkel het,want in die "Jaarverslag van die Vereeniging van Onder

wijzers en Onderwijzeressen in de Z.A.Republiek over het jaar 1898-

1899. Bylae E: Subsidie en Salaris~egeling3 ) het die kommissie 

die volgende vir bespreking voorgestel: 11 De Regeering verleent sub-

sidie in den vorm van Onderwijzers Salaris volgens onderstaand mini-

mum tarief": 

Do~kole. 
Hoof de: met 2de klas-sert ifikaat '~~300 x £12.10 verhoging l)er j aar 

vir 12 jaar tot £450, 

met late klas-sertifikaat £400 x £12,10 verhoging per 
jaar tot £550. 

l.v.v.o.o.z.A.:Gedenkboek,21. 
2.Voorstel: By ongesertifiseerde onderwysers met 20-30 leerli~ge 

sou die salaris £250 per jaar wees;besitter van onder
wysers sertifikaat 3de klas £300,2de klas £350,lste klas 
£400.Dit wil voorkom asof die voorgestelde salarisse 
beslis veel hoer was as wat die gemiddelde onderwyser 
onder die subsidiestelsel kon kry. 

3.In T.O.-Argief,Johannesburg. 
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Assistente: sonder sertifikaat 
met sert. 3de k1~ 
met sert. 2de klaa 
met sert. late klals 

£120 X 10 - £240, 
£150 X 10 - £2701 

£180 X 10 - £300, 
£240 X 10 - £360. 

WY!ssk;_o1e 
Hoofde : sonder sertifikaat' 

met sert. 3de k1as', 
met sert. 2de klas' 
met sert. late kla~ 

£140 X £5 - £200, 
£160 X £7,10 - £250 1 
£180 X £10 - £300, 
£200 X £12,10 - £350. 

Assistente kry, vo1gens hul1e sertifikate, .twee derdes van die be-
l 

ginsa1aris van hoofde met 'n jaarlikse verhoging van £5 vir 12 jaar. 

Alle jare van ondervinding aan ~nige akoo1 sou tel vir diensjare. 

Skoo1gelde moes op mi~atens 2/6 per 1eer11ng per maand 

vasgestel word, met he.ndhawing 'V!an die kwytske1ding van onvermo-
1 

endes. 

Wat die 1osiesge1de be~rer, het die kommissie geen voor-

stel aan die hand gedoen nie da~ hu11e dit onveranderd wou behou. 

Van hierdie voorgestelde skale het weens die uitbreek 
I 

van die oorlog , niks tereggekom,nie maar dit is van belang omdat 
I 

dit toon dat die sterkste onderwysersvereniging in die Republiek 

nie meer tevrede was met die sub~idiestelsel wat in gebruik was 

nie, en 'n vaste sa1arisskaal ve~kies het. Interessant is dit eg-
1 

ter om op te merk dat hu1le ten gunste is van die behoud van 'n 

minimum skoo1ge1d wat betaal moes word, sodat dit nie algehe1e 

vry onderwys sou wees nie. 

Die voorgestelde skale was ook daarop bereken om die on-

derwysers tot verbetering van hulle kwalifikasies aan te moedig 

deur beter besoldiging vir hoMr kwalifikasies. 

Die Onderwysdepartement het in 1896 sy boekdepot aorge

maak aan die Transvaalsche Boekhandell), waardeur 'n groot las van 

sy skouers afgeskuif is; maar reeds in die volgende jaar het die 

onderwy~ers klagtes gehad teen die boekhande1, sodat baie skole hul

le skoolbehoeftes van elders gekry het. Van 1898 at het die fir-

ma alle beste1lings vir boeke en skoo1behoeftes direk uitgevoer, 

en sommige sko1e het hu11e beste11ings regstreeks by die firma 

r:- OnieriYB-ieriifii-ooi:Cffe_fa-~~18.-96-;-23.-:;-- -·---~- ---~--- -:-.------
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geplaas sonder die bemiddeling van die Onderwysdepartement,sodat 

die bedrae wat werklik aan hierdie items bestee is, eerder ho@r 

kan wees as die wat in die volgende tabel aangegee word.Die be-

drae het snel toegeneem,wat 'n mooi aanduiding is van veelvuldi-

ge en toenemende gebruik wat met die loop van jare van akoo1be-

hoettea gemaak ia.Dit kon alleen daartoe meehelp om die onderwya 

te verbeter. 

Tabe1 :xJO£!. 

Uit&awe aan boeke en skool~ehoeftes. 

1892 £966. 4. 41}. 
1893 £ 1311. 2. 9. 
1894 £ 1899.11. 7. 
1895 £ 2881. 9. 9. 
1896 £ 3455. 4. 2 
1897 £ 5515. 9. 9~}. 
1898 £ 5348. 9. 93). 
----- -·-··--.. --........ --------.. -·---·------ ----- --····-------.-.----- _...__...,_.~ ... ---·-· 

Om die onderwys op die platteland te bestendig het dr~ 

Mansve1t met die tegniese adviseur van die Repub1iek in Nederland, 

konsul-generaa1 R,A.I,Snethlage, in verbinding getree om inlig-

ting oor verp1aasbare skoolgeboue en onderwyserswonings te kry, 

en hy het die aange1eentheid ook in die Volkraad onder bespreking 

gebring4}.Na deeglike ondersoek het dit geblyk dat die plan te 

duur was, waarop die regering bes1uit het om toelaes vir hout en 

sink, deure en vensters vir skoo1geboue en onderwyserswoninga aan 

skoolkommissies te verstrek5),Dit was 'n groot sukses, want in 

1897 is daar £8,278.10.11 en in die volgende jaar die bedrag van 

£19,350,19, 5 vir daardie doel uitgegee6).Hierdie bedrae is gebruik 

om bestaande geboue te verbeter of uit te brei of om nuwe geboue 

op te rig, 

1.ondenzysv.ersla.g··o·o·r·a.·re· ·ja·e.r l1:i"9s·,23·,·:vi:r··j-are- tot' 18'96·~-. ---·······---
2. Ibid,, 1897, 49, 
3. Ibid,,l898, 25. 
4, V.R.N,,1896,art.l094, enU.R.B.,5 Eaart l897,art·, 178,en 18 

l::ia.art 1897, art. 234, 
5, Schoolgids,l898,69, 
6. Onderwysverslag oor die jaar 1898,28 e.v. 
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Die skoo1besture het ook gretig gebruik g~~ak van die 

verhoogde skoo1huur wat die regering van 1896 af betaa1 het aan 

wyk:sko1e, en dit het die onderwys op die p1atte1and baie bevorder. 

Die vo1gende tabe1 toon watter bedrae op die begroting gep1aas is 

vir besteding aan subsidies vir die huur van skoo11oka1e en rente 

op kapitaa1 vir die oprigting van skoo1geboue. 

Tabe1 :XXXV1. 

1896 £2,695.14.11 " 6. 5. 2 1). ..._ 

1897 £5,911. 7. 9 £ 396. 4. 9 2). 

' 1898 £?,785. 6. 5 £1262,19. - 3). 

-~--------------- _., ______________ ... _ .. __ .. --- --- --····---- -- ·-·-- -----··-- ·-- ' ------. ----

Hierdie sne11e toename van die bedrae vir die subsidi~ring 

van huur van skoo11oka1e en·vir die beta1ing van rente op kapi-

taal wat gebruik is vir die oprigting van skoo11oka1e en onderwy-

serswonings, toon duide1ik aan in watter mate skoo1besture daar-

van gebruik gemaak hat, en dit weer het ge1ei tot die in gebruik-

neem van meer doe1treffende geboue tot voordee1 van die onder-

wys en opvoeding van die jeug. 

( 2) l1eube1s • 

.Artike1 2 van Wet no. 14 van 1896, wat bepaa1 het dat 

die regering die he1fte van die koste aan goedgekeurde skoolmeu-

be1s sou betaa1 , het ook groot verbetering meegebring in die 

soort en in die toestand van die meube1s wat in sko1e gebruik is. 

Hoewe1 die meube1s teen 1899, vo1gens die inspeksievers1ae, in 

sommige sko1e nog vee1 te wense oorge1aat het, was daar in die op-

sig tog ook weer groot verbetering en vooruitgang in die sko1e 

te bespeur,Hiervoor is die vo1gende bedrae vir die onderskeie 

Lc5ilderwysversfais- oor<ffe-Taar-T89s-,··-9·.---------·---·---·-------· 
2, Ibid,, 189?, 7-9, 
3, Ibid., 1898, 8-10. 
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jare aangevra1): 1896:£0; 1897: £1,507.~.3 

(3)Die toestand teen 1.~91, 

1898: £2,156.17.6. 

Die geboue wat tot aan die begin van die negentiger jare 

in die Z.A.R. as skoollokale diens moes doen, het veel te wense 

oorgelaat. Baie min aandag is aan geboue gegee ; solank daar net 

onderdak van een of ander aard verskaf kon word, was die meeste 

skoolkommissies tevrede, Dit was die skoolkommissies se taak om vir 

die no~ige geboue te sorg, en hoe goedkoper hulle dit beskikbaar 

kon stel, hoe meer geld het hulle vir andeP dringender sake oor-

gehou.By verreweg die meeste skoolkormdesies was die verkryging 

en besoldiging van die onderwyser die hoofsaak. Oor skoo1geboue, 

onderwyserswonings, meubels en skoolbehoeftee het hullc hulle nie 

veel bekomm.er nie_, 

Die eer kom dr, l~svelt toe dat hy die toestand op 

die gebied van veral skoolgeboue en meubels snel laat verbeter 

het, Afgesien van die ruime geldelike hulp wat hy vir die doel 

beskikbaar gestel het, het hy die inspekteurs van onderwys op

dra.g gegee om tydens hulle inspeksies op die dinge te let, die 

onde~~;sers en skoolkommissies daaroor te adviscer en dan daar-

oor in hulle jaaJTspporta verslag te doe~n. 

Gewoonlik was die skoolgeboue beter as die onderwysers-

wonings.Selfs baie van die skoolgeboue was kort voor 1899 nog 

maar baie ondoeltretfend en onhigienies. Some moee die onderwyser 

maar tevrede wees om in 'n tent of in 'n vertrek langsaan 'n stal 

of waenhuis te woon2) .so moes een onderwyser;.byvoorbeeld in 

1897 by gebrek aan akkomodasie in 'n beeskraal , waaroor 'n soort 

van dak aangebring is, woon3). By Rust-mijn-ziel (Mapogsgronde) 

was omstandighede so uiters ellendig dat 'n onderwyser vir hom 

1. Onderwysvers1ag o-ar-die je.re 1896, 9 --;-I8-97;-f--9Tf898;B-;--
2. Onderwysverslag oor die jaar 1898, 78- 93 : Inspekteur J.L. 

Moerdijk, 
3, P,v,d,Berge in Klein-Vrystaat : Kyk O.R. 1531/97 in O.R. 

11637/96 : P.v.d,Berge- Supt. van Ond., Hagedischklip, 
6 Nov. 1897. 



- 223 -

.'n varkhok in 'n huis moes verander om 'n onderdak te h~, en boon-

o~ was die ouers van daardie omgewing so behoeftig dat hulle hom 

nie van kos- of slaapplek kon voorsien nie1).Dit was soms nodig 

dat die onderwyser die klaskamer as sy slaapkamer en huis moes 

gebruik2) • 

Dikwels het die vertrekkies geen vloer gehad nie en was 

die grond s~oedig stof getrap.Veral die klein venstertjies het 

baie min ligen lug deurgelaat3).Inspekteur H. Visscher het in 

sy rapport van 1898 geskrywe van 'n onderwysershuisie "dat lang 

niet altijd tocht- en wat·erdicht is" 4 ). 

Sulke swak toestande wat we1 nog bestaan het, was egter 

die uitsondering. Oor die algemeen kon die inspekteurs teen 1898 

van groot vooruitgang praat ten opsigte van skoolgeboue en -meu

bels. In sy kring het inspekteur J. L. :Moerdijk5) bevind dat die 

ouers begin insien dat goeie geboue nodig is en dit met of son-

der staatshulp begin oprig het, en dan voeg hy daaraan toe dat 

die verbeterde skoo1geboue meesta1 die aankoop van verbeterde 

meube1s tot gevo1g het. Dit het weer die onderwys ten goede be-

invloed. Tog was die meeste meube1s nog tuis gemaak en ondoelma

tig, en om die rede het hy dikwels skoo1tafe1s afgekeur6 ).Inspek

teur H. Visscher7) h0t gerapporteer dat die meube1s in sy kring 

ge1cide1ik verbeter het,J. K. M, te Boekhorst se bevinding was 

1. O.R.4799}97 in O;it: 73-77/97 :W-.de Boer - Supt.v.Ond. ,12 Jun. 
1897. 

2, O.R. 4243/97 in O.R. 7811/97 : Inspekteur H.Visscher - Supt.v, 
Ond.,Piet Potgietersrust,2 Sept.1897. 
O,R,2568/98:Insp •. H.Moora- Supt,v,Ond,,Zwartkopjes,14 Jan,1898. 

3. Dit was 'n skoo1gebou:11Denk U een oud verva11en gebouwtje,ver
dee1d in 3 hokjes.'tis zoo 1aag dat men aan de ballcen reiken 
kan.He~ gehee1 moet verlicht worden door een venstertje van 75 x 
50 em. dat evenwe1 geen glas hecft, maar dat met wit doek is 
bespannen.De deur is zoo s1echt, dat ze op al1er1ei wijze met 
latten beslagen is, ondanks dat valt ze bijna uit mekaar ••• 
Daar er geen zo1dering of plafond in het gebouw is, en dat het 
allesbehalve dicht is, lijden wij onze kinderen 'n nachts vee1 
aan de koude. 11 (L.A.691: J.A.Kat- Supt.v.Ond,,Witkoppen, 
8 April 1898,) 

4. Onderwysvers1ag oor die jaar 1898, 105. 
5. Ibid., 91- 92. 
6. Ibid., 92. 
?. Ibid., 94- 106. 

I 
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1 
nasenoeg dieselfde as die van sy kollega Moerdijk ). In inspekteur 

T. c. stoffberg se kring kon hy vooruitgang in die oprigting van 

doelmatige skoolgeboue rapporteer, en H. Moora praat van groot 
2 

voaruitgang wat die skoollokale betref ). 

Aan die verbetering van skoollokale is meer aandag gegee as 

aan die verbetering van skoolmeubels, maar in die meeste gevalle 

waar daar nuwe, doeltreffende skoollokale opgerig is, het ewe doe1-

treffende meubels weldra gevolg. 

Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog was daar al groot 

vordering gemaak met die oprigting van veral skoollokale; die meu-

bels het ook geleidelik doelmatiger geword, en namate hierdie verbe-

teringe tot stand gekom het, na dieselfde mate het die peil van die 

onderwys in daardie skole verbeter. Tog kan one nie nalaat om te 

beklemtoon dat die ouers, meesal weens gebrek aan samewerking en we-

dersydse wantroue in mekaar, nie genee was om die geldelike verant-

woordelikheid vir die oprigting van geboue te aanvaar nie; en om 

hierdie rede en weens armoede, wat taamlik algemeen voorgekom het, 

bet dit nie te voor die wind gegaan met die oprigting van geskikte 

skoolgeboue en die aanskaf van goeie skoolmeubels nie. 

e. pi ~~derwys_deJ2"lrt ement. 

Die werksaamhede van die Onderwysdepartement het na 1896 

snel toegeneem as gevolg van die groot hoeveelheid werk wat meege-

bring is deur die liberale wyse waarop die Volksraad in daardie jaar 

en die jare daarna voorsiening gemaak het vir geld ter verbetering, 

bevordering en uitbouing van die onderwys. Die geldelike beheer ~1-

leen het baie addiAi onelc vverk veroorse~1r, sr.. daarbenewens het die 

gevolglike groei van die aantal skole, kinders en onderwysers, die 

oprigting van staatskole op die goudvelde en staatstehuise in Pre-

toria ook meer werk veroorsaak, sodat daar in 1897 en 1898 herhaa1-

delik k1agtes teen die Onderwysdepartement ingebring is omdat subsi-

dies te laat uitbetaal is en die beantwoording van briewe vertraag 

1. Onderwysverslag oor die jaar 1898, 140. 
2. Ibid., 148. 
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is. Die Superintendent het daarop geantwoord dat die vertraging 

te wyte is aan die baie werk en die tekort aan peraoneel, en hy 

het verder onder andere daarop gewys dat die aantal briewe ens. wat 
. 1 

in 1897 afgehandel moes word 17,629 was teenoor 21,148 in 1898 ) 

en dat baie kosbare tyd ook in beslag geneem word deur die toene-

mende aantal besoekers. Teen 1899 het die peraoneel van die Depar-

tement uit sowat agtien persone beataan, aan wie nagenoeg £7,000 

per jaar aan salarisse betaal is2). 

t. Inspeksie van skole. 

Die aantal inspekteurs van skole is nog verder vermeerder 

om die toenemende aantal skole en die groot aantal leerlinge te in-

spekteer. Die leerlinge se bevordering het nog op individuele on-

dersoek deur die inspekteur berus, sodat hulle werk toegeneem het 

na die mate wat die aantal leerlinge vermeerder het. I 

Vane.f die tweede kwe.rtaal 1897 was daar ses inspekteurs3) , 

elk met sy aengewese inspeksiekring, nl. H. Visscher, H. Moore., 

J. L. Moerdijk, T. c. stoffberg, J. Nieuwenhuize en J. K. M. te 

Boekhorst. Hulle salarisse was £500 per jaar plus 'n reistoelae 

van £300 per jaar4). 

Ten einde meer uniforroiteit in die inspeksiestelsel en ver-

5 alae te verkry, het dr. Mansvelt In lys van 43 vrae ) gestel waar-

deur die inspekteurs in hulle inspeksies gelei is en waarvolgens 

die inspeksieverslae ingedien moes word. Dit het 'n goeie beeld ge-

gee van die onderwys in sy geheel en het veel daartoe bygedra om 

die onderwyspeil, die onderwysverslae en die -statistieke te verbe-

ter en voortaan meer betroubaar te maak. 
6 

Uit tabel XXXVII ) blyk dat die aantal inspeksies jaarliks 

toegeneem het en dat elke skool in die jare vanaf 1896 minstens een 

1. Onderwysverslag oor die jaar 1898, 3 - 4. 
2. staatsalmanak 1899, 75. 
3. Schoolgids, 1898, 5. 
4. staatsalmanakke vir die verskillende jare. 
5. Onderwysverslag oor die jaar 1898, Bylae E. 
6. Kyk bl. 227 hieronder. 
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1. Onderwysvera1ag oor die jaar 1894, 24. 
2. Ibid., 1896, 21. 
3. Ibid., 1898, 21en 22. 
4. Getnspekteer. 
5. O'orgep1aas. 
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keer besoek is. Daardeur kon die peil van die ondenvys in die Re-

publiek verhoog word onder die bekwame leiding van die inspekteurs. 

Die inspekteurs het egter te veel werk gehad om te behartig, aange-

sien elke kind in elke skoo1 vir oorplasing ondersoek moes word, 

en aan baie onderwysers moes wenke en voorligting gegee word. Dit 

gesien in samehang met die swak vervoermiddels en swak paaie van 

daardie tyd, is 'n duidelike aanduiding dat die inspekteurs baie ge-

doen het, veral as ons let op die aantal leerlinge wat getoets moes 

word1 ). 

Tabel XXXVII. 

Aanta1 sko1e uit bestaande sko1e jaarliks geinspekteer, 1882-1898. 

Jaar. 

1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

Aantal skole ge
inspekteer. 

32 
29 
33 
57 
50 
49 
74 

152 
232 
155 
420 
350 
321 
390 
456 
547 
627 

Aanta1 bestaan
de skole. 

43 
72 
59 
92 
95 

11.6 
179 
225 
278 
5522 
484) 
4123) 
419~) 
422 ) 
328~) 
4718) 
509 ) 

Die aanta1 1eer1inge wat jaarliks ten tyde van inspeksies na 

hoMr standards bevorder is, was maar droewig min, sodat die divi-

dend wat die staatsgeld wat in onderwys bele is, afgewerp het, maar 

1. Kyk tabe1 XXXVIII op bl. 226 hierbo. 
2. Kyk tabel IX op bl. 101 hie~bo. 
3. Onderwysverslag oor die jaar 1893, 17 en 21. 
4. Ibid., 1894, 19 en 24. 
5. Ibid., 1895, 29 en 34. 
6. Ibid., 1896, 20 · 
7. Ibid., 1898, 20 en 22. 
a. Ibid. 
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baie laag was, maar dit is die geval met elke jong onderneming, 

soos die onderwys in dLe Republiek ook nog maar jonk was. Die 

feit dat daar nie voldoende inspekteurs was nie, dat baie onder-

wysers nog onbevoeg was vir hul1e werk en dat skole in die mees-

te geval1e nog maar 'n tydelike karakter gehad bet, is onder an-

dere faktore wat verentwoorde1ik was vir die hoe aantal druipe-

1inge. 

g. Koste van die onderwys. 

Uit ge1delike oogpunt gesien, is die jaar 1896 'n belangri-

ke datum in die onderwysgeskiedenis van die Republiek, want in daar-

die jaar is deur middel van wetgewing en spesia1e Volksraadsbeslui-

te met 'n kwistige hand geld aan die onderwys beskikbaar gestel. 

Die geld sou egter eers in 1897 en daarna deur die bevoordeeldes 

benut word, aangesien die wetgewing teen die einde van 1896 van 

krag geword het. Nie alleen het die staatsuitgawes aan onderwys 

snel toegeneem nie, maar ook die onderwys in sy geheel het ge-

groei: die aantal kinders, skole en onderwysers het vermeerder, 

die leermiddele, meubels en geboue het ook verbeter, soos die vol-

gende tabel duidelik aantoon. 

Tabe1 XXXIX. 

Aanta1 skole, leer1inge en ge~ddelde staatsuitgawe aan gesubsi

dieerde onderwys, 1882- 1898~). 

Jaar. Totale Gemiddelde Totale staats- Gemiddelde 
aantal aantal uitgawe. staatsuitgawe 
skole. leer1inge. £ s d per kind. 

1882 43 872 2;753 £3. 4. 8. 
1883 72 1,410 4,395 3. 2. 4. 
1884 59 1,280 5,974 4.13. 4. 
1885 93 2,111 8,525 4. -. 9. 
1886 96 2,600 9,261.13. 9 3.11. 3. 
1887 116 2,795 10,494. 1.11 3.15. 1. 
1888 179 4,016 14,715. 9. 4 3.13. 3. 
1889 225 5,475 24,987.13. 8 4.11. 3. 
1890 296 6,990 35,546.13. 2 5. 1. 8. 
1891 552 8,170 43,823.11. - 5. 7. 3. 
1892 484 7,932 34,962. 5. 7 4. 8. 2. 
1893 412 5,909 26,916. 4. 4 4.11. 2. 
1894 419 6,626 31,260.17. 4 4.14. 4. 
1895 422 7,217 39,813. 2. 8 5.10. 4. 
1896 395 7,738 44,548. 3. 2 5.15. 2. 
1897 457 10,777 65,656. 2. 6 6. 1.10. 
1898 509 ___ +_3_L~61 _ 90,9:35,10~ 3 6,14, 1. 
I. Saamges=tel uit Onderw"ysjaarverslae, s1;aatsaimanakke Vlr betrokke 

jare. In hierdie getal1e is nie ino,egryp die 1eerlinge van die 
Staatsmode1• en Staatsmeisie- en s~aatskole op die goudve1de nie. 
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Die hoofdoe1 van die Mansve1twet was om die inisiatief van 

die ouers te 1aat uitgaan en om die ouers 'n rede1ike dee1 van die 

koste van hu11e kinders se onderwys te 1aat dra, want na die mate 

wat hu11e kinders skoo1ge1d betaa1, sou die subsidie vo1gens 'n 

vasgeste1de skaa1 betaa1 word. Vo11edige vers1ac van die ouerby-

draes is beskikbaar vanaf 1893 en word hieronder aangegee teenoor 

die staatsubsidies aan gesubsidieerde sko1e. 

Tabe1 XL. 

Ouerbydr~e verge1yk met staatsbydrae. 

Jaar. Ouerbydrae. Staatsbydrae1). 

1893 £15,844.18. 42) £26,916. 4. 4. 

1894 3 15,925. 3.11 ) 31,260.17. 4. 

1895 4 
16 '524.11.11 ) 39,813. 2. 8. 

1896 18,412.18. 35) 44,549. 3. 2. 

1897 19,723.15. 46) 65,656. 2. 6. 

1898 20,567. 4.10 7) 90,935.10. 3. 

Die voorgaande twee tabe11e toon groot vooruitgang·in die 

onde~JS aan, onder andere dat sedert die jaar 1893, waarin die 

Mansve1twet in werking getree het, die gemidde1de subsidie per 

1eer1ing slegs van £4.11.2 tot £6.14.1 in 1898 gestyg het, dus 'n 

vermeerdering van ongeveer 47%, teenoor die vermeerdering v.mn die 

aanta1 kinders, ·wat in die ooreenstenunende j are van 5, 909 tot 

13,561, dus met ruim 129% toegeneem het. Reken ons nog by hierdie 

geta11e die 1eer1inge van die staatsko1e by, dan gee dit 'n totaa1 

van 15,512 1eer1inge in 1898. 

1. Geneem uit tabe1 XXXIX op b1. 228 hierbo. 
2. Ondernysvers1ag oor die jaar 1893, 17. 
3. Ibid., 1894, 20. 
4. Ibid., 1895, 29. 
5. Ibid., 1896, 7. 
6. Ibid., 1897, 8. 
7. Ibid., 1898, 9. 
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Die grootste persentasie 1eer1inge in die z. A. R. het ge

subsidieerde sko1e besoek1 ), en omdat die staatsuitgawes aan hier-

die tipe sko1e vee1 minder was as aan die verski11ende soorte 

staatsko1e in die Repub1iek, is die gemidde1de staatsuitgawe per 
• 

1eerling per jaar vir elke tipe skoo1 afsonderlik uitgewerk, aan-

gesien 'n gemidde1de berekening vo1gens groot tota1e al1een 'n ske-

we voorste11ing van toestande sou gee. Die berekening van gemid-

de1de uitgawes per 1eer1ing in die gesubsidieerde sko1e is gebaseer 

op die subsidies wat aan sko1e betaa1 is na verhouding tot die sko-

1e se bydrae aan skoo1ge1de en vrywi11ige bydraes. 

Tabe1 XLI. 

2 
§taatsuitgawes aan die onderwys, 1892- 1898 ). 

a.Jaar. b.Tota1e staatsuitgawes. Staatsuitgawe a an onderwys. 
c.Gesubsidieerde d. Tota1e uit-

sko1e. gawe aan onder-
wys. 

1892 £1,188,800 £35,000 3 £35,000 ). 

1893 1,302,100 2?,000 2?,900. 

1894 1, 734, ?00 31,300 33,000. 

1895 2,679,100 39,800 63,800. 

1896 4,671,400 44,500 76,300. 

1897 4,394,100 65,700 140,300. 

1898 4, 049, 1004) 90,900 226,400. 

--n•-··• 

Soos die tabe1 hierbo aantoon, het die verski1 tussen die 

staatsuitgawe wat aan gesubsidiccrde onderwys toegeken is (c), in 

'n vaste verhouding tot die sko1e se bydrae aan skoo1ge1de en die 

tota1e uitgawe van die staat aan die Repub1iek se onde~rys (d) ge-

1. In 1898 was 13,561 uit die 15,512 1eer1inge in die sko1e van die 
Z.A.R. in gesubsidieerde sko1e, dus nagenoeg 87% ( Onderwysver
s1ag oor die jaar 1898, 8 ). 

2. staatsa1manakke, vera1 1899, 57. 
3. A11e bedrae tot die naast8 honderd benader. 
4. Die bedrag is s1egs vir 'n ha1fjaar aangegee eu is in die tabe1 

verdubbel vir die doe1 van vergelyking. 
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leidelik vergroot namate verski1lende tipes staatskole in die 

loop van die negentiger jare tot stand gekom het. Na die inste1ling 

van die staatskole~an die Rand in 1896 en die baie addisione1e uit

gawes wat in daardie jaar deUr die Volksr"a.ad vir die onderwys maar 

vera1 vir die gratis onderwys aan behoeftige 1eer1inge en gratis 

1osiesgelde gemagtig is1) , het die verskil tussen die twee onrusba-

rend toegeneem, met die gevo1g dat die Volksraad in sy sitting van 

1898 maatree1s oorweeg het om die stygende uitgawes aan onderwys 

aan bande te 1e2). 

Tabe1 XLII. 

Persentasie van die staatsuitgawes van 1882 tot 1898 aan die ander

wys bestee3). 

Jaar. Persentasie. 

1882 1 
1883 2 
1884 2.3 
1885 3.8 
1886 2 
1887 1.5 
1888 1.9 
1889 2.4 
1890 2.3 
1891 3.2 
1892 2.9 
1893 2.1 
1894 1.9 
1895 2.3 
1896 1.6 
1897 3.2 
1898 5. 64). 

Hierdie tabel moet in die lig van Tabe1 XXXIX ge!nterpreteer 

word. Die volgende feite moet daarby in gedagte gehou word: Gedu-

rende die tagtiger jare het die ontdekking en die ontginning van 

goud in die Republiek 'n groter inkomste aan die Z.A.R. besorg maar 

ook groter uitgawes meegebring, en hierdie verhoging in die uitgawe 

het veral van 1886 af toegeneem; gedurende die negentiger jare het 

1. Kyk tabel XLI:iT,_op bl. 242 hieronder. 
2. Kyk b1.242 hieronder. 
3. Persentasies verwerk uit gegewens verkry uit Staatsalmanakke, 

Onderwysjaarverslae, Finansies-begrotings en Volksraadsnotules 
vir die betrokke jare. 

4. Vir die doel van vergelyking is die oorspronklike gegewens vir 
'n ha1fjaar verdubbel om 'n jaar te verteenwoordig. 
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die totale staatsuitgawes van die z. A. R. weer vinniger toegeneem 

as gevolg van die groter inkomste uit die goudvelde verkry en die 

groter eise wat die goudvelde aan die staatskas gestel het, veral 

ten opsigte van spoorweguitbreiding. 

Interpreteer ons Tabel XXXIX in die lig van hierdie gege

wens, dan merk ons die volgende op: 

(1} Na die betreklike stilstand op onderwysgebied voor en gedu

rende die Eerste Vryheidsoorlog en die ontwrigting deur die 

oorlog self veroorsaak, het die onderwyswet van ds. Du Toit 

die onderwys laat bloei, en gevolglik kry ons die opwaartse 

neiging in die persentasie van die staatsgeld aan onderwys 

bestee van 1% in 1882 na 3.8% in 1885. 

(2} Teenoor die verhoogde staatsuitgawes as gevolg van die ont

dekking van goud in 1886 vertoon die persentasie geld wat 

daardie jaar aan onderwys bestee is, laag ( 2% en later 1. 5%), 

om dan geleidelik toe te neem omdat, afgesien van die nor

male geleidelike toename van die aantal kinders op skool, 

die aantal gratis leerlinge toegeneem het en omdat die subsi

die verhoog is. 

(3) Die styging bereik dan sy hoogtepunt in 1891 waarna dit be

gin daal omdat dr. ]1Iansvelt die toekenning van subsidies 

stremger begin beheer en kontroleer het en misbruike sodoen

de verminder is en amdat die aangestelde inspekteurs van on

derwys veel gehelp het om strenger toesig te hou oor die 

aantal leerlinge op skoal wat vir subsidie in aanmerking 

gekom het. 

(4) Die afskaffing van die toelaes aan gratis leerlinge deur 

die Mansveltwet het 'n groot daling in die uitgawes van die 

staat meegebring. Die staatsuitgawes aan onderwys is nog 

verder verlaag omdat laasgenoemde wet bepaal het dat die 

regeringstoelae in 'n vaste verhouding tot die ouers se by

drae betaal sou word, en waar die ouers onder die Du Toit

w.et gewoond was om self min by te dra, het hulle dit nou 
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moeilik gevind. Hierdie twee faktore verklaar die betreklik 

lae persentasie staatsgeld wat aan onderwys bestee is. 

(5) Die lae persentasie van 1.6 in 1896 teenoor die vorige jare 

is 'n gevolg van die geweldige toename in staatsuitgawes 

( van £2,679,100 in 1895 tot £4,671,400 in 1896 ). Die daar

opvolgende snelle styging van 1.5% na 3.2% in 1897 en 5.6% 

in 1898 verteenwoordig die groot staatsuitgawes ten opsigte 

van die onderwys ne. die anderwyswetgewing van 1896, as ge

volg waarvan geld mildelik aan die onderwys bestee is. 

h. Die betaling van subsidies. 

In sy onderwyswet het dr. Mansvelt die subsidiestelsel van 

sy voorganger as uitgangspunt geneem en daarop verbeter en uitge

brei. Een van die verbeteringe was dat die subsidie vir 'n bepaal

de kwartaal betaal sou word eers na afloop van die kwartaal en na 

ontvangs van die nodige ingevulde state en rekeninge. Foutiewe 

state, wat aan die betrokke onderwysers of skoolkommissies vir die 

nodige verbeteringe teruggestuur is, het dikwels baie vertraging in 

die betaling van die subsidie veroorsaak, tot groot ongerief van die 

skoolkommissie maar veral van die onderwyser. Die feit dat al die 

state en rekenings byna almal gelyktydig aan die einde van die 

kwartaal deur die Departement ontvang is, het 'n groot opeenhoping 

van werk en verdere vertraging van die betaling beteken. Dikwels 

was laksheid en onnoukeurigheid met die in~l en aanstuur van die 

state van die kant van die onderwysers en skoolkommissies ook ver

antwoordelik vir vertragings. S6 erg het die toestand geword dat 

die Volksraad magtigimg aan die Superintendent van Onderwys verleen 

het om uitbetaling van subsidies vir die kwartale van die vorige 

jaar te weier indien die rekeninge en state hom later as 15 Febru

arie van die volgende jaar bereik het1). 

Verskillende wenke is deur verskillende persone en lig

game aan die hand gedoen om hierdie vertragings te voorkom, uit te 

1. E.V.R.N.,l896, art.ll38. 
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skakel of Ininstens te verkort. Een gedagte was om twee derdes van 

die versku1digde subsidie te betaal onmidde11ik na ontvangs van 

die state en rekeninge aan die einde van die kwartaa1. Voorstan-

ders van hierdie gedagte was daar baie. Gedurende die bespreking 

van die onderwysvers1ae in die Vo1ksraad is dikwe1s daarop ~ange

dring1); op die vergaderings van die v.v.o.o.z.A. 2) is dit be

spreek;op die Onderwyskongres te Germiston in 18993) het dit warm 

besprekings uitge1ok, terwy1 dit ook op die Onderwyskongres te 

Pretoria in Junie van diese1fde jaar deeg1ik bespreek is4). 

(1) Besprekings in die Volksraad. 

Gedurende die Volksraadsitting van 1897 het baie van 

die 1ede die subsidiere~1ing bespreek, en baie memories oor die 

betaling van subsidies is by die Vo1ksraad ingedien, sodat die 

Raad bes1uit het om 'n kommissie van drie 1ede te kies om in oor1eg 

met die Superintendent van Onderwys die ingekome memories na te 

gaan en aanbeve1ings daaroor te doen en aan die Vo1ksraad voor 

te 1~5 ).Hierdie bevindings en aanbeve1ings is op 10 November 

1898 aan die Vo1~sraad oorhandig, maar daar het verder niks van 

tereggekom nie. 

(2) Die onde~yskong~~~ 

(a) Die kon£rcs te Germiston. 

Op die Onderwyskongres te Germiston, waar s1egs afge-

vaardigdes van skoolkommissies van gesubsidieerde sko1e en genoci

des kon praat6), het die re~1ing vir die beta1ing van subsidies 

'n baie warm debat uitge1ok, waarin 1ede van mekaar verski1 het. 

Aan 'n verteenwoordiger van die Onderwysdepartement is ge1eentheid 

~f-.-v~o~lk~s-r_a_a~d~s-n-o~t-u~1-e-s-,-1~8~9~6~~1~8~98~.------------------------·-----

2. Notules van die v.v.o.o.z.A. . 
5, O.D. 144. 

De Rand Post, 30.3.1899 en 5,4.1899, 
4. Notulen en Referaten van het Onderwijs-Congres 

houden op Pretoria op 7, 8 en 9 Juni 1899. 
o.D. 144. 
De Volksstem, ?, 8 en 12 Junie 1899, 
De Rand Post, 9 Junie 1899. 

5. E.V.R.B., 9 Junie 1897, art.275. 
6. De Rand Post, 30,3.1899. 

O.D. 144/355, 

te Pretoria ge-
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om oor hierdie aangeleentheid die woord te neem , geweier.Uitein-

delik is besluit om die regering te versoek om in die vervolg aan 

gesubsidieerde skole anmiddellik na die indiening van die nodige 

state twee derdes van die subsidie aan skoolkonnnissies te betaal. 

Die Departement het met die uitbreek van die Driejarige oorlog 

nog nie uitvoering aan hierdie voorstel gegee nie. 

(b) Di_E?__9nderwyskongres ~-Pretoria. 

Kort na die Germistonse Kongres is te Pretoria 'n onder-

wyskongres gehoul), waar ene Bisschoff 'n baie volledige referaat 

oor nSubsidien gelewer het2). 

Hy het kortliks sewys_op elf algemene foute wat meestal 

by die invul van subsidiestat~ gemaak is maar wat dan deur die 

amptenare van die Departement self verbeter is sonder om die sta-

te terug te stuur aan skoolkommissies. Daardeur is vertraging 

met die betaling voorkom. Vervolgens het hy ses algemene foute 

behandel wat di~Jels op subsidiestate voorgekom het en nie deur 

die betrokke amptenare self verboter kon word nie en waarvoor die 

state dan teruggestuur moes word. Hy het ten slotte daarop gewys 

dat onderwysers en skoolkommissies dus per slot van sake self 

verantwoordelik was vir die vertraging in die betaling van 

subsidies. 

Daarop het die kongres besluit dat skoolbesture versoek 

word om binne twee maande hulle opinies oor die subsidiestelsel, 

met voorgestelde wysigings daarvan aan 'n gekose kommissie van 

sewe lede te stuur. Die kommissie sou dan daaruit 'n voorstel 

formuleer en aan die regering voorl~. Teen die tyd dat die ge-

vraagde opinies egter moes inkom, het die dreigende oorlog al-

mal se aandag geverg en dit van haas alle ander sake afgetrek. 

I:-nie-Germistonse!<:ong-res-1"Ei bygewo-on.-· de_ur_ ·opposisie- vali aTe-· 
Onde~Jsdepartement, terwyl die Pretoriase Kongres deur on
dersteuners van die Departement gehou is maar waarop die 
Gernustonse opposisie ook toegelaat is. 

2. Notulen en referaten van het Onderwijs-kongres te Pretoria, 
gehouden te Pretoria op 7, 8 en 9 Juni, 97 - 109. 
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(3) Die V. V. __ 9_. 0. z. A._ 

0p die derde algemene vergadering van die v.v.o.o.z.A, , 

wat op 20 April 1897 gehou is , is die volgende voorstel , van 

Rustenburg afkomstig, bespreek : 

nDe Vereeniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen 

in de Z.A.R. doe door 't Dept. van Onderwijs aanzoek bij de H. 

Ed. Regeering om het Subsidiestelsel zoo te wijziging dat de Sub-

sidie worde uitbetaald per onderwijzer en niet langer per kind. 

Schema.. 

Aantal l_e_er~ingen._ Rang van Onde£Wijz_~-· _____ Salaris. 

Tot 20 Ongeoertificeerd £200 p.a. 

Van 20 tot 30 Ongecertificeerd £250 

Tot 20 3e Klasse onderw •. cert •. £250 

Van 20 tot 30 3e Klasse onderw.eert •. £300 

Tot 20 2e Klasse onderw.cert •. £300 

Van 20 tot 30 2e Klasse onderw •. eert •· £350 

Tot 20 leKlasse ondenr. c ert. £350 

Van 20 tot 30 le Klasse onderw. cert •. £400 1). 

e.G. de J'onge, verteenwoordiger van die Departement, was 

ten gunste van die voorstel, want dit sou die voordele meebring 

(a) dat die Departement se werk baie verminder sou word, 

(b) dat onderwysers(-esse) hulle besoldiging baie gouer sou ont-

vang as wat onder die subsidiestelsel die geval was en 

(c) dat die onderwyser se ink:omste nie meer so direk van die aan-

tal leerlinge in die skool afhanklik sou wees nie. 

J. van Bruggen was egter bang dat as so 'n voorstel aan-

geneem word , dit die prikkel om meer kinders in die skool te kry, 

sou laat verval en dat die onderwysers daardeur staatsamptenare 

sou word.Om daardie rede is die Rustenburgse voorstel nie aange-

neem nie, hoewel dit tog uit die notule voorkom asof dit baie voor-

standers gehad het. o. Boersma het die subsidiering per onderwyser 

----------- --------------- -----·--------
l.V.V.O.O.Z.A. :Notulen, 1897. 
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op die volgende voorwaardes aanbeveel : Die maatre~1 beoog geen 

sa1ari~ring nie n~ar 'n ander wyse van subsidiering; die aanbe-

vole ste1se1 sou slegs dan toegepas word wanneer dit 'n onder

wyser werklike voorde1e verskafl) .• 

Daarna is 'n nuwe skaal vir bespreking deur die vol

gende vergadering van die v.v.o.o.z.A.voorgeste12):
11

De Regeering 

ver1eent subsidie in den vorm van onderwijzers sa1aris volgens 

onderstaand minimum tarief": • 

~~· 
Hoofde: het 2de klas-sertifikaat £300 X £12,10 -£450. 

Met 1ste klas-sertifikaat £400 X £12.10 -£550. 

Assitente:Sonder sertifikaat £120 X £10 -£240. 

L:et '3de klas-sertifikaat £150 X £10 -£270. 

Met 2de klas-sertifikaat £180 X £10 -£300, 

Met 1ste klas-sertif!kaat £240 X £10 -£360. 

W~skole, 

Hoof de Sander sertifikaat £140 X £5 -£200. 

Het 3de k1as-sertifikaat £160 X £7,10 -£250, 

Met 2de k1as-sertifikaat £180 X £10 -£300, 

l:..et 1ste klas-sertifikaat £200 X £12,10 -£350, 

Assistente kry net twee derdes van die beginsalaris van hoof-

de, elk na sy sertifikaat, met 'n jaar1ikse verho-

ging van £5 oor 'n tydperk·van 12 jaar. 

Alle jare van ondervinding in enige tipe skool moes 

as diensjare tel. 

Skoolge1de moes op minstens 2/6 per leerling per maand 

vasgestel word. 

Die voorgestelde skaal se salarisse was na berekening 

en skatting hee1wat ho~r as die gemiddelde besoldiging wat onder-

wysers in gesubsidieerde skole ontvang het. Dit is verder ook op-

vallend dat die skaal nie voorsiening maak vir salariering volgens 

l.Notuie 3e alg. verg. van die V~V.o:O.z.A. ,20/21 AprilT89rf~----
2,Jaarverslag v.d~V.V.o.o.z.A.oor die jaar 1898-1899,Bylae E, 

nSubsidie- en Salarisregeling11
• 
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die aanta1 leerlinge in die skoo1 nie maar wel volgens die kwali-

fikasies van die leerkragte. Ook is die skoolgelde nie afgeskaf 

nie,maar het dit behoue gebly.Dit weer was hee1wat minder as die 

gemiddelde skoolgeld wat kinders in die gesubsidieerde skole per 

maand betaal het. 

Die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog het egter ook die 

verdere bespreking of verwesenliking van hierdie voorste1 in die 

wiele gery, en so het die bestaande re~ling vir die beta1ing van 

subsidie dus gehandhaaf gebly totdat die Republikeinse onderwys-

stelsel deur die oorlog ontwrig is. 

Samevattend kan gekonstateer word dat daar in die paar 

jaar wat aan die Anglo-Boereoorlog voorafgegaan het, sowel onder 

die ouers, die onderwysers en die Departement van Onderwys as in 

die Volksraad ontevredenheid was oor die bestaande re~ling vir die 

beta1ing van subsidie, A~nal het aangedring op verandering,hoof-. 

saaklik om die vertraging van betalings van die subsidie na die 

indiening van rekenings en itate uit te skakel.Dit wil voorkom 

asof die enigste oplossing vir die probleem vaste salarisse was. 

i. Armoed~!l __ die onderwys. 

(1) Oorsake van die arm~~de. 

'n Baie belangrike faktor wat 'n groot rol gespeel het 

in die finansiering van die onderwys en wat steeds in gedagtc 

gehou moet word by die bestudcring en interpretasie van alle tabel-

le en statistieke, is die groot armoede wat maar deurgaans in die 

Republiek onder die inwoners geheers het. Daar is reeds tevore 

gewys op die swak finansi~le toestand waarin die land verkeer 

het as gevolg van terugslae op boerderygebied en oorlog. Vera1 

die terugs1ae met betrekking tot die boerdery het 'n 1ae 1ands

inkomste meegebring1). 

As oorsake van die armoede in die Repub1iek noem A.N. 

Pelzer2) nege, waarvan e1keen afsonderlik op verski11onde tye 

---------~----~~-----------------1. Kyk p. 17, 33, hierbo. 
2. Pelzer,A.N.:Die 11 Armbla.nke"-verskynse1 in die S.A.R. tussen die 

jare 1882 en 1899, hoofstuk 111, 59-70, 



., 

- 239 -

mense of groepe in moeiliker omstandighcde gebring het.D1t is kort

liks die volgende: 

(a) Die Eerste Vryheidsoorlog het 'n groot vernielings

werk aa.ngerig. 

(b) Die herhaaldc gevalle van politieke agitasie voor en na 

die Jameson-inval het stremmend gewerk op die rustige ontwikkeling 

van die handel en industriee. 

(c) Aan die begin van 1896 het die runderpes 984,239 uit 

die 1,435,292 beeste in die Republiek (dus nagenoeg twee derdes 

van die veestapel) afgemaai, waardeur die Boere, wat by uitstek 

veetelers was, 'n swaar ekonoruereslag toegedien en hulle in 

groat ellende gedompel is. 

(d) Die dinamietontploffing in 1897 het ontsettende smart 

en ellende en duisende ponde skade aangerig. 

(e) Baie ongewenste immigrante het na die ontdekking v~~ 

gaud die land binnegestroom, en hoewel hulle nie regstreeks 'n 

oorsaak van armoede was nie, het hulle tog die aantal armes van 

die Republiek laat toeneem deurd~ hulle baie landsburgers 'n ge

leentheid om werk te kry,ontneem het. 

(f) Die Boere was hoofsaaklik veeboere, en later het sommiges 

hulle uitsluitlik op transportry as lewensbestaan toegel~; as ge

volg van die bou van spoorwe~ is hierdie middel van bestaan hul

le ontneem en is baie van hulle tot die getal van die armlastiges 

toegevoeg. 

(g) Buitelandse aangeleenthede, soos die depressie in Euro

pa, Amerika en Australie in 1893, het hulle terde~ in die Repu

bliek laat voel. 

(h) In die Republiek was daar voortdurende onluste met op

standige kafferstamme, veral in die tagtigerjare.Roof en plunder, 

wat gewoonlik daarmee gepaard gegaan het, en die afwesigheid van 

die burgers van hulle huise het agteruitgang en ar.moede veroorsaak. 
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(1) Die grootste vyand wat die Boer nog altyd bedreig het, 

was allerlei natuuromstandighede, soos groot droogtes (veral in 

1883),oorstromings,hael,sprinkane,runderpes,galsiekte en perde-

siekte. 

Al die voorgenoemde faktore het daartoe bygedra om groot 

ellende en ar.moede in die Republiek te veroorsaak, nieteenstaande 

die ryk opbrengste van die goudvelde, want laasgenoemde is hoof-

saaklik deur 'n handjievol mense ontvang. 

(2) Gratis l~~rlinge. 

Om die bogenoemde redes het die onderwysmanne in die 

Republiek voortdurend te doen gehad met die lastige probleem van 

wie finansieel vir die onderwys van die arm kinders verantwoorde

lik moes wees1).Die Du Toit-wet2) het bepaal dat aan waarlik be-

hoeftige leerlinge wat in 'n ondersteunde skool gratis onderrig 

word, 'n spesiale subsidie van £3 of £5 onderskeidclik vir laer 

of middelbare onderwys deur die regering aan die betrokke skool-

kommissie betaal sou word. ·~eens die snelle toename van die aan;.. 

tal gratis leerlinge is besluit om 'n sertifikaat van onvermo~nd-

heid deur die betrokke skoolbcsture te laat indien.ten opsigte van 

alle gratis leerlinge, maar nog steeds het die aantal toegeneem, 

totdat gratis leerlinge in 1889 beperk is tot kinders van behoef-

tige gebreklikes, kinders van behoeftige bejaardes en weeskinders. 

Die aantal gratis leerlinge het desnieteenstaande van 135 in 1882 

tot 1395 in 1892 toegeneem, en die bedrae deur die staat vir gra-

tis leerlinge gestem, het vir dieselfde twee jare respektiewelik 

van £300 tot £6,000 toegenee~ 

Om hierdie rede wou dr. Mansvelt geen voorsiening vir 

gratis leerlinge as sodanig in sy Onderwyswet3) maak nie, maar hy 

het liewer die subsidies vir alle leerlinge verhoog sodat die 

skoolkommissies geld sou kry om 'n laer skoolgeld van die onbe-

middeldes in te vorder. 

1. Kyk-bl;·-97-_::-gg hierbo. ---------·--·--~----·--·--·~·- --·---

2. Artl.kelll.. 
3. Wet no. 8 van 1892, artt.l? en 18.Kyk ook bespreking van die 

konsepwet op bl. 137 en 138 hierbo. 
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Die armoede van die land was egter so groot dat dr. Ivians-

velt en die Volksraad , nieteenstaande hulle abnal gekant was teen 

ade verdertlijke toestanden door het gratis onderwijs in het 

leven geroepen<~ 1 ) onder die Du Toit-wet, genoodsaak: was om weer 

voorsiening te maak vir werklik behoeftige leer1inge, ten be-

hoewe van wie die regering •n driemaandelikse subsidie van 30/-

elk sou toeken na voor1egging van 'n skriftelike verklaring, on-

derteken deur drie kerkraadslede en die veldkornet of landdros, 

te dien effekte dat so 'n kind of kinders te onver.mo~nd is om iets 

vir hulle onderwys by te dra2). 'l'en einde die aantal gratis leer-

linge te beperk , is kort daarna bepaal dat die aantal gratis leer• 

linge nie meer as 15% van die skool se inskrywing mag wees nie, en 

die skoolkommissie moes ook iets vir sulke 1eerlinge bydra, wat 

minstens 'n kwart van die Regeringsubsidie vir behoeftiges moes 

wees3). 

(3) Losiesbe~. 

In 1896 is die subsidie aan gratis leerlinge met 10/

per 1eer1ing per lDffartaal verhoog na 40/-4), terwyl daar in die-

selfde jaar ook bes1uit is om losiegelde aan behoeftige leer1inge 

wat verder as drie my1 van die skool af woonagtig was, te betaal 

teen~~ tot £6 per leerling per kwartaal5 ), onderhewig aan die ge-

brui~like sertifikaat van onvermo~. 

11Gretig wordt · gebruik gemaak:t van de mildheid der Hoog 

Ed. Regeering in zak:e gratis logies" 6), het die Superintendent 

die volgende jaar gerapporteer, maar dit het so sne1 toegeneem 

dat die skoolkommissies, kerkraadslede, veldkornette en 1anddros-

te weer eens ge1!1aan moes word om artikels 10 en 11 van ~let no. 

14 van 1896 na te kom. 

1. Bl. 137 hierbo. 
2. 1iet no. 8 van 1893, art.3. 
3. Kyk bl. 148 hierbo. 
4. Supplement-Schoolgids, 1896, 9. 
5. viet no. 14 van 1896, artt. 10 en 11; 

Kyk ook bl. 174 hierbo. 
6. Ondenrjsvers1ag oor die jaar 1897, 17. 
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Tabe1 XL111 

Staatsge1<!_~_betaa1_~&E.__&:r::atis_ 1eerliM_e__~~-~~t_i:_~_ 10!J_i_~..!· 

.Ta~~· G~~is_].e~1:i:_l!_g_e_! _____ "'_. _ J:o.si_es~e_1~-~ _y_~~e~_s_ Wet .!4/_l:8_~~l:J.. 

1893 289. 3. 4 2) 

1894 3,070. 5, - 3) 

1895 3,263. -. - 4) 

1896 5,235. 8. 5 5) - 398. 3. 3 6) 

1897 20,541. 7. 5 7) 13,562. -. 8 8) 

1898 40,675.11. 8 9) 45,355,18. l 10) 

--··----~------- -·----·------·- -· ---· - r--.~ ------- ----------------- -··--··-- ---
Soos bostaande tabel aantoon, het die toestand hande 

uitgeruk in 1897/8. Armoede, wanpraktyke en bedrog was gesament-

1ik verantwoorde1ik vir die snel1e toename van die staatsuitgawe 

aan gratis onderwys en -1osies. Daar is ernstige aandag aan die 

saak gegee, en ten einde helderheid te kry oor die vraag wan-

neer 'n ouer as behoeftig beskou kan word, en wat presies ver-

staan word onder die woorde 11 onvermogend11 , 11 gedee1te11jk onver-

mogend 11 en 11gehee1 onvermogend", het die Superintendent van on-

derwys die Uitvoerende Raad versoek om hom daaroor uit te spreek, 

sodat misbruike uitgeskakel of verminder kon word. Die saak is 

na die Volksraad verwys, wat dit op sy beurt weer na 'n gekose 

komite~erwys hetll), Kort daarna is dit weer in die Volksraad 

1. Dit -s1uit--a11e los£e"Saan-st-aatsfnrigtiris·s··-uit-.------··--·-
2, Onderwysvers1ag ocr die jaar 1893, 17. 
3, Ibid,, 1894, 20. 
4, Ibid., 1895, 29. 
5. Ibid., 1896, 6 - 7. 
6, Ibid,, 1896, 9. 
7, Ibid,, 1897, 7. 
e. Ibid., 9. 
9, Ibid,, 1898, 8, 

10. Ibid., 9, 
11. u.v.H.B.,22 Junie 1898, 58l.Kyk ook R.4444/98:~,Door ,onvermo

gend' of ,gehee1 onvermogend' •• zal verstaan worden, dat de ou
ders of voogden van kinderen te wier behoeve gratis onderwijs 
of gratis logies gevraagd wordt te cud of te gebrek~ig zijn 
door arbeid het vereischte school- of logiesgeld te kunnen ver
dienen, of wel dat zij door ernstige ziekte of door verlies van 
al1e trekvee of have tijde1ijk daartoe niet in staat zijn. 

,Gedeelte1ijk onvermogend' •• niet in staat zijn voor al hun 
kinderen het vereisc.hte school- of logiesgeld te verdienen. 11 

By verskil van mening tussen kerkraadslede, 1anddros en veld
kornette omtrent110nvermogend'i , 11 geheelii ofngedeeltelijk onver
mogend11 beslis die Superintendent van Onderwys. 
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onder be8preking gebring, waarop besluit is om die betrokke arti

kels in die wet te ~ig, dog die uitbreek van die oorlog het dit 

verhinder. 

In 1898 was 37.2% van alle leerlinge gratis leerlinge, 

terwyl 14.3% van alle leerlinge gratis losies-leerlinge was1). 

Die volgende tabel toon die verhouding·· van die gratis leerlinge 

tot die totale aantal 1eer11nge in elke distrik2). 

Tabe1 XLlV 

Y,erhouding van grati_s__1eer1in~E? en g_ratis losies tot~aa1 in 

elke distrik~) 

Distrik. Gratis . . . . Gratis Distrik, Gratis Gratis 
leer1inge. losies- leerlinge 1osies-

Bethal. --------38. ~-----·-- f~~r%ing_~otcliefitro-oni --34.-3%"- -l~~3%inge • 
B1oemhof, 58.8% 33,?% Pretoria. 28,8% 11 ~ 
Carolina. 22.6% 15,?% Rustenburg. 27.4% 18 % 
Ermelo. 26.4% 21,5% Standerton. 25,2% 15,7% 
Heidelberg. 52.2% 3.1% swazieland. 13.2% o % 
Krugel;'sdorp. 35. 6% 3 .1~ Utrecht. 27.4% 22 % 
Lichtenburg. 37.3% 25,6% Vryheid. 46.3% 30.1% 
Lydenburg. 23 % 7.4% Wakkeratroom. 45.7% 23.3% 
Marico. 37.8% 24.2% Waterberg. 19.5% 11.3% 
Midde1burg. 33.2% 16.2% Wolmaransstad. 52.1% 30,1% 
Piet Retief. 28.4% 20,8% zoutpansberg. 36.6% 25.8% 

Die boataande tabe1 toon duide1ik dat sommige distrikte 

deur groter armoede geteiater was as ander. Vera1 die distrik Bloem-

hot ,wat bo-aan die lys staan, het diL~els versoeke tot die Volks-

raad gerig met die strekking dat meer gedoen moes word vir nood-

1eniging in daardie distrik. 

Na aan1eiding van memories en versoeke wat in 1898 deur 

die Volksraad behande1 is, o.a. met die doe1 om d~e koage1de 

vir onvermo~ndes ~erder vcrhoog te kry, het die voorsitter hom 

soos vo1g oor die saak uitge1aat: "Er ontatond langzamerhand een 

geest om den Staat gehee1enal voor de kinderen te 1aten zorgen 

onder beachutting van het woord ,arm'. Indien men hieraan ging toe-

geven, zoude het volk gehee1ena1 gedemora1iseerd wordenJ want 

wanneer dan een burger £5 had 1iggen zoude hij er nog geen 5s. 
I 

vo~:t..PJ2!_9ed1]1A_van _z_i jn _]f_i,!ld VSE._ ~- .!!_i~~J- do~_J:l_ _Ae_z_e __ aan de 
1. 0nderwysvers1ag oor die jaar 1898, 18. 
2. Ibid, 
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Regeering gaat vragen.De kinderen behooren toch aan hunne ouders •. 

Er moest op gelet worden dat wanneer de Regeering ondersteuning 

verleende, dit eene tegemoetkoming was.Er moest niet in alles ge-

holpen worden, maar alechts naar de behoefte.Spreker geloofde niet 

dat er een land ter wereld was waar zoveel door den staat voor 

de armen gedaan werd"l). 

Die voorsitter nas seker beter as enigiemand enders in 

daardie tyd bevoeg om 'n opinie oor die saak uit te spreek, en sy 

woorde dui onomwonde daarop dat daar veel misbruik gemaak is van 

die staat se vrygewigheid.Die ouers het begin onbillike en onreg-

verdige eise aan die regering stel, omdat hulle geleer het dat 

hulle met 'n vrygewige regering te d~en het1 ). Hierdie verskyn-

2 se1 kry ons trouens vandag ) nog baie op die platteland wanneer 

aansoeke om losiesbeurse gedoen word. 

Die voorsiening van losiesge1de aan behoeftiges op die 

p1atteland waar ouers vanwee die lang afstande na die naaste skool 

moeilik gevind het om hu1le kinders op skool te kry, het in 'n 

diepgevoelde behoefte voorsien. Die feit dat so baie bedrog plaaa-

gevind het en misbruik gemaak is van die stelsel, het dit in 'n 

slegte 1ig gestel, 1naar met die nodige strenger optrede teenoor 

oortreders kon dit v~el goeie vrugte afwcrp. 

( 1) Traa,~~E?J..c1.~ by SOJ.'!!Tllige ouers om vi.!:_~ndez:w;Js -~-~-~e_t_aal .• 

Die feit dat die ouers onder die Du Toit-wet gelde1ik 
' 

so min bygedra het tot die onderwys en opvoeding van hu11e kin-

ders, het die Vo1ksraads1ede, inspekteurs van onderwys en ver-

a1 vir dr. :i1~ansvelt dwars in die krop gesteek. 
3 

Toe die Vo1ksraad in 1889'·') bes1uit het om die subsidie 

per kind van 7/6 tot 10/10 per maand te verhoog om sodoende die 

onde~JS te bevorder, het die Raad verwag dat die ouers hierdie 

voorbee1d sou volg, maar die uitwcrking was die omgekeerdc. In-
1. E :v:R~H :~- art-:-269/1898 .--· -- ---·---------.. ··---·- ... -·--

2. 1955. 
3. V.R.B •• 11 Junie 1889, art. 393. 
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spekteur c. G. de Jonge het na aanleiding van die ouers se awak 

reaksie op die verhoging gese :., •••• en toen de Reggering de 
• 

subaidie verhoogde hebben zij zich toen ook meer opofferingen 

(geldelijke zoowel als anderzins) getroost, en daardoor meer 

belangstelling getoont ? In geene deele. Er zijn schoolcommisaies 

en onderwijzers, die gedacht hebben :,wel, nu betaalt one Gou

vernement ook voor ons 1 en die niets meer doen"l), 

In die onde~~rsverslag oor die jaar 1891 merk dr. Mans-

velt op ndat het mij getroffen heeft, hoe betrekkelijk weinig in 

't algemeen door de bewoners dezen Republiek voor 't onderwijs 

gedaan word tegenover de groote som geld jaarlijks door de Re

geering voor het onderwijs uitgegeven" 2).0ok op sy reis deur die 

Z.A.R., kort na sy diensaanvaarding, was die onwilligheid van die 

vermoijnde ouers om skoolgeld te betaa! 3) iets wat hom opgeval 

en gehinder het. 

Viet die opstelling van sy onderwyswet-, Wet no. 8 van 

1892, het hy doeloewus gepoog om die ouers meer tc laat bydra 

tot die onderwys en opvoeding van hulle kinders. Daarom het hy 

bepaal dat subsidies aan die einde van elke kwartaal betaal sou 

word, bereken volgens die totale bcdrag aan skoolgelde plus vry

willige bydraes gedurende die kwartaal betaal4). Hy wou dus soker 

maak dat die ouers ~ hulle deel bydra alvorens die regering 

BY deel betaal. 

Dr. Mansvelt het telkens wanneer daar behoefte was aan 

meer geld vir die onderwys, die Volksraad versoek om dit beskik-

baar te stel ; hy was nie suinig om geld aan die verbetering 

van die onderwys te bestee nie maar altyd onder die uitdruklike 

voorwaarde dat die ouers ook hulle deel moes doen. 

Die ouers wat vroeer maar laks was en gewoond was om 

min of geen skoolgeld te betaal nie, was aanvanklik maar bra on-

1, R. 4657a/1891. 
2. Onderwysverslag oor die jaar 1891. 
3. Ibid. 
4. Wet no. 8 van 1892, artt. 3 en 17. 
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w-illig om onder die nuwe wet by te dra, dog mettertyd het verbe-

tering ingetree. Om hierdie rede vind ons dan ook 'n skerp daling 

in die aantal leerlinge op skool kort nadat die 1•1ansveltwet in 

werking getree het, dog daarna was daar weer 'n geleidelike sty

ging1). 

In 1893 het dr. IVlansvelt na. aanleiding van die la.ksheid 

van sommige ouers om te beta.al, in die Volksraad da.arop gewys 

da.t: daa.r twee we~ oop is, na.a.mlik of om die beginsel te hand-

haaf dat dit die taa.k van die ouers is om te sorg vir die onderwys 

en o~voeding van hulle kinders en dat die regering die onderwys 

subsidieer of om staa.tsonderwys in te voer2).Hy wou graag die 

beginsel soos in sy wet beliggaam , handhaaf, en daarom het hy 

gevra dat subsidies verhoog moes word, vera.l vir die platteland

se bevolking3).In 1895 is dieselfde probleem weer in die Volks

raa.d bespreek4). 

Ook die voorsitter van die v.v.o.o.z.A. 5) het in 1895 

verklaar dat die reg van opvoeding by die ouers tuis hoort 11,doch 

wij hebbe ook te rekenen n~t het praktische leven.Vele ouders 

verza..'ren hunne roeping"6). 

Ds, P. Postma van die Gereformeerde Kerk in Transvaal 

het by gelecntheid van die opening van die eerste a.lgemene ver-

gadering van die v.v.o.o.z.A. op 16 April 1895 verklaar dat 

daar by die ouers gebrek aan belangstelling in die onde~7s be-

staan, en "als de ouders zoo onverschillig bleven zou men komen 

op het punt van Staa.tscholen"7). 

In sy onderwysverslag oor die jaar 18958 ) het die su-

perintendent van Onderwys weer eens verk1aar dat privaat inisia-

tief en die ouer se gelde1ike bydrae tot die onderwys nie meer tred 

--··--------·---- .. ~------·-- --· .... _, __ ~ - __ .. _ -··-·--··-··------- ·------- -.. .. 
1. Kyk tabel XV op bl.l46 hierbo. 
2. E.V.R.N.,5 Aug. 1893. 
3. V.R.N., 31 Mei 1894, artt. 31 en 39. 
4. V.R.N., 22 Nl:ei 1895, art. 153. 
5. R.D.Collins. 
6. V.V.o.o.z.A.:Notuleboek, 1895, 1854 

7. Ibid. 
De Volksstem1 16 April, 1895. 

8. Onderwysverslag oor die jaar 1895, 18. 



- 247 -

hou met die ho~r eise van die tyd nie. Hy verklaar ook verder 

dat dit vir hom na die Jameson-inval 'n groot vraag is of mens 

11ter Wille van een beginsel. hoe goed en loffelijk ook in 't 

afgetrokkene, zich aan het gevaar mag blootstellen alles te ver-

liezen door te veel aan ,particulier inisiatief' over te laten". 

Volgens die bogenoemde uitsprake van verskillende op-

voedkundiges en persone wat baie belang gestel het in die onder-

wys en opvoeding van die jeug van die Z.A.R., blyk dit duidelik 

dat al die ouers nie altyd hulle plig gedoen het teenoor die opvoe-

ding van hulle kinders nie. Waar die ouer sy plig teenoor sy kind 

se opvoeding nie na behore nakom nie, kan en moet die staat in-

gryp en help, omdat hy ook 'n plig teenoor elkecn van sy onder-

dane het en moet toesien dat elkeen ten minste die minimum skool-

onderwys kry. Om daardie rede was die staat dan geregverdig om 

maar steeds meer geld vir die onderwys te stem. · 

Die oprigting van skoolgeboue was ook die ouers se ver-

antwoordelikheid, maar ook ,dit het veel te wense oorgelaat. Dit 

het die v.v.o.o.z.A. genoodsaak om in 1895 in sy versoekskrif aan 

die regering aan te dring op "krachtige hulp tot het oprichten 

van scholen en onderwijzerswoningen. • en schoolgebouwen door 

schuld gedrulct11 en vervolg dan ~~ofschoon wij ook het beginsel 

hoog houden, doch het recht der opvoeding bij de ouders berust 

en dus zij ook de eersten moeten zijn bij de oprichting van 

schoolgebouwen - eischen de tijdsomstandighede naar onze mening 

dat U,Ed.Regeering vooreerst zelf scholen bouweill), 

In 'n referaat wat c. Naude voor die tweede algemene 

vergadering van die v.v.o.o.z.A. in 1896 gehou het2) oor nDe 

licht- en schaduwzijde van het onderwijs"to het hy ook gekla oor 

die ouers se pligsversuim ten opsigte van die onderwys. 

In 1898 moes elke inspekteur van ondcrwys 'n jaarrap-

port oor sy werk opstel aan die hand van 'n aantal vrae wat deur 

l.V.v.o.o.z.A. :Notulcboek, 1895;2de punt in versoeks~p 15 
Des. 1895 aan die regering gestuur, 

2. V.V.O.O.Z.A.:Notuleboek:l895. 
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die Superintendent van Onderwys voorgeskryf is. Daaruit is dit ook 

duidelik dat sekere ouers nie hulle plig gedoen het nie.nin 't 

algemeen echter hield de verbetering van de localiteit geen ge-

lijken tred met de grootere geldelijke opofferingen , die de 

Staat zich heeft willen getroosten, en werd in de buitenwijken 

van 't aanbod in den vorm van hout en ijzer, maar weinig gebruik 

ge:maaktll- so skrywe J. L. Moerd;i.jk in 18931). Inspekteur H. 

Visscher het ook gekla oor die gebrek aan ondersteuning van die 

kant van die ouers en wys daarop dat die rykste en gewi1ligste 

moes help en 11 op een manier11 moes sorg vir 'n onderwyserswoning2). 

Dit ly geen twyfel dat daar in die Z.A.R. baie ouers 

was wat onwillig was om hulle hand diep in die sak te steek ter 

wille van die opvoeding nie. Hulle het hulle van die onderwys 

teruggetrek en dit gerieflikheidshalwe op die staat afgeskuif 

as die dan gewillig was om te help. 

(2) Sommi~~rs was tevrede met min ondenrys. 

Ons moet steeds in gedagte hou dat die meeste ouers in 

die Z.A.R. self min skoolonderrig gehad het en dus ook tevrede 

was met min onderwys vir hulle kinders. Sommiges het gereken 

' 3 
dat 'n paar maande heelten~l voldoende was ). Selfs die Staats-

president het in 18914) verklaar dat hy 11 het voor de menschen 

wenschelijker beschouwde dat ze hunne kinderen zoover lieten 

leeren, dat ze een beetje schrijven, lezen en rekenen kenden 

en voldoend Godsdienst-onderwijs genoten11 .Wanneer onde:rwyaers 

bekwaam genoeg is om kinders in godsdiens te onderrig en aan 

hulle lees, skrywe en rekene tot by standerd 3 kan gee, dan is 

hierdie onderwys vir die arm bevolking voldoende, aldus die 

Staatspresident5). 

Inspekteur J. Nieuwenhuize het nog in 1898 verklaar: 

1. Onderwysver-slag oar-die- -faar.-l89B.;92-:-·-· -·- ----·- ---·-·· ·-···----
2. Ibid., 105. 
3. Ibid., 1893, 3. 
4. E.V.R.N., Mei 1891. 
5. E. V .R.N., 15 I.:Iei 1891, art. 61. 
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1,Toch geloof ik dat er noch wel 25 pet. der ouders het onderwijs 

van den ouden tijd met zijn "Trap der Jeugd11 , Kindervragen en 

hardop-leeren voor het ware houdt en nog tevreden is, als de kin

deren maar door de ,aanneming' komen1). Die waarde van die Pre-

sident en die bevinding van die inspekteur staaf dus die bewering., 

dat sommdge ouers nie juis meer as 'n paar ruaande of uiters; 'n 

paar jaar anderwys vir hulle kinders begeer het nie 1 en wanneer 

hulle redelik ha~ skoalgeld vir die kinders maes betaal, sou 

dit soveel te meer rede wees om hu1le die minimu..'Tl. tyd in die skoal 

te 1aat deurbring. 

Die groat anaoede wat deurgaans in die Z.A.R. geheers 

hct2) 1 weens verskil1ende en wisse1ende faktore, het baie auers 

dikwe1s genoodsaak om hu1le kinders vroeg uit die skoal te neem 

omdat hulle nie langer in staat was om die skoolgelde te betaa1 

nie.Ta1le briewe met inhoud van hicrdie aard is voortdurend deur 

die Superintendent van Onderwys en die Staatsekretaris ontvang3 ). 

Omdat dr. Eansve1t aanvanklik gekant was teen die groat 

aanta1 gratis 1eer1inge in sy voarganger se tyd, het hy geen 

direkte gelde1ike voorsiening vir gratis 1eerlinge in sy ander

wyswet gerna.ak nie4). Hy en die Va1lcsraad was egter genoodsaak 

om kart daarna voorsiening te maak vir werk1ik behaeftige leer-

linge, waarvan daar in die Republiek baie was, Aan die onderwys 

van gratis leer1inge is in 1893 £289 bestee, terwy1 die bedrag 

in 1898 gestyg het tot ongeveer £40,?005). 

Vir die kinders wat nie naby sko1e gewoon het nie en wie 

se ouers weens arn1oede nie 1osiesge1de vir hu11e kon betaa1 nie 

sodat hul1e sander die vaorreg van onderwys moes k1aarkam, het 

die Volksraad in 1896 ook voorsiening gemaak met die daarste1ling 

van gratis losiesge1de vir behoeftiges6). 

1. Onderwysv;rslag oor -d"feTaar l898,l33. ~---------·---~---·· 
2. Kyk o.a. b1, 238 e~v.,··hierbo. 
3, C,a,by Staatsekr.,inkomende stukke,R.-nom~,1ers,by O.D.Portefeu1jes 

1 - 116 : Inlcomende stukke, Minutes. 
4. Wet no. 8 van 11392, artt, 17 en 18. 
5, Kyk tabel XL111 op bl. 242 hierbo. 
6. Supp1ement-Schoo1gids,1896,9,0ok Wet 14/1806, artt. 10 en 11, 
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Die Superintendent en die Volksraad het veel gedoen o~ 

die kinders van behoe!'tige ouers wat graag hulle kinders wou laat 

skoolgaan maar nie oor die nodige middele beskik het nie, tc 

help, 

(4) Gewillige_J?L~~~· 

Nadat ons aangctoon het dat daar in die Z.A.R. onder 

die oucrs cUegene was wat {a) onversldllig gestaan het teenoor 

die onderwys en opvoeding van hulle kinders en wat kon betaal 

maar nie wou betaal; 

(b) tevrede was met uiters 'n paar maande 

oAf'n paar jaar ondervJys vir hulle kinders en 

(c) graag b.ulle kinders wou laat leer 

maar weens gcbrek aan die nodige middcle nie di~ vereiste gelde 

kon betaal nic, kom ons nou by die groot groep ouers wat wou be

taal en kon betaal het, A1 was hierdie groep aanvanklik 1 na die 

toepassing van die ~;Iansveltwet, traag om te betaal omdat hullo 

as 't ware bederf was deur die staat~ wat hoofsaaklik vir die onder

wys betaal het, het hulle tog gou daaraan gewoond geraak en hul-

le deel bygedra, 

Uit die ouerbydraes, aangevul deur die regeringsubsi

die, moes die onder·wysers se salaris bctaal word, moes skool

geboue en onderwyserswonings opgerig en in stand gehou word, 

moes die nodige meubels en skoolbehoeftes aangekoop word.In die 

twecde helfte van die negentigcr jare het die staat meer daad

wcrklike hulp verleen met die oprigting van skoolgeboue en onder

WIJSerswonings en die aankoop van skoolmoubels, raaar die ouers moes 

nog steeds hullc deel ook bydra, Van hierdie hulp wat die rege

ring aangebied het, is in baic gevalle gretige gebruik gemaak, 

wat die onderwys ten gocde gekom het, 

Die volgende gegewens toon duidelik dat die ouers hulle 

geldeliko verpligtinge teenoor die onderwys en opvoeding van hulle 

kinders wel d~lik nagekom ~et en nie alles van die staat verwag 
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het nie. Sekere dicnste wat die oucis aan die onderwys gelewer hot, 

is nie hierby inbE:grepe nie. By die o-prigting van skoolgebouc 

en onde~~Jserswonings het die ouers gewoomlik self die bomna-

teriaal verskaf, met die uitsondering van die hout, sink en ven-

sters,en al die werk aan die o!;)rigting van die gebou self gc-

docn.Bercken in terme van geld , sou dit nog 'n verdere bydrae 

van die ouers aan die onderwys vertcenwoordig. 

Tabel XLV. 

p-emi~!._<!§ __ ou_er- en -~tS:,_a~-~xdra!l_P.er,:_):~_e_rli_!li;_1). 

J"aar. Leerlinge Ouer- Gem. -per Staatsbydrae Gem. per 
in ges~bs. bydrae. kind. aan gesubs. kind. 

___ ...§~O~e_) --- ---·· .. __________ _____ s_k.~-~----· -·---·----
1893 5,909 £15,845 ,:.:.2 .13. 8 £26,916 £4.11. 2. 

1894 6,626 15,925 2. 8. 1 31,261 4.14. 4. 

1895 7,217 16,524 2. 5. 9 39,813 5.10. 4. 

1396 7,738 18,413 2. 7. 4 44,548 5.15. 2. 

1897 110,777 19,724 1.16. 7 65,656 6. 1.10. 

1898 13,561 20,567 1.10. 4 90,936 6.14. 1. 

~---- : : : : ==: :l : ? 

Uit hierdie tabel b1yk dat die ouerbydraes in 1893 en 

1894 meer as die helfte van die staatsuitgawes aan gesubsidieerde 

onde~JS uitgemaak het en dat dit geleidelik verminder het nama-

te die regering met 'n vrygewiger hand uit 'n steeds ryker worden-

de staatskas bygedra het. Die ouers het dus det~gaans 'n groot 

deel van die geldelike uitgawes aan ondervJys help dra. By die 

berekening van die gemiddelde bydrae per kind per jaar deur die 

ouers is die gratis leerlinge nie afgetrek nie, aangesien die 

werklike aantal nie altyd vasgestel kan word nie. Word hulle af-

trek , dan sal die gemiddelde ouerbydrae veel ho~r wees as die 

wat aangegee is, In 1898 was 3?.2% van alle leerlinge in gesubsi

dieerde skole byvoorbeeld gratis leerlinge3). 

1. Gege-;enssaamges-tei-uit- onderwysv-erslae- en-. Staatsalniailakke-vfr 
die betrokke jare. 

2. Gratis leerlinge is hierby inbegrepe en nie afgetrek nie. 
3. Onderwysverslag oor die jaar 1898, 18. 

; 
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Die gemiddelde bydrae per kind van die ouers van Engel-

se skole onder die 11 Council of Education11 oor die halfjaar wat ge-

eindig het op 30 junie 1897, was 14/5 of £1. B. 5 per kind per 

jaar- dus heelwat laer as die gemiddelde ouerbydrae per kind on-

der die Eansveltwet vir Boerekinders. 

w\laar daar in die Volksraadsdebatte en in ins:peksie-

rapporte gewag gemaak is van die swak geldelike bydrae van ouers, 

is die goeie ondersteuning van talle ouers baie selde genoem.Eis-

kien is te dikwels gelet op die slegte sander om die goeie wat 

gedoen is, raak te sien en te waardeer. Vielisvraar het sonmige in-

s:pekteurs van onderwys in hulle juarrapporte van 1898 geskrywe 

dat die geboue en gehalte van die skoolmeubels geleidelike ver

betering getoon hetl). 

Srurrevattend kan .ons so dat hoewel daar onder die ouers 

diegene was wat laks was om tc betaal vir die o:pvoeding en onder-

wys van hulle kinders, daar ook weer aan die ander kant 'n groat 

groep was wat gewilliglik hulle deel bygedra het. Hierdie laaste 

groep was verreweg die grootste.Ook was daar onder hulle diegene 

wat telkens probeer misbruik maak het van die beskikbare geld 

wat vir die armes bestem was, soos byvoorbeeld gratis losiesgel-

de,sodat die n~atre~ls ter verkryging daarvan voortdurend ver-

skerp moes word om te waak teen misbruike en wanpraktyke. 

Nog voordat die oorlog uitgebreek het, is reeds aandag 

gegee aan die kvvessie van wat met skole en onderwysers sou ge

beur sodra daar oorlog uitbreek. Op 28 Septe1aber 189g13·) skrywe 

dr. dansvelt aan die Hoofins1Jekteur van Kantore dat hy van oordeel 

is dat die skole so lank moontlik moet oop bly, sodat die kin-

ders in die skool besig gehou kon word en nie die moeders tuis 

onder die moeilike omstandighede te veel sou lastig val nie; dat 

1. Onderwysvers 
wenhuize,ll 

2. By R.l28/99. 

;J.Nieu-

• 
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die beta1ing van gedee1tes van subsidies prakties onmoont1ik was 

vanwee die tekort aan personee1 by die Hoofkantoor om dit te be-

reken. Hy ste1 verder voor dat aan al1e onderwysers en onderwyse-

resse wat voortgaan met gereelde onderwys of landsdiens van die 

een of andcr aard verrig, 'n vaste toelae per maand in p1aas van 

subsidie moet betaal word, vo1gens die volgende skaal: 

a) getroud £15 per maand. 
b) ongetroud £ 7,10.~ per maand. 

b. Assistente: 

a) getroud £12,10 per maand. 
b) ongetroud £ 6 per maand. 
c) kwekelinge £ 3 per maand. 

Vo1gens 'n konfidiensi~1e Uitvoerende Raadsbes1uit1) is 

'n kommissie aangestel met die opdrag om voorste11e te maak in-

sake die tydelike inhouding en re~1ing van salarisse van ampte-

nare ingeval oor1og uitbreek. Die koLunissie het aanbevee1: 

a.dat die salarisse van amptenare soos volg verminder word 

vanaf 1 Oktober 1899: 

Van £100 tot en met £200 word 10% agtergehou. 
Bo 200 tot en met 400 word 15% agtergehou. 
Bo 400 tot en met 700 word 20% agtergehou. 
Bo 700 tot en met 1000 word 2~ agtergehou. 
Bo 1000 tot en met 2000 word 33 /'!1'/o agtergehou. 
Bo 2000 word 45% agtcrgehou?). 

b. dat met be trekking tot onkoste aan opvoeding en onderwys 

word aan die hand gedoen om die sko1e wat deur die regering 

gesubsidieer is, tydelik te sluit, waardeur subsidies sou 

ophou.Toelae vir hout en sink vir die bou van skole word 

gestaak. Salarisse van onderwysers in staatsko1e sou volgens 

die skaal vir staatsamptenare betaal word. 

Op 3 Oktober 1899 is kennis gegee dat vanaf 10 Oktober 

alle gesubsidieerde en staatskole sal sluit3), Gesubsidieerde on-

1. Konfidensil:!le-·-u.-Ir~13.-, 22--S-ep·f;Ys9-9:- b"i-If: 12s799:· --------·------···-- -----
2. Ibid,,6 Okt, 1899, art,922, by R.l28/99, 
3. Kyk by R,128/99,Tog het hulle in baie gcvalle b1y voortwerk. 
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derwysers en onderwyseresse en kwekelinge wat op een of ander 

wyse in diens van die staat wasl), sou 'n vaste maandelikse toe-

lae betaal word, volgens 'n vasgestelde skaal: 

a. Hoofde. 

a)Getroud 
b)Ongetroud 

b. Aasistente. 

a)Getroud 
b)Ongetroud 
c)Kwekelinge 

£10 
5 

£ 7.10 
4 
2 

per ma.and. 

per. maand. 

vveens die land se swak finansi~le posisie is kort daar-

na besluit om die skaal te wysig met terugwerkende aard vanaf 

1 Oktober 18992): 

Bo £60 tot en met £100 word 10% agtergehou, 
van 100 tot en met 200 word 15% agtergehou 

en verder met 5% ekstra vir elke addisionele £100, tot £1000 

bo £1200 tot en met £1500 word 65% agtergehou, 
bo 1500 tot en met 2000 word 70% agtergehou, 
bo 2000 tot en met 3000 word 7ff% agtergehou, 
bo 3000 word SO% a.gtergehou. 

Hierdie besluite het die onderwysers(-esse) en die 

en dan 

on-

derwys in 'n moeilike posisie geplaas daar geen besluite in ver-

band met skoolgelde geneem is nie. Die meeste skoolkommissiele-

de was op oorlogsdiens, en manlike inwoners tussen 16 en 60 jaar 

is opgeko~~andeer sodat slegs hier en daar nog skole aan die 

gang was. 

In ]',iaart 1900 was daar van die sowat 20 amptenare van 

die Departement van Onderwys nog net 2 permanente personeellede 

oor3 ). 

In opdrag van die regering het dr. lia.nsvelt op sy pos 

gebly totdat die Engelse hom weggestuur het4) .Het sy vertrek het 

die finansi~le verpligtinge van die Z.A.R.ten opsigts van die on-

dervvys en opvoeding opgehou en sou dit later deur die Engelse ge-

sagvoerders oorgeneem word. 
1. Die ondernysersr:-esse-)wat·--vir toelae·s in -·aanme-rkfng-wou kom,moes 

'n verklaring deur 'n landdros,vrederegter,veldkornet of ass.
veldkornet onderteken,aan die Dept.v.Ond.stuur.Daarbenewens was 
hulle verplig om te s~ of hulle onderwys gegee het,op kommando 
was of op enige wyse in diens van die regering was. 

2. Konfidensiele U.R.B.,l2.10.1899,art.936,by R.l28/99. 
3. O.D.286,bl.782:Supt.v.Ond. - Veldkornet dorp Pretoria,8.3.1900. 
4. L.A.827:Nieuwe Rotterdan~che Courant,l2 Sept. 1900. 
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e Samevatting. 

Dr. Mansvelt se doel met die onderwys in die Republiek 

was om voort te bou op die algemene beginsels wat deur ds. Du 

Toit neergel~ is, maar ook om die noodsaaklike verbeteringe daar

in aan te bring om die onderwys op 'n stelseDnatige wyse te or

ganiseer, te administreer. te kontroleer en te finansier. 

Hy was nic tevrede met sy voorganger se subsidiestel

sel nie• omdat dit in die prak:tyk geblyk het dat die staat te 

veel en die ouers te min vir die onderwys betaal het, en daarom 

het sy onderwyswet bepaal dat die regcring geldelike steun aan 

die onderN']s sou verleen in 'n vaste vcrhouding tot die totale 

bedrag aan skoolgelde wat deur elke skoolkommissie ingesamel is. 

Hierdeur moes die ouers hulle hande veel dieper in die sak steek 

as onder die Du Toit-wet. Die voordeel hiervan was dat die ouer 

deur daadwerklike bydrae tot die onderwys van sy kind meer be

lang in die onderwys sou stel, teenoor die nadecl daarvan dat die 

kinders van diegene wat onwillig was om skoolgelde te betaal, 

van die vcorreg van onderwys weerhou is. 

1-~ansvelt was gekant teen die groat staatsuitgawes aan 

gratis leerlinge onder sy voorganger en het dit afgeskaf ,maar 

hy was genoodsaak om dit kort daarna weer in te stel ween& die 

groat armoede wat daar in die Hepubliek geheers het,. 

Deurdat subsidies aan skole uitbetaal is eers nadat 

die state van skoolbesture ontvang is waarop die ontvange skool

gelde aangetoon is, het hy seker gemaak dat die ouers wel hulle 

verpligtinge nagekom het voordat die suhsidie aan hulle betaal 

is. Sy kontrole was deeglik. Op die wyse is verkwisting en on

geoorloofde uitgawes bestry. 

Die onderwysers en skoolbesture is deur middel van 

die ~9~ids, 'n publikasie deur dr. l:lansvelt self versorg, 

op hoogte gehou van onderwysaangeleenthede, en daarin is ook 
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volledige voorskrifte en praktiese wenke gcgee in verband met 

die invul van state, die byhou van registers en die berekening 

van die verskillende soorte van subsidies.Deur middel van gelde

like hulp is baie gedoen om beter gekwalifiseerde onderwysers in 

diens te neem, om meer en doeltreffender skoolgeboue,skoolboeke 

en skryfbehoeftes binne die bereik van skoolkommissies te bring. 

As gevolg van die aanstelling van meer inspckteurs is die onder

wyspeil verhoog, is foute en tekortkominge opgespoor en verwyder, 

is deegliker kontrole oor leerlinge in skole en skoolsubsidies 

uitgeoefen en is 'n wakende oog oor die onderwys in die algemeen 

gehou, Dit het gesonde ekonomie in die onderwys bevorder. 

Dr, Mansvelt het spesiale middele tot die beskikking 

van die nie-Hollandssprekendes in die Republiek gestel, mits 

hulle 'n vasgestelde minimum tyd aan die onderrig van die Hol

landse taal sou gee-. Het die instelling van staatskole op die 

goudvelde is ruimer geldelike voorsicning vir die onderwys van 

Uitlanders gemaak as vir die van die Boerebevollcing self, want 

laasgenoemde moes skoolgelde betaal om subsidie te verkry ter

wyl die staatskole deur die regering onderhou is,Die Uitlanders 

was egter gekant teen die onderrig van Hollands en het veral aan 

die Rand nie die beste gebruilc van die i,Besluitskole" en staat

skole gemaak nie, soda.t die "Co'l,lllcil of Education11 gestig is met 

die doel om onderrig deur middel van Engels aan die kinders, van 

die Engelse te voorsien. Die 11 Councill' het egter nie te veel tot 

stand kon bring nie weens die gebrek aan die nodige geld. 

Ruim geldeUke vc.orpi0:nin~ tR ()Ok gema.ak vir die daar

stelling van staatskole vir middelbare en ho~r onderwys in die 

Republiek, Daar is ook voorsiening gemaak vir die nodige staats

tehuise by hierdie tipes van skole. 

Aansienlike bedrae is bestee aan gratis leerlinge in die 

gesubsidieerde skole in die Republiek asook buitensporige hoe 
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bedrae aan losiesgelde, waardeur aansienlik meer minderbevoor-

regte kinders, wat van die voorreg van onderwys weens armoede uit-

gesluit was, dit nou ook kon benut.Redelik bemiddelde en gegoede 

mense het egter misbruik gera.aak van hierdie voorregte, wat nie vir 

hulle bedoel was nie. 

Die behaalde resultate was egter teen 1898 nog nie in 

oorecnstemming met die geld wat bestee is nie, daar sowat 56% 

van die leerlinge wat in 1898 in die Z.A.R. op skool was, in 

standerd 1 was, terwyl slegs 0.3% in standerd 6 wasl). Die per-

sentasie leerlinge wat middelbare onderwys geniet het, was 6.2% 

teenoor 93.8% wat laer onderwys geniet het2). Van die 20,477 

leerlinge wat in 1898 ge!nspe:~eer is, het slegs 4299 (of nage

noeg 21%) geslaag3). Hoewel die laasgenoe~me gegewens dui op 

'n swak toestand op onderwysgebied, geoordeel volgens huidige 

standaarde, en dit dus wil voorkom asof die dividend op die geld 

wat in die onderwys van die Republiek bel8 is, maar laag was, 

meet ons egter in gvdagtc hou dat die onderwyser en die leer-

middele van daardie tyd nog maar swak was, dat die inspekteurs 

hog standaardc gcstcl hot vir oorplasing, dat baie ouers nog die 

mening toegedaan was dat 'n paar jaar skoolopleiding vir hulle 

kinders voldoende was. Vergelyk ons egter daardie gegewens soos 

dit was teen dio einde van die Eansveltperiode met die toestand 

soos dit was toe Du 'roit begin het of selfs toe },Iansvelt begin 

het, dan was daar groot vooruitgang en dit is per. slot van sake 

van die meeste belang. 

Dr. lviansvelt het deur middel van sy onderwyswetgewing 

en -beleid daarin geslaag om die administr.asie van die onderwys 

op 'n gesonde , praktiese grondslag te bring ; die geldelike 

sake is goed beheer en gekontroleer, misbruike is geheel en al 

uitgeskakel of verminder, terwy~ daar oor die algemeen meer geld 

1. Onderviysver-sl-ag _o_o_r die jaar-i898~ Ts·.---- ----------------
2. Ibid. 
3. Volgens tabel XXXVlll op bl.226 hierbo. 
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beskikbaar gestel was vir die onderwys, waar dit ook al nodig 

was, 'n Hegte grondslag is gel~ vir die verdere uitbouing van die 

ondeTI~s, maar die oorlog het verdere ontwikkeling be~indig. 

Deur dr. I·.lansvelt se verbeterde organisasie en beheer 

het hy die nuwe wet uitgevoer en die onderwys in so 'n n~te bevor

der dat aan die Republiek in 1900 op .die w~reldtentoonstelling 

in Parys die 11 Grand Prix11 toegeken is vir sowel middelbare aa 

laer onden?ys. 




