
4 	 BEHEER OOR DIE ONDERWYS IN TRANSVAAL 

4.1 ORIeNTERING 

Teen 1838 was die Groot Trek grotendeels verby. In die woorde 

van 'n voormalige Eerste Minister van Suid-Afrika, naamlik dr. 

D.r. Malan, het die Trekkers aan ..... ~ns In groter Suid-Afri= 

ka Malan het voorts verklaar 11 '. dat hulle aan die 

nageslag slegs grondgebied nagelaat het nie, ~ear grondgebied 

wat tergelykertyd draer ten verdere kweekplaas was van 'n volksiel.ul) 

Deur die Groot Trek is Transvaal bewoonbaar ge~ak. Daarna kan 

die veelbewoe geskiedenis in twee hoofdele verdeel word, naamlik 

die tydperk van In onafhanklike Transvaalse Republiek (die Zuid

Afrikaansche Republiek (ZAR)) en die tydperk van Transvaal as 

Britse kolonie direk onder Britse beheer. 

Tydens die republikeinse tydperk, van 1852 tot 1877 en van 1881 

tot 1899, was die Transvalers vasbeslote om sonder Britse inmeng= 

hulle eie probleme op te los en die staatsinstelling en volks= 

lewe volgens die tradisionele Christelik-nasionale lewensbeskou= 

in te rig. Die eerste tydperk was In tydperk van vestiging 

en langsame ontwikkeling, terwyl die tweede tydperk (1881-1899) 

deur In groter mate van stabiliteit op staatkundige gebied ge= 

kenmerk is. Die ontdekking van goud het terselfdertyd In ekono= 

miese bloeitydperk ingelei. Op onderwysgebied was die tradisio= 

nele CNO-gedagte die rigtinggewende faktor, met die gevolg dat die 

onderwysbeheer in 'n groter ~te gedesentraliseer is. 

1) 	 Socs aangehaal deur MULLER, C.f.J. Die Groot Trek-tydperl<, 1834-,1854. 
(In I!ULLER,C.f.J. red. 500 Jaa'/' Suid-Afrikaanse Geskie,um1-s, p. 125.) 
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In Onafhanklike ZAR was egter In belangrike struikelblok in die 

uitbreidingsdrang van die Britse Ryk. Gevolglik het die Trans= 

valers Britse inmenging nie lank vrygespring nie. Behalwe die 

indirekte invloed van die Britse immigrante sedert 1860, het 

Groot-Brittanje minstens twee keer direk in Transvaal ingemeng, 

te wete met die eerste anneksasie van Transvaal (1877) en ty= 

dens die Tweede Vrybeidsoorlog (1899-1902). Die Britse inmeng= 

ing bet net soos in die ander Britse kolonies, 'rr verengelsings= 

beleid in die onderwys tot gevolg gebad, wat gesentraliseerde on= 

derwysbebeer genoodsaak het. Deur die onderwysbeheer te sentrali= 

seer, kon die Britse owerbeid verseker dat die verengelsingsbeleid 

wel in die skole toegepas word. 

4.2 ONDERWYSBEHEER IN TRANSVAAL VOOR 1852 

4.2.1 InZeiding 

Een van die grondoorsake van die Greot Trek was die verset van die 

Afrikanergrensboere teen die denasionaliserings- en verengelsings= 

beleid van die Britse owerbeid in die Kaapkolonie. 2) Die veren= 

gelsingsbeleid, wat alle terreine van die grensboere se bestaan 

geraak bet, bet die Afrikaner-grensboer soos In vreemdeling in sy 

eie land laat vo~,,~~: Die verengelsingsbe1eid is ook in die on= 

derwys toegepa£~~s~d~t die Afrikaner kind eweneens in die skool 

vreemd gevoel het. Daar kan dus aanvaar word dat die Trekkers 

tydens die Groot Trek en daarna, in die onderwysvoorsiening nie 

die Britse onderwysbeginsels toegepas bet nie. Verder was die 

2) MULLER, c.r.J. l11.'e GPoot Trek ty<4>erlc, 1834-1854. (In HULLER :red., 

op. cit., p. 132.) 


3) VAN DER WALT, A.J.H., WIlD, J.A. en GEYER, A.L. GIIskiedimis.- Sui&
Afl'i.ka, p. 196. ' 
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grensboere, wat ver verwyderd was van Kaapstad, onbewus van die 

nuutste ontwikkelings op onderwysgebied in Europa. Gevolglik is 

daar tydens die Groot Trek teruggeval op die tipiese Christelik

nasionale onderwys, soos beoefen gedurende die tydperk 1652 tot 

1795 in die Kaapkolonie. Die onderwys is dus gekenmerk deur 'n 

praktiese inslag met kerklidmaatskap as doelstelling. Tydens die 

periode 1652 tot 1795 is die onderwysbeheer in die Kaapkolonie 

gekenmerk deur 'n noue samewerking tussen die staat, die kerk en 
4

die ouers. ) Verskillende faktore het egter daartoe bygedra dat 

al drie hierdie i nstansies nie tydens die Groot Trek en die yes: 

tigingsjare in Transvaal beheer oor die onderwys uitgeoefen het 

nie. 

4.2.2 Die Kerk se afWesigheid in die onde~sbeheer 

In 'n herderlike brief het die Kaapse Kerk sy misnoe met en af: 

keer van die Groot Trek te kenne gegee. Die Kerk het dit ten 

diepste betreur dat die Trekkers die binneland ingetrek het en so 

die herderlike sorg van die Kerk ontbeer het. 5) Die Groot Trek 

is gevolglik nie amptelik deur die Kaapse Kerkgoedgekeur nie. 

Dit het geimpliseer dat die Kerk nie tydens die Groot Trek be: 

heer oor die onderwys uitgeoefen het nie. In die veertigerjare 

het die Kaapse Kerk wel deputasies na Transvaal gestuur om die 

sakramente aan die kerklidmate te bedien en om voornemende lid= 

mate te ondersoek en toe te laat om belydenis van geloof af te 

le. Die Kerk het egter tot op daardie stadium nie enige amp: 

telike aandee1 in die onderwys van die jeug in Transvaal gehad 
. 6)

nle. 
4) Vg!. par. 2.2. 

~) DREYER, A. Die Ki:ulp8e Kerlc en dUI Gt'OOt TNk, p. 3. 

6) BARNARD, 5.5. en COl:TZEE, A.G. Btank,,-on8enJyB {.n KaaptanJ en Tn::rnevaaZ, 
p. 29. 
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4.2.3 Die gebrek aan staatsdeelname aan die ondBrwysbeheer 

Na afloop van die Groot Trek is die politiek-staatkundige stabili= 

teit in die Oor-Vaalse gebied in die wiele gery deur die gebrek 

aan samewerking tussen die verskillende Trekgenootskappe. Die 

Volksraad en die volksleiers was in hierdie omstandighede so besig 

om die staatkundige bestel in orde te kry, dat ander belangrike 

sake, soos le onderwys, verwaarloos lS. er er et le rege=d • • 7) V d h d' 

ring ook probleme ondervind om die belastings, wat op vrywillige 

grondslag gehef is, in te samel. Die regering was dus nie in sta~ 

d • d f'" 8) H' d' f k hom le on erwys te lnanSler nle. ler le a tore et veroor= 

saak dat die staat geen direkte aandeel in die onderwys kon neem 

nie. 

4.2.4 Ouerbeheer oor die onderwys in TransvaaL tot 1851 

Die onderwys is, ten spyte van die afwesigheid van die Kerk en 

die staat in die onderwysbeheer, nie tydens die Groot Trek of ty= 

dens die vestigingsjare in Transvaal verwaarloos nie. Waar die 

Kerk en die staat in gebreke gebly het om onderwys te voorsien, 

het die ouers steeds hul verantwoordelikheid nagekom. Onderwys 

is of deur die ouers self of deur privaatonderwysers, wat in diens 

van die ouers was, voorsien. 9) Dit blyk dus dat die onderwys ty= 

dens die tydperk 1838 tot 1852, in die afwesigheid van die staat 

en Kerk, ten volle deur die ouers beheer is. 

7) DU I'LESSI5. J.S. Die SIlid-AfM.kQil/MIl l/epubUek. (In MULLER red., op.<rit., 

pp. 223-224.) 


8) ROes, 5.1.11. Onde:l'!J!lB in Transvaal, J838-J868, p. 154. 

9) LABUSCHAGNt.R.J. Die ral pan die HolZandsl'-ondII:I'!J!Islll' in di.a TransvaalBll 

skooWese tot 1906, pp. 49. 52-53. 
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4.3 	 DIE BEGIN VAN GEORGANISEERDE ONDERWYS EN ONDERWYSBEHEER IN 

TPANSVAAL, 1852-1865 

4.3.1 Die Van der Linden-onderwysreglement 

In 1852 is die eerste onderwyswetgewing in Transvaal, naamlik die 

Van der Linden-onderwysreglement, deur die Volksraad goedgekeur. 

Met hie.rdie reglement is die grondslag vir latere onderwyswetge= 

wing in Transvaal gele en word die era van direkte onderwyswetge= 
10 ) 

wing in Transvaal betree. Die belangrikste bydrae van die Reg= 

lement was dat dit 'n sekere mate van orde in die onderwys teweegge= 

bring het. 

Deur die Van deI' Linden-reglement is die opperbeheer oor die on= 

derwys aan die Volksraad opgedra. Hierdie afleiding kan gemaak 

word wanneer daar in aanmerking geneem word datdie Reglement 

deur die Volksraad uitgevaardig is. Die Volksraad was dus by 

magte om die Reglement na goeddunke te wysig of selfs te herroep. 

Die Volksraad het gevolglik, deur die uitvaardiging van die on= 

derwyswetgewing, die hoogste seggenskap oor die onderwys verkry. 

Uit die Van deI' Hoff-reglement blyk dit later dat die staat reeds 

sedert 1852 amptelik verantwoordelik was vir die aanstelling van 
11)onderwysers. 

In die Van deI' Linden-reglement word die toesig oor die verskil= 
3lende skole opgedra aan die Gemeentebestuur. 12 ) Roosl ) beweer 

dat Van deI' Linden met die term Gemeentebe~uurin die konsep

reglement, en wel volgens Nederlandse terminologie, die plaas= 

like owerhede bedoel het. Die Volksraad het dit egter nie so 

geinterpreteer nie. Hulle het aanvaar dat die Gemeentebestuu"Y" 
10) LOOTtNllURG, A.H. Geskiedtlms van dU O>Uie""l/8 in die SA-lIepubUek 

(1838-1900), p. Q2. 

ll) ZUID"AFRlKA (Republiek l. OndenJy8""glenf61lt, 18S3,art. 2. 

,2) ZUfD-AFRlKA (Republiek). Schootreglement, 181i2, art. 5. 

13) ROOS, S. I • w. P/.aas tike beheer in dU ">II},""I/8 in die Ztdd- A{1'ikaansche 
l/epubtillk, 18~2-1899, pp. 18-19. 
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die kerkraad geimpliseer het. Daarom is dit aan die ouderlinge 

en diakens opgedra om te sorg dat die Reglement na behore toegepas 
word. 14) 

Die pligte van die Gemeentebestuur, dit wil se 	die kerkraad, was 
1SvOlgens die Reglement onder meer die vOlgende: ) 

Die skoolgebou, skoolterrein en die onderwyserswoning moes* 
deur die kerkraad voorsien word. 

* Die salaris van die onderwyser moes deur die kerkraad ge= 

waarborg word. 

* Die kerkraad moes sorg dat die leerlinge in die voorge= 

skrewe vakke onderrig word en dat die onderwys 'n gods= 

dienstige karakter gedra het. 

Die pligte en regte van die onderwyser ten opsigte van die kerk= 

raad en die leerlinge is ook in die Reglement uiteengesit. 

Die bepaling van die pligte van die onderwyser illustreer die 

deelname van die Volksraad aan die onderwys. Hierdeur is die op= 

pergesag van die Volksraad oor die onderwys bevestig. Deur die 

Reglement is die bree beleid van die onderwysvoorsiening neerge= 

le. Die kerkraad kon hoogstens kleiner aanpassings, binne die 

bree raamwerk, aangebring het. 

Die onderwysbeheerstruktuur volgens die Van der Linden-onderwys= 

reglement kan soos volg voorgestel word • . 


Kyk figuur 4.1 op bladsy 88. 

14) ZUID-AfRIKA (RepubliekJ. Notuu. van die Volksntad, 1852-03-19, art. 24. 

1" 3UID-AfRIKA (Republie)(J. Schoot,..,[Jlement, 1852, 3rtt. 1-13. 
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FIG. 4.1 	 Onderwysbeheer kragtens die Van der Linden-regle= 

ment, 1852 

.! !5 [ 	 President en die Volkslaad 
i~ 	 ~----------~ VS lS Die hoo9ste beleidbepalende gesa9 

! [ 0..........., ( die k,IIuaad )
:! M,t die '10/1, verBfltwoordelikheid dBafVoor 
<I) om ond,rwysfasiliteite te voorsi811 1Nl in

..~~ __ __ __...._s_tand t_e_hou e_n_om to_e_s_i9_t8_h_O_U_Oo_'_--I~ die 	 ondIIrwys=-

4.3.2 	 Die Van del' Hoff-ondeT'UJ1lsreglement (] 853) en die uit:= 

breiding van kerklike beheel' 001' die onderwys 

Aan die einde van 1852 is ds. D. van der Hoff aangestel as die 

eerste vaste predikant in Transvaal, met Potchefstroom as stand= 

plaas. Ds. van der Hoff het onmiddellik onder die indruk gekom 

van die gebrekkige onderwystoestande in Transvaal, en die na= 

delige gevolge daarvan vir die godsdiens. Hierdie onbevredigende 

toestande het Van der Hoff genoop om daadwerklike pogings aan te 

wend om die onderwys te verbeter. Die gevolg van sy pogings was 

In tweede onderwysreglernent wat in 1853 deur die Transvaalse 
. 16)

Volksraad dgoe gekeur lS. 

Uit In brief aan die Volksraad deur Van der Hoff is dit duidelik 

dat hy van mening was dat die staat die finansiering van die on= 

derwys moes behartig. Die kerkraad moes daarenteen die plaaslike 

toesig oor die onderwvs behartig. Weens die gebrek aan fondse 

16) LUcrE.SURG, "p. cit., Pl" ~5-46. 
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is hierdie voorstel van Van deI' Hoff nie deur die Volksraad 


aanvaar nie. l 7) 


Kragtens die Van deI' Hoff-onderwysreglernent het die kerkI'aad wel 

groteI' beheeI' 001' die onderwys verkry as in die Van deI' Linden

reglement van 1852. Vo1gens die Van deI' Hoff-reg1ernent sou nie= 

mand toege1aat word om onderwys te gee nie a1vorens hy deur die 

keI'kraad ondersoek is en die nodige toestemming daartoe veI'1een 

is,18) Die reg om onderwys te gee, het gevolg1ik afgehang van die 

goedkeuring van die kerkI'aad. Dit b1yk ook uit die regIe= 

ment dat die regering steeds sy goedkeuring aan die aan= 
19ste11ing van onderwysers moes heg. ) HieI'die reeling dui duide= 

1ik op die noue samewerking wat daar tussen staat en kerk ten op= 

sigte van onderwysbeheer bestaan het. Die kerk het egter tot in 

1859 die 1eiding in die onderwysaange1eenthede geneem. 

4.3.3 Die begin van staatsbeheel' 00]' die ondel"li!Ys, 18.'9 

In die jaar 1858 is die Grondwet van die ZJ\R in sy finale vorm 

goedgekeur. Kragtens die Grondwet het die Regering van di0 ~AK die 

verantwoorde1ikheid aanvaar om doe1matige onderwys in Transvaal te 

 voorsien. Hierdie stap was !;oodsaaklik aangesien die kerk teen 1857 

grootliks gefaa1 het in sy poging om vo1doende en doe1treffende on= 

derwys te voorsien. 2O ) In hierdie verband is daar in artikel 24 van 

die Grondwet verk1aar dat: "Het vo1k ver1angt den opbouw, bloei en 
11we1vaart van Kerk en Staat en op grond hiervan het die Re= 


gering ondeI'neem om te sorg vir die voors iening
11 • • • 

]";} ZUI!}-ArRI\,,' (Republiek). Notl<l<t "an die VOlKS1'aad, 1853-12-01, art. I:)r,. 


IP) 7.UIO-Af?:KA (Republiek). Onde""'ll81'egll/ment, 1853, art.l. 


19) Ibid., .tt. 2. 


70) JOYCE, C. T. :. 'n PSdagogiSBII anaU.II m llvaZ""r..:>tg \/all di.II tmd.r""'llBlJOltge= 

wing in di.e Sui.",,"Aj'rikaansll RllpubU.llk tIId.rns di.II jaN 1852-1899, 
? ,1. 
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in de 	behoeften aan Nederdui tsche liervorr;iCle Predekanten en School= 
. . ·21)

onderwlJsers. 

Die gebrek aan 'n oorkoepelende liggaam wat verantwoordelik kon 

wees vir die onderwysontwikkeling in die ZAR is deeglik gevoel. 

01" voorste1 van ds. P.I\. C. van HevninRen van Lvdenburf[ het die 

Volksraad op 3 Mei 1859 besluit om 'n Algemene Kommissie vir die 

ZI\R aan te stel. Die Algemen0 Skoolkommissie sou die oppertoesig 

en beheer oor die onderwys in Transvaal he. 22 ) Die Kommissie het 

bestaan uit D. van der Hoff, P.A.C. van Heynigen, B.C.E. Proes en 

H. van der Linden. Die Volksraad het deur hierdie besluit die di= 

rekte uitvoerende verantl-loordelikheid vir die onderwys aan hierdie 

Kommissie opgedra. 

In 1859 het die Regering bes lui t om 'Joorsiening te maak vir die 

aanstelling van plaaslike skoolkomitees vir die afsonderlike 

skole in Transvaal. 23) Hierdie komitees sou, in samewerkin.c 

met die Alr.emene Skoolkommissie, verantwoordelik wees vir plaas= 

like onderwysbeheer. Die pligte van die plaaslike skoolkomitees 

is in die Onderwysreglement van 1859 uiteengesit en het onder meer 
24)

die volgende behels: 

* 	Volgens artikel 21 het die plaaslike skoolkomitees die reg 

gehad om die skool te eniger tyd te besoek ten einde 

toesig te hou oor die werk van die onderwyser. 

* 	 Die jaarlikse eksamen moes ooreenkomstig artikel 1& in die 

teenwoordigheid van die skoo1komitee afgeneem word. Die 

skoolkomitee was ook daarvoor verantwoordelik om verdiens= 
, 	 ;: J !.utD-AfR!KA (Repub1i~k). Gron~t 1858, art. '2Q. 

;',) ZUID·AFRIKA (Repuhliekl. Not"Z. v,," die Volk81'<l1ld, 1859-05-05, art. 19. Vgl. oak 

Ron" > 5.1.\01. F\ 1·:,<ff<e beiwer 1'n .':{e ondeIVgs in die 2AR~ 185;,~'1899, :1, 54. 

) ::UrD- ArRlKA (Republiek). Sea ",0 . '!l"ne, 1859-05-20. 

<;), 	 ....,~IID~ArR1I\A (Repub1i(~k). RC;11emer.t 2'001' de .~fI'" 'menta onde~'sf'1"6 iy. die 
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telike leerlinge op paslike wyse te beloon. 

* 	Na die jaarlikse eksamen moes die skoolkomitee volgens 

artikel 18 In verslag insake die skoolwerksaamhede aan die 

President en die Uitvoerende Raad voorle. Hierdie verslag 

is dan in die Staats Courant gepubliseer. 

* 	 Die skoolkomitee moes moontlike probleme tussen die ouers 

en onderwysers oplos. Die ouers kon nie die onderwysers 

direk konfronteer nie, maar moes hulle klagtes deur middel 

van die skoolkomitee oplos (artikels 19-20). 

* 	 Ingevolge artikel 23 kon die onderwyser, ten opsigte van 

geskille met die skoolkomitee, hom direk op die Uitvoer= 

ende Raad beroep. 

* 	 Die aanst'elling van onderwysers was ook onderworpe aan die 

goedkeuring van die skoolkomitee. Die skoolkomitee moes 

ondersoek instel na die bekwaamheid en bevoegdheid van die 

onderwyser waarna die aanstelling deur die regering be= 

kragtig i$ (artikel 26). 

* 	 Die skoolkomitee moes volgens artikel 6 toesien dat die 

nodige skooltoerusting beskikbaar is. Hy moes ook sorg 

dat die ouers hulle skoolgelde betaal. 

* 	 Vrystelling van skoolgelde vir kinders van behoeftige 

ouers was onderworpe aan die goedkeuring van die skool= 

komitee (artikel 3). 

Dit blyk dat die staat vanaf 1859 die beherende aandee1' in die 

onderwys gehad het. Die Algemene Skoolkommissie was verantwoor= 

delik vir algemene onderwysbeheer in die ZAR terwy1 plaaslike 

skoolkomitees vir p1aaslike onderwysbeheer verantwoordelik was. 

Alhoewel daar voorsiening gemaak is vir plaaslike beheer, is die 

ouers in werklikheid uit die onderwysbeheer uitgeskakel, want 
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die plaaslike skoolkomitee is deur die regering aangestel. 

Uit die besluite rakende die onderwysbeheer in die ZAR blyk die 

onvermoe van die en die onderwysleiers om In goed-gekon= 

strueerde en praktiese stelsel daar te stel, baie duidelik. Die 

regering het naamlik eers 'n plaaslike skoolkomitee vir Potchef= 

streom aangestel en aan hierdie komitee opdrag gegee om In onder= 

wyswet op te stel. Voordat hierdie wetsontwerp goedgekeur is, is 

die Algemene Skoolkommissie egter aangestel met die verantwoorde= 

likheid om die oor die onderwys in Transvaal te 
25)

voer. In die Onderwysreglement van 1859, wat kort daarna deur 

die Volksraad goedgekeur is, is egter nie vir die bestaan en werk= 

saamhede van die Algemene Skoolkommissie voorsiening gemaak nie. 

Die nodige beplanninb by die samestelling van 'n onderwysbeheer= 

struktuur het ooglopend ontbreek. 

Die beheerstruktuur oor die onderwys tydens die tydperk 1859 tot 

1865 kan soos volg voorgestel word. 

Kyk figuur 4.2 op bladsy 93. 
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FIG. 4.2 	 Die onderwysbeheepstruktuup geauPende die tyapePk 

1859 tot 1865 

President 811 die Volksraad 
Die hoogste be/eidbepa/ende en -uitvoerende gesag 

AI • SkoolkoMlltiuie 
Ver8lltwoo,delik vi, die uitvoering van die onderwy•• 
be/eid. vi, die voo,siening Ill! inst8lldlK1uding VIII! die 
onderwysfasiliteite en vi, die toesig 00' die ondetwys 
in die lAB 

Plu.like Skoolkollli tee 

i[ 

Ilet gede/egeerde StHtSgeSag ve'antwoo,delik vi' die 

voolsiening en die instandhouding van die OfIdetwyS. 

fasiliteite en vi, die toesig 00' die onderwys by 


L-die______________________________________skoo/ onde, beheer 	 ~~ 	 sy 

4.4 	 DIE VESTIGING EN DIE ONTWIKKELING VAN In BEHEERSTRUKTUUR 

OOR DIE ONDER,'!YS IN DIE Z A R, 1866-1899 

4.4.1 Onderwysbeheep en die cnderwyBUJet van 1866 

Die tekortkominge in die beheerstruktuur ooreenkomstig die On= 

derwysreglement van 1859, is deeglik besef. Met die Onderwyswet 

van 1866 is daar gepoog om die onderwysbeheerstruktuur duideliker 

te omskryf en op vaste juridiese grondslae te vestig. Daar is 

dus gepoog om met die Onderwyswet van 1866 die tekortkominge in 

die onderwysbeheerstruktuur reg te stel. 
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C 

4.4.1.1 SentPaZe beheer oor die onderwys 

Die oppergesag oor die onderwys is in die hande van die Vo1ksraad, 

en spesifiek in die hande van die President en die Uitvoerende 

Raad, geplaas. Die bewys hiervoor is dat die Volksraad hierdie 

Onderwyswet uitgevaardig het en dat die A1gemene Skoo1kommissie 

jaarliks vorderingsverslae ten opsigte van die onderwys aan die 

Volksraad moes voor1e. 2S ) Die vernaamste taak van die Volksraad 
27)

was om die onderwysbegroting goed te keur. Verder moes die 

Uitvoerende Raad toesien dat die verantwoordelike beheerliggame, 

dit wil se die A1gemene Skoolkommissie en die plaaslike skoolkomi= 
28tees, hu11e taak na behore uitvoer. ) 

Die Volksraad het, soos by die Onderwysreglement van 1859, die 

uitvoerende gesag oor die onderwys opgedra aan die Algemene Skool= 

kommissie. In die Onderwyswet van 1866 is die tekortkominge van 

die Onderwysreglement van 1859 reggestel, deurdat die samestelling 

en pligte van die Algemene Skoolkommissie duidelik uiteengesit is. 

Die Algemene Skoolkommissie sou uit drie lede bestaan, wat deur 


die Volksraad aangestel sou word. Die lede moes in besit wees 


van wetenskaplike grade en moes lidmate van In Protestantse 

29 ) D'1' d .,. K ' . t' d . kerk wees. le p 19te van le ,ommlss1e, soos verva ln le 


Wet, het onder meer die vo1gende behels: 30 ) 


76) WID-AfRlKA (Repul>liek). [{et op het onckn.rijs in ck ZA lIepubUe14. 1866, art. Aq. 

27) Ibid., Algp.!llene bepalingen. art. 1. 


28) !bid•• Alg~men_ bepalins_n, a~t, 8. 


29) !bid., artt. Al-2. 


30) !bid•• artt. A~-A14. 
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* 	 Die AIgemene Skoolkommissie moes uit verslae van die 

plaaslike skoolkomitees 'n samevattende verslag insake 

die onderwys opstel. Hierdie verslag moes jaarliks aan 

die Uitvoerende Raad en die Volksraad voorgele word 

(artikel A4). 

Volgens artikel A6 moes die nodige skoolgeboue en skool=* 
toerusting in die ZAR deur die AIgemene Skoolkommissie 

voorsien word. 

Die eksaminering van voornemende onderwysers was, volgens 

artikel A7, die taak van die Kommissie. 
* 

* 	 Luidens artikel AB was die Kommissie ook verantwoordelik 

vir die goedkeuring en aanstelling van onderwysers. 

* 	 Kragtens artikel All moes die AIgemene Skoolkommissie die 

staatskole so gereeld as moontlik inspekteer. 

* 	 Die vergaderings van die plaaslike skoolkomitees kon, 

volgens artikel A12, deur die lede van die AIgemene Skool= 

kommissie bygewoon word. 

Volgens artikel A13 sou die AIgemene Skoolkommissie op=* 
tree as Hof van Appel ten einde geskille tussen die on= 

derwyser en die plaaslike skoolkomitee by te le. 

* 	 Indien daar in In gebied nie In plaaslike skoolkomitee 

bestaan het nie, moes die Algemene Skoolkommissie aan die 

plaaslike landdros opdrag gee om In skoolkomitee aan te 

stel. Die aanstelling van die komitee was onderworpe aan 

die goedkeuring van die President en die Uitvoerende 

Raad (artikel A14). 

Volgens die Onderwyswet van 1B66 was die sentrale beheer oor die 

onderwys in die hande van die regering. Die Volksraad het met 

hulle goedkeuring van die Wet die volle verantwoordelikheid vir 
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die onderwys in Transvaal aanvaar. Die regering het selfs sy 

tradisionele magte oorskry deur direk betrokke te raak by die 
3laanstelling van die plaaslike skoolkomitees. ) Daar was ge::: 

volglik nie werklik ouerverteenwoordiging in die onderwys nie. 

Hierdie reeling is egter deur die volk aanvaar, omdat die re::: 

geringsbeleid die uitdrukking van die volkswil was. 

4.4.1.2 PZaaslike beheer oor die onderwys 

As 'n VOI'm van ~laaslike onderwysbeheer het die Onderwyswet van 

1866 voorsienfng gemaak vir die aanstelling van plaaslike skool::: 

komitees. Di'e samestelling en pligte van die plaaslike skool::: 

komitees was gebaseer op die OndeNiYsreglement van 1859. 

Volgens die Onderwyswet van 1866 moes die plaaslike skoolkomitees 
32)

deur die onderskeie landdroste aangestel word. Daar is nie 

bepaal dat die lede van hierdie komitees ouers van leerlinge 

moes wees nie, met die gevolg dat enige lid van die gemeenskap 

op die plaaslike skoolkomitees kon dien. Indien daar 'n vaka::: 

ture in In skoolkomitee ontstaan het, moes die lede van die 
33betrokke skoolkomitee deur stemming die vakature vul. ) 

Die dienstydperk -van die plaaslike skoolkomitees is nie in die 

Wet vasgestel nie. Elke plaaslike skoolkomitee het uit minstens 

vyf en hoogstens nege lede bestaan. Die lede moes inwoners 

van die betrokke distrik en liclmate van In Protestantse kerk 

wees. Die landdros het ampshalwe sitting op die plaaslike skool::: 

komitee gehad. 34 ) 

31) Ibid., art. A14. 

32) Loc. cit .. 
33) Ibid., art. B9. 

3<) Ibid•• artt. B2-B~, 
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Die pligte van die plaaslike skoolkomitee het onder meer die vol= 
35)

gende behels: 

* 	 Twee lede van die komitee moes, volgens artikel B12, 

maandeliks die skool besoek. Tydens die besoeke moes die 

skoolkomiteelede hu11e daarvan vergewis dat die onder= 

wys ordelik verloop en dat die leerlinge die nodige varde= 

ring maak. Die twee lede mag egter nie die onderwyser 

voor die leerlinge berispe nie. 

* 	 Die komitee kon die onderwyser by pligsversuim ernstig 

vermaan en selfs tydelik skors. Indien die skoolkomitee 

besluit het om 'n onderwyser te skors, moes die Algemene 

Skoolkommissie daarvan in kennis gestel word. Indien 

die Algemene Skoolkommissie se beslissing met betrekking 

tot die skorsing van 'n onderwyser die skoolkomitee nie be= 

vredig. het nie, kon die skoolkomitee na die Uitvoerend" 

Raad appeleer (artikels B15 en BI6-B17). 

Volgens artikel B19 moes die jaarlikse eksamen in die* 
teenwoordigheid van die plaaslike skoolkomitee afgeneem 

word. Die kinders moes na die aflegging van die eksamen 

na verdienste deur die skoolkomitee beloon word. 

* 	 Kragtens artikel B21 kon behoeftige kinders, nadat toe= 

stemming van die skoolkomitee verkry is, gratis onder: 

wys ontvang. 

* 	 Klagtes van ouers moes volgens artikel B22, deur die 

skoolkomitee aangehoor en hanteer word. 

* 	 Ooreenkomstig artikel B23 moes die plaaslike skoolkomitee 

In verslag van die skool se werksaamhede aan die Algemene 

Skoolkommissie voorle. 

35) lOid., art!. B12-824. 
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* 	Die pIaas like skoolkomitee het die rag gehad om huishoude= 

like regIemente vir die skool op te stel. Hierdie regIe= 

mente moes egter nie teenstrydig met bestaande wetgewing 

wees nie (artikel B24). 

Die werksaamhede van die pIaaslike skoolkomitee is volledig in die 

Onderwyswet van 1866 uiteengesit om sodoende die ordelike voor= 

uitgang van die onderwys te verseker. Om die taak van die komi= 

tees te vergernaklik en die status van die onderwyser te verhoog, 

is die prosedure waarvolgens die skoolkomiteevergaderings en die 

skooleksamens moes verloop ook volledig in die Wet uiteengesit. 36 ) 

In 	die Wet is die werksaamhede van die distriksonderwysers ook 

volledig uiteengesit. Die distriksonderwysers was die persone 
37)

wat buite die dorpe in die distrikte onderwys gegee het. 1.1= 

vorens In distriksonderwyser onderwys kon gee, moes hy oor 'n 

38
aanstellingsbrief van die Algemene Skoolkommissie beskik het. ) 

Die distriksonderwyser het direk onder toesig van die veIdkornet 

39
 van die wyk waarin hy onderwys verskaf het, gestaan. ) Wanneer 

die distriksonderwyser van mening was dat hy op enige wyse deur 

enigiemand te na gekom is, kon hy sy klagtes direk by die Alge= 
. 	 . . d' h 40)mene Sk001komm~SSle lnge len et. 

4.4.1. 3 Die implikasies van die OndeI".;)y8l;)et van 1866 vir die 

ondeThJysbeheer 

Kragtens die cnderwyswet van 1866 is die beheer oor die onderwys 

3&) Ibid.. VD,,", of model van huishoudelyke reglementen en reglementen van orde 
voor de vergaderingen del' Plaa 

37) Ibid., art. D1

38) Ibid., art. D4. 

39) Ib,:d.. art. Dl0. 

40) Ibid., art. OH. 
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in die ZAR frootliks gesentra"-isC?<'r wore' in die hande van die 

Presicent en die Uitvoerende Raad. Gesentraliseerde beheer oor 

cie onderwys is weliswaar nie amptelik deur die Wet neerp,ele nie, 

maar die uitvloeisel van die Wet was dat alle persone wat direk 

of indirek by die jcheer oor die onderwys betrokke was, deur die 

regering aangestel moes word. In die eerste plek is die Alf,cmene 

Skoolkommissie de;]r die regering aangestel. Die A l[Pf.len,' Skool= 

kornrnissie was op sy beurt weeI' verantwoordeUk vir die aam"tel= 

ling van die plaaslike skoolkomitees. Daar is ook nie bepaal dat 

die lede van die plaaslike skoolkornitee ouers van leerlinge in die 

betrokke skole moes Hees nie. Die ouers het egter nie teen die 

afwesigheid van direkte ouerseggenskap protes aangeteken nie. Die 

dernokratiese verkose regering het die volk verteenwoordig, en 

daarom het die ouers die seggenskap van die regering oor die on= 

derwys aanvaar. Die weglating van direkte kerkbeheer oor die on= 

derwys is eweneens nie deur die kerk geopponeer !lie. Die ked, lIas 

tevrede daarrnee dat die regering die gees en rigting van die on= 

derwys bepaal het in ooreenstemrninr, met die kerklike grondslil<'. 

Gesentraliseerde regeringsbe h<.:(>:' oor die onderwys is dus gerede= 

lik aanvaar. 

Dit was veral by die aanstelling van die Algemene Skoolkommissie 

en die plaaslike skoolkomitees dat die tekortkominge van die ge= 

sentraliseerde beheerstelsel na vore gekorn het. AlhoeHel dilar 

vereis is dat die lede van die AIgernene Skoolkommissie in besit 

van In wetenskaplike graad moes wees, was hulle nie noodHendir. 

bekwame onderwysmanne nie. In Verdere gebrek was dat die sen= 

trale beheer oor die onderwys aan 'n liggaam met drie lede toe= 

vertrou is. Hierdeur is 'n gebrek aan koordinasie en eenhQiJ:::= 

visie op die hoogste beheersvlak in die Het ingebou. Aan die 

ander kant was die lede van die plaaslike skoolkomitees weens 
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In gebrek aan ervari nE.. by ffia,::tc hulle veelvulc!1:Te Fte na 

wense uit te voer nie. 

Die beheerstruktuur wat deur die OnderwysHet van 1866 geskep is, 

kan soos volg :;kematies voor13estel word: 

FIG. 4.3 Onderuysbeheer> 7:;7 die ZAR, 1866 

President .. die Yolksraad 

Die /wogste beleidbepalende en -uitvoerende gesag 

i 
j 
• 	 AI..... Skoolkoaltissil 
'"ii 	 As hoof uitvoerende onderwysligg8atT1 verentwoordtJlik 
US 	 vir die voortlilfling en instandhouding van die on


drtnitI'1" ..iliteite en die toesig oor die onderwys in 

die INle ZAR 


I 

• I 

Plaasllke SkoolkOlllitees .Yeldkomet 
( vir do"...II) (vir distrikte) 

...ik oor flK/ele(Jferrh Met gedelegeeroe staatsge. 
stfHItsgeSeg met lieu_king sag verantwooroelik vil die 
tot die voOfsi.,ing en intoesig OOr die distri/(son
st~in, vM die on. derwys 
derwy,f.llheite en die 
tt:lesig oor die onderwys 
VIn die dorpskole 

Van hierdie beheerstruktuur, waarin daar veel verwag is, het daar 

in die praktyk Heinig tereg gekom. Ds. Dirk van der Hoff het as 

lid van die Algemene Skoolkommissie bedank, en uit die onvolle= 

dige verslag van die oorbl~~ende lede, naamlik B.r.~. Proes en 

H. van der Linden, waaruit die onbekwaamheid van die lede geblyk 

het, Has dit vir die regerinr; duidelik dat die onderwys onder 
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1eiding 	van die Algmene Skoolko~issie nie na wense ontwikke1 

41
het nie. ) As In moont1ike op10ssing het die President, 

M. W. Pretorius, die wenslii<:heid daarvan beklemtoon om In Super= 

intendent van Onderwys aan te stel. Die Volksraad het egter nie 


d · b l' .. . 42) ,
le aan eve lng van dle Presldent aanvaar nle, rraar uaarenteen 

besluit om self die onderwysbeheer te behartig deur middel van die 

Uitvoerende Raad in samewerking met die plaaslike skoo1komitees. 
43Na hierdie besluit is die A1gemene Skoolkommissie ontbind. ) 

Die bepalings van die Onderwyswet van 1866 is hierna deur die Uit= 

voerende Raad aangepas om voorsiening te maak vir die nuwe reel= 

ings. Volgens die veranderde bepalings is die taak van die Al= 

gemene Skoolkommissie ten vol1e deur die Uitvoerende Raad oor= 

geneem. Daar is bepaa1 dat die Uitvoerende Raad wanneer nodig 

moet vergader om onderwysaangeleenthede te bespreek. Die Presi= 

dent sou die onderwysers benoem terwyl die Uitvoerende Raad die 

skole sou inspekteer om sodoende toesig te hou oor die onderv.ys. 

Die skoolkomitees moes jaarverslae ook direk aan die Uitvoerende 

Raad voorlEL t,aar In skoolkomitee nie bestaan het nie, sou die 

Staatsekretaris aan dielanddros opdrag gee om so 'n komitee aan 

te stel. Die aanstel1ing was onderworpe aan die goedkeuring van 
44die President. ) 

u1) zu':D-ArR!KP-. (Republiek). Notute van die Votks!"aadJ 1868-03-10, art. -'8l. 

42) Ibid., 	 1868-03-11, art. 389. 

41) Ibid., 	art, 388. 

44) ZUID-!.fRr'A (Republiek). NotuUJ C',," die Uitlloerende HMd, 1588-08-17, art. 53. 
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Die bepa1ings is aan die V01ksraad voorge1e, maar is nie as 'n 

wysigingswet aangeneem nie. Die Wet van 1866 was gev01g1ik die 

ampte1ike wet, terwy1 die bepa1ings van die Uitvoerende Raad in 
· k - . 45)dle prakty gelmp1ementeer lS. 

Die afwesigheid van 'n sentra1e onderwys1iggaam was geensins be= 

vorder1ik vir die voorsiening van suksesv011e, doe1treffende on= 

derwys nie. Die noodsaak1ike ontwikke1ing in die Transvaa1se 

onden'IYs het ontbreek, want die Uitvoerende Raad kon nie nodige 

aandag aan die onderwys skenk nie,46) aangesien sy v011e aan= 

dag deur die ander 1andsake, soos buite1andse sake, spoorweg= 

vraagstukke en mi1itere prob1eme, in bes1ag geneem is. 

4.4.2 VemUl;)ing van die ondEThJ1fsbeheer dEur die Burgers-ondEr= 

wyswet (Wet 4 van 18(4) 

4.4.2.1 InZeiding 

As gev01g van die gebrekkige onderwysbeheer in die tydperk 1868 

1872 het ds. T.r. Burgers, na sy bewindsaanvaarding-as president, 

met 'n swak onderwysste1se1 te kampe gehad. Die benarde toe= 

stand van die ZAR het egter verhoed dat Burgers dade1ik veran= 

. 'd' d k b' 47) dderlnge In le on erwys on aan rlng, Burgers was egter stee s 

oortuig dat 'n grootskaa1se verandering in die onderwysste1se1 

noodsaak1ik was 48 ) om die onderwysdoe1ste11ing van verstande1ike 
, , 1'k 49)ontwlkke1ing en beskawlng te verwesent l • 

1(5) ROOS, S. I.W. P~aa.8likc behecr i'1 aie ondePUrdS in die ZAR, 1852-1899, p. 85. 


tlf,) VAN DER SCHIJF, W.G. Die gerefomp.erds beginsel in die oruiei"lJy5 tot 1953, p. 89. 


117) JOyeE, op. mt.• p. 40. 


4A) r.ARDNER. J. B. ,1 peJugogil! e!Jahtat ;', 111 of Christimz-nationaZ educatiC'r/. hl ,';ou.th 

Af}1,ea: a study in historic('I-rc...:.a(!ogic8, p. 103. 

4:) PARNAR~. S.S. Blanke-ondeNys in TpQ,1;avaal in histoP";es-pedagogies€ pel'8pektief, 
p. 49. 
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In 1873 is daar 'n kommissie aangestel om ondersoek in te stel na 

die swak onderwystoestande. Met betrekking tot die onderwysbe~ 

heer is daar in die verslag aanbeveel dat die onderwys weer onder 

die direkte beheer van 'n sentrale onderwysraad geplaas moes 

word. Die onderwysraad sou onder die voorsitterskap van 'n direk= 

teur staan. Die direkteur moes 'n staatsbesoldigde amptenaar 

wees. Hy sou amptelik die verantwoordelikheid vir die onderwys= 

ontwikkeling dra en moes persoonlik verantwoordelik wees vir die 
• k' k 50)lnspe Slewer . 

Teen 187~ was dit vir Burgers moontlik om aandag aan die onderwys 

te skenk. Burgers het 'n konseponderwyswet opgestel wat in Feb= 

ruarie in die Staat8aou~t gepubliseer is. Die konsepwet is, met 

enkele wysiginge in Oktober 187~ deur die Volksraad goedgekeur. 51 ) 

Die Wet is egter eers in 1876, met die indienstreding van W.J. 

van Gorkum as Superintendent, geimplementeer. Omdat Transvaal in 

1877 deur Brittanje geannekseer is, kon die Burgerswet nie die 
· d d . 52)toets van dle ty eurstaan nle. 

~.~.2.2 Sentrate beheer oar die onaerwys 

Die Burgers-onderwyswet het die oppergesag aan die regering toe= 

geken. Volgens die Wet sou die regering verantwoordelik wees 

vir die voorsiening van genoegsame onderwys in die ZAR. Die 
53regering moes die onderwys ook finansieel ondersteun. ) Verder 

is die bepaling van die gees en rigting van die skoolonderwys 

en die bekwaamheid en sedelikhei? van die onderwysers aan die 
51") COETZEE. J.C. Onderwys in Transvaal. (In COETZEE, J.C. Red~ Onden..lyS in 

Sui-d-AfTi c"" 1652-1960, pp. 286-287.) 

S:J 	 lCID-AFR:KA (Republiek). Notult2 :,1( .. " die Vo1.ksMadJ 1874-10~'23~ art. 155. 

LYL,E:) J. Vasy. Report on the condition of educa.tion in Tronsvaai , 1878. 
Trar.8vwl GoveJ"tt.'t1erlt Gazette) 18t'7··01-D7.. l" 2. 


z:JJD-ArREA (Republiek). Wet 4 D."" ]870. inlel.ding. 
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toerusting nodig vir onderrig by twee sentra opberg en aan skole 

verskaf. 54) 

Die direkte uitvoerende gesag oor die onderwys in die ZAR is deur 

die Volksraad aan die Superintendent-Generaal van Opvoeding oorge= 

dra. 55) Die Superintendent moes volgens die Wet oor "wetenschap= 

pelijke bekwaamheid,,56) beskik en moes 'n lidmaat van 'n Protes= 

tantse kerk wees. Hy moes vir 'n tydperk van sewe jaar aangestel 

liord, maar hy kon te eniger tyd op grond van nalatigheid, pligs= 

versuim of onbekwaamheid ontslaan word. 57) 

Die Super~ntendent was verantwoordelik vir die finansiele en alge= 

mene administrasie van alle onderwysaangeleenthede in die ZAR. 58 ) 

Verder het die Superintendent se verpligtinge die volgende be= 

hels: 59 ) 

* 	 hy of sy verteenwoordiger moes sorg dat die skoolgeboue 

en -toerusting aan die nodige algemene vereistes vir 

suksesvolle skoolonderwys beantwoord; 

* 	 hy moes ten minste een maal per jaar die "hogenscholen", 

die distrikskole en soveel as moontlik van die wykskole 

persoonlik inspekteer: 

* 	hy moes moontlike geskille tussen die plaaslike skool= 

komitees en die betrokke onderwysers besleg; en 

* 	 hy moes jaarliks verslag doen aan die Volksraad insake die 

algemene toestand en ontwikkeling van die onderwys. Hier= 

die verslag moes in die Staatscourant gepubliseer word. 

5'4) Ibid. ., art. 9, 

55) Jbid" art. 69. 

56) lbid., art. 66. 

5?) [bid., art. 67. 

~,Fl) [bid. 1 ,1rt. 69. 

59) 	 Ib1:d.) dI'tt. 13.70-72. "Hogenschnlc':" was die skole vir hoe!" {tersiere)onde!'wys* 
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4.4.2.3 	 veranderinge ten opsigte van die pLaasLike onderwys= 

beheer 

Ten opsigte van die plaaslike beheer oor die onderwys het Burgers 

ook belangrike ve~anderinge aan die bestaande stelsel van daardie 

tyd aangebring. Elke individuele skool moes onder die beheer 

staan van In skoolkomitee van ses lede. Die skoolkomitee moes 

deur die burgers van die wyk (vir die wykskool) en die burgers van 
60die dorp (vir die distrikskool) verkies word. ) Die veldkornet 

en die landdros moes ex-officio-lede wees van die wykskoolkomitee 

en die distrikskoolkomitee respektiewelik. Die lede van die 

skoolkomitees is vir In dienstydperk van drie jaar verkies, ter= 

wyl die hoofonderwyser van elke skool sitting en stemreg in die 

betrokke skoolkomitee gehad het. Die skoolkomitee moes uit eie 

geledere In sekretaris-tesourier aanstel. Die vernaamste taak 

,van die sekretaris-tesourier was om, benewens die sekretariElle 

pligte, die skoolgelde te administreer en die onderwysers se 

salarisse te betaal. 61 ) 

Die pligte van die plaaslike skoolkomitees het onder meer die 

62 ) 


volgende 	behels: 

* 	 Die skoolkomitee moes volgens artikel 58 die skoolgeboue 

en skooltoerusting voorsien. Die skoolkomitee was ook 

verantwoordelik vir die uitbetaling van die onderwyser 

se salaris. 

* 	 Ooreenkomstig artikel 58 moes In driemaandelikse ver= 

slag oor die werksaamhede van die skool ~ereeld deur die 

5C) 	 ZUIO-AFRIKA (Republiek)', Wet 4 van 1874, art. 5•• (Die wykskole is deur die Wet 
ingestel en sou buite die dorpe in die wyke opger-ig word. Pie distrikskole was 
die skole in die dorpe"wat 'n meer' gevorderde o:'lderwys as di~ in die wykskole 
aang~bied het ~ Wet 1+ van 1674. art. 6). 

6U Ibid., 	artt. 54-56, 61

6?) [bid., 	artt. 3D, 39, 45. 58-60, 55. 
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die skoolkomitee aan die Superintendent-Generaal voorge= 

le word. 

* 	 Die lede van die skoolkomitee moes die skool gereeld 

besoek en sorg dat die onderwysfasiliteite aan die no= 

dige vereistes voldoen. Die skoolkomitee kon egter nie 

inmeng met die professionele werk van die onderwyser nie. 

* 	 Indien die skoolkomitee wel besware gehad het teen die on= 

derrig van die onderwyser moes die saak by die Superinten= 

dent aanhangig gemaak word (artikel 59). 

* 	 Die skoolkomitee moes die jaarlikse eksamendatum bepaal 

en sorg dat verdienstelike leerlinge paslik beloon word 

(artikel 60), 

* 	 Daar moes ten minste elke drie maande 'n amptelike besoek 

deur die skoolkomitee by die skool afgeU~ word (artikel. 65). 

* 	 Op aanbeveling van die skoolkomitee kon die kinders van 

behoeftige ouers vrygestel word van skoolgelde (artikel 3~. 

* 	 Luidens artikel 39 moes die skoolkomitee die applikante 

vir tn vakante onderwyserspos keur en die finale aanbeve= 

ling aan die Superintendent vir goedkeuring voorle. 

* 	 Indien 'n skoolkomitee 'n onderwyser aan wangedrag skuldig 

bevind het, kon die onderwyse~ volgens artikel 46, geskors 

word, Die saak moes egter binne veertien dae by die 

Superintendent 	aanhangig gemaak word. Die Superintendent 

moes die saak ondersoek waarna hy die skorsing moes be= 

vestig of ophef. 

4.1t.:>,4 	 Enkele opmel'kinge insake die onden,;ysbeheer S008 gereel 

deUX' die Bur-gers-onderwyswet 

Die Burgers-onderwyswet het belangrike veranderinge in die onder= 
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wysbeheer in die ZAR aangebring. Die beheerstelsel kragtens die 

Burgers-onderwyswet was In groot verbetering op die stelsel soos 

gereel by die Onderwyswet van 1866. 

Ten opsigte van die sentrale beheer was die belangrikste verbete= 

ring die aanstelling van In Superintendent in die plek van die 

Algemene Skoolkommissie. Met hierdie aanstelling is eenheids= 

visie, eenheidsbeplanning en eenheidsoptrede op die hoogste vlak 

in die onderwys verseker. Bowendien sou die Superintendent In 

bekwame onderwysman wees wat sy pligte meer suksesvol sou kon uit= 

voer as die Algemene Skoolkommissie. Die verantwoordelikheid van 

die regering met betrekking tot die onderwys was ook betel' omlyn 

as in die Onderwyswet van 1866. 

'n Belangrike verandering in die onderwysbeheer was dat die 

skoolkomitees deur die plaaslike gemeenskap verkies moes word. 

"Werklike ouerseggenskap in die onderwys het gevolglik moontlik 
geword. In Verdere verbetering was dilt die skoolkomiteenie'lfJeer 

die reg van professionele toesig, soos in 1866, 001' die onderwysers 

gehad het nie, aangesien die skoolkomitee nie by magte was om hier= 

die taak uit te voer nie. Hierdie verantwoordelikheid het volgens 

Wet 4 van 1874 slegs by die Superintendent berus. Wet 4 van 1874 

het egter besondere finansiele verpligtinge op die skoolkomitee ge: 

Hi. In die geval van tekorte moes hulle die verskil tussen die in= 

komste en uitgawes aan vul, om sodoende die onderwyser se salaris 

te betaa~ Die inkomste is verkry uit skoolgelde en die regeringsub= 
'd' 63)

s~ ~e, 

Daar is aan die plaaslike skoolkomitees groot verantwoordelikhede 


vir onderwysvoorsiening verleen. Die lede van hierdie komitees 


63) 8ARNARD, S.S. On.deT*'.JysWt?tte in Tr>ansvaal VOOl" UIlO, pp. 34-35. 
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het egter nie aItyd die vermoe, kennis en ervaring gehad om die 

pIigte na behore uit te voer nie. Daarom het die onderwysbe= 

heerstelsel nie ten volle geslaag nie. 

64) 65)Snyman en PIoeger beweer tereg dat Burgers ten opsigte van 

veIe aspekte, soos byvoorbeeld die doelstelling van die onderwys, 

die inhoud van die onderwys, kwaIifikasies van die onderwysers en 

d· b . . d' G d d' d' 66) d •le epallngs lnsake le 0 s lenson errlg. eur dle Neder= 

Iandse Onderwyswet van 1B57 beinvloed is. Die NederIandse Wet het 

egter nie 'n soortgelyke invloed op die onderwysbeheerstelsel 

ooreenkomstig die reelings van Burgers uitgeoefen nie. In Neder= 

land was die oppergesag oor die onderwys in die hande van die 

Minister van Binnelandse Sake as die hoof beleidbepalende en -uit= 

voerende instansie. In die uitvoering van die beIeid is hy byge= 

staan deur die provinsiaIe inspekteurs, die distrikskoolopsieners 

en die plaaslike skoolkomitees. wat die plaaslike beheer oor die 
Id 'k b h . et. 67) .•Inonderwys In.,n bepaa e d'lstrl e artlg h Burgers lS 

die samestelling van In beheerstruktuur oor die onderwys in Trans= 

vaal waarskynlik beinvloed deur die onderwysbeheerstelsels van die 

Kaapkolonie en die Oranje-Vrystaat. Die sentrale onderwysbeheer, 

soos geimplementeer by Wet 4 van 1874, stem grootliks ooreen met 

die bestaande stelsel van die Kaapkolonie waar die onderwys reeds 

sedert 1839 onder die beheer van In Superintendent-Generaal van 

Onderwys as permanente hoof uitvoerende onderwysbeampte gestaan 

het. 68 ) Burgers se reeling van die plaaslike beheer is waarskyn= 

iik deur die Vrystaatse beheerstelsel beInvloed, waar die plaasl~ke 

3koolkomitees ook op In demokratiese wyse verkies is en waar die'\
\ 

plaaslike skoolkomitees ook nie die reg gehad het om die wer'k 
6~) SNYMAlI. J.J. ." Bistc:rise-k:l'f.tisss studW tIan dW &a.ts-OI'IdB,..,.._t 1l<1li 1907, p. 86 

65) PLOEGER! J. ()uie,..,..• ." OI'IdBNl/sbeWid in dill Z";'d-Aj':rikaaMcJw Rl1publillk OI'IdBr ds. S.d 
cb" T01.t e" dl'. 11. M""IlI<IH • pp. VI-VIII. 

66) v&1. LABOSCHAGlIt:. CIp. elt., p. 97. 

67) IIEOERLANO (Republiek). w..t """ ds" 13118" A"9"Bt .... 1867.op Iwt lager o>td8MjS. art.52. 

Opgeneelll in LAllUSCHAGlIE~ of. dt.• pp. 263-295. 


68) Vgl. parr. 3.2.2 en 3.3.2.1 



d ' d 'k' 69)van le on erwyser te lnspe teer nle, 

Die beheerstruktuur oor die onderwys volgens die Burgers-onderwys= 

wet kan soos volg geillustreer word: 

ysbeheer in die ZAR voZgens Wet 4 van 1874 

Presideat en die Yolktraad 
Oie hoogste beleidbepalende en -uitvoerende gesBg 

Superintan_t - Generaal ven o,voeding 
As hoof uitvoerende onderwysbeampte verantwoordelik 
vir die voorsiening t1I1 instandhouding van die ond". 
wysfal>i!iteite en vir die toesig oor die onderwyl> 
in die lAR 

I
~[ Plaaslike Skoolkomitees 

~ Beskik oor gedelegeerde staatsgesag ten opsigte van 

2l. die voorsit1l1ing tin instandftouding van onderwysfllsi/i
::: teite by die skool~~- L..~____________~ 
a: 

4.4.3 	 Onderwysbeheer na die eeY'ste anneksasie van TransvaaZ deur 

BPittanje, 1877-1881 

4.4.3.1 InZeiding 

Die vrysinnige president T.r. Burgers was nie gewild in die ZAR 

nie. Om verskeie redes, waaronder die Onderwyswet van 1874, was 

69) Vg!, par. 5.3.3.2. 
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die burgers van die ZAR begerig om 'n ander president te kry. 

Terselfdertyd het Brittanje met begerige oe na Transvaal gekyk, 

omdat Transvaal 'n belangrike doelwit in die uitbreidingsdrang 

van die Britse Ryk in Suider-Afrika was. Die Britse regering het 

gevolglik besluit om Transvaal te annekseer, waarop T. Shepstone 

Transvaal op 12 April 1877 as In Britse Kolonie annekseer. Groot= 

liks vanwee die ongewildheid van Burgers het die Transvalers die 

anneksasie sonder militere verset aanvaar. Verskeie deputasies 

is egter na Brittanje gestuur om die Transvaalse verontwaardiging 

en teenkanting aan die Britse regering oor te dra. Aangesien die 

deputasies onsuksesvol was in hul pogings om die anneksasie onge= 

daan te maak, het die Eerste Vryheidsoorlog in 1881 uitgebreek. 

Daarmee het Transvaal weer sy onafhanklikheid herwin en ten volle 
70)selfregerend geword. 

In 1880 is 'n nuwe onderwyswet, naamlik Wet 10 van 1880, uitge= 

vaardig. Hierby is die Burgers-onderwyswet van 1874 herroep en 

in 'n nuwe be1eid insake die onderwys uitgevaardig. 71) 

Van Gorkum, die Superintendent tydens die Burgers-tydperk, is in 

1878 deur dr. Lyle as Superintendent opgevolg. Lyle het 'n deeg= 

like verslag oor die onderwystoestande in Transvaal opgestel. In 

die verslag het Lyle aanbeveel dat die plaaslike skoolkomitees 

moes bly voortbestaan en dat hulle die voertaal in die skole moes 

bepaal. Verder het hy die waarde van In goeie inspeksiestelsel 

beklemtoon. By gebrek aan inspekteurs het hy aanbeveel dat die 
72predikante met die inspeksiewerk behulpsaam moes wees. ) 

70) BARNARD, S.S. BZ<l7ok.......a.."""'••" 7'l'ane"""l ." hilltcrote.""Pf'dagogI:e•• pe,..pllktiej', p. sa. 


71l TRJ.NSVAALSCHE PROVIIISIE. liet 10 """ 181J(), art. 1. 

72) TAANSYAAL (Colony). Feport on the condition of education in Transvaal, 187&. TMnsvaaZ 
Co""mnw"t Ga.utte, 1879-01-07, pp. 6-7. 
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Ten spyte van die vertroue wat Lyle in die plaaslike skoolkomitees 

gestel het, het die komitees nie in hu! doel geslaag nie. Die 

belangrikste redes was 'n gebrek aan bekwaamheid en 'n gebrek aan 

belangstelling. Die gevolg hiervan was dat die Britse owerheid 

die bestaan van die plaaslike skoolkomitees al hoe minder erken 

het. Die owerheid was van mening dat die skole eerder direk onder 
73die beheer van die Superintendent moes staan. ) 

4.4.3.2 Die onderwysbeheer ingevolge Wet 10 van 1880 

Die nuwe onderwyswet, Wet 10 van 1880, was hoofsaaklik die produk 

van die arbeid van ds. H.S. Bosman, wat in 1879 as waarnemende 
• d d' b • 74)Super~nten ent van Opvoe ~ng enoem ~s. 

Die oppergesag oor die onderwys is opgedra aan die regering met 

die Superintendent as hoof uitvoerende amptenaar. Die Superinten= 

dent moes jaarliks In verslag insake die onderwys en die onderwys= 

uitgawes aan die regering voorle. Die Superintendent was verant= 

woordelik vir die doeltreffende administrasie van die fondse wat 
75die regering vir die onderwys beskikbaar gestel het. ) Verder is 

van die Superintendent, of sy verteemioordiger, verwag om die 
76gesubsidieerde skole te inspekteer. ) 

Bosman het Lyle se aanbeveling insake die onderwysinspeksie in 

1880 geimplementeer. Alle predikante het egter nie inspeksiereg 

ontvang nie, maar slegs een is as waarnemende inspekteur aange= 

stel. Hy het die opdrag ontvang om die verskillende skole in 
73) Ibid., p. 7. 

74) TRAIISVAAL (Kolonie). Rapport van den Superintendent van Onde....ij.. r""""",,!sche Go."",.".= 
lmnte c"""""t, 1880-04-20, p. 240. 

75) TRAMSVAA~SCII& PROVINSIE. Wet 10 """ 18811, inleiding en art. 2. 

76) Ibid., art 3. 
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. k 77)Transvaal te besoek en te lnspe teer. 

Nerens in die Wet is gemaak van die bestaansreg of amal= 

gamastemoontlikhede van plaaslike skoolkomitees nie. Bosman 

het in 'n brief aan die skoolkomitee van Rustenburg verklaar dat 

die bestaan van die skoolkomitees nie meer nodig geag word nie. 

Die Superintendent sou met behulp van die plaaslike landdros 

en ander goedgesinde persone die onderwysbeheer behartig. 7B ) 

Wet 10 van 1BBO het, om saam te vat, voorsiening gemaak vir vaag

gestruktureerde, onderwysbeheer. Die grootste 

verantwoordelikheid onderwys was in die hande 

van die Superintendent Van plaaslike beheer oor 

die onderwys was daar feitlik geen sprake nie. 

Die beheerstelsel het, nes in die Burgerstydperk, nie die kans 

gekry in die toets van die tyd te deurstaan nie. In 1881 het 

Transvaal weer se1fregering verkry en is die onderwys weer 

opgedra aan die Vo1ksraad, om dit ooreenkomstig die CNO-beginsels 

uit te bou. 

4.4.4 OnCkwysbeheer tyCkns die tydperk 1882-1892 

4.4;4.1 Orientering 

Met die ondertekening van die Pretoria-konvensie op 3 Augustus 

1BB1 het die Eerste Vryheidsoorlog geeindig. Hierdeur 

het Transvaal volle se1fbestuur onder Britse susereiniteit verkry. 

~ers met die ondertekening van die London-konvensie in 1884 is 
71) LUGTLIIBURG, "1" ci.t. p. 126. 

18) ROOS, S.I.W. Ptaalltike be"""r in di/il OIIdsnJy8 in die ZAII. 1862-1899. p. 163. 
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Eers met die ondertekening van die London-konvensie in 1884 

is Transvaal se volle onafhanklikheid deur Bilftanje erken. 79 ) 

Na die vredesluiting in 1881 het S.J.P. Kruger. die belangrikste 

persoon onder dieIJriemanskap asook gewese vise":'-presI'dent'. die 

presidentskap in Pretoria aanvaar. Hierna het hy onder meer sy 

aandag aan die ontwikkeling van die onderwys gegee. By die her= 

opbou van die Republiek het Kruger verskillende maatreels getref 

en met " • • • a1 hierdie maatreels het Kruger 'n baie duidelike 

aanduiding gegee van sy beoogde beleid: 'n Nasionale ekonomie en 

en 'n nasionale onderwysstelsel as grondslag vir die staats- en 

vOlkslewe.,,80) In In poging om die onderwys weer op Christelik

nasionale grondslag te plaas, is S.J. du Toit, leier van die 

Genootskap van Regte Afrikaners. op aanbeveling van Kruger,in 
81)

Maart 1882 as Superintendent van Onderwys aangestel. 

Die Eerste Vryheidsoorlog het meegebring dat die Transvaalse 

nasionalisme hoogty gevier het. V~~r die oorlog was daar groot 

onenigheid onder die bevolking in Transvaal. tn Organiese volks= 

verband en volksgees het nie werklik bestaan nie. Na die oorlog 

was die ~nti-Brit.se en diepro-Transvaals~ gevoelens baie sterk. 82) 

In hierdie tydsgewrig het S:J. du Toit die verantwoordelikheid vir 

die onderwys oorgeneem. 

By die formulering van Wet 1 van 1882 is Du Toit sterk deur die 

Nederlander, J. Kuyper, en deur die Kaaps-Britse onderwysstelsel 

beinvloed. Ploeger83 ) en Du P1essis84 ) beweer dat Du Toit 
79) DU PLESSIS. J.S. Die Suid-Afrikaano. Republiek. (In l!OLLER ...d., op. Mt., p. 242.) 

80) Ibid., p. 243. 


all toe. Mt.. 

82) BASSOll, M.A. lXe Britee ill,,!Md in die Transv""lscJwr mt<ien.l!/8, 18'SIJ-1907, pp. 174-115. 


83) PLOEGl:R, op. Mt., pp. x-xi. 

84) DO PLESSIS, 11.5. lXe ChrieteUk-1UUll.OM.le onde""!lBgsdagte ."t 8peBiale u.n.I!/Bing na Suid
Afl'ika, pp. 59-1;0. 
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tydens sy studiejare sterk onder die invloed van Kuyper gekom het. 

In Nederland was Kuyper die kampvegter vir die vrye skool met 

konfessionele onderrig. Genoemde stelling word gernotiveer deur 

Du Toit se verklaring dat die onderwys primer die taak van die 

ouers is, en dat die staat slegs die onderwys finansieel rnoes 

ondersteun. Du Toit se uitgangspunt was dat die onderwyser en 

die skool nie staatseiendom was nie. Du Toit het egter nie die 

gedagtes van Kuyper klakkeloos toegepas nie. Die onderwys 

rnoes byvoorbeeld net In Christelike karakter dra en nie, soos 

deur Kuyper voorgestaan, dogrnatiese onderwys insluit nie. 

Die invloede van die Kaaps-Britse onderwysstelsel op die onder= 
B5wyssiening van Du Toit word ook deur Basson ) en SnymanB6 ) be= 

klemtoon. Die subsidiestelsel van die Du Toit-wet was byvoor= 

beeld gcbaseer op die Kaapse stelsel. In Verdere voorbeeld van 

die Kaapse invloed was die wykskoolstelsel wat deur Du Toit 
B7 voer is. Barnard ) wys verder daarop dat verskeie aspekte van 

die ongewilde Burgers-wet in bree trekke in die Du Toit-wetgewing 

opr,eneem is. Die beheerstruktuur van die Du Toit-wet is een van 

hierdie aspekte. 

4.4.4.2 	 Algemene beginsels in die Du Toit-wet (Wet 1 van 1882) 

met bet~kking tot die onderwysbeheer 

In Wet 1 van 1BB2 is die terre in van verantwoordelikheid van die 

ouers, die staat en die kerk in die onderwys duidelik omskryf. 

Daar is uitgegaan van die beginsel dat die onderwys van die 
a,) BASSON, op. ent. pp. 17"'175. 

86) SNYMAN, op. ent., pp. 95-96. 

87) BARNARD, S.S. Onde""ll""""tt<l in X"""".-t l1OOl' 1910., p. 59. 
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kinders primer die verantwoordelikheid van die ouers is,88) 

Die ouerverantwoordelikheid en ouerseggen~kap, in ooreenstemming 

met 	 die doopbelofte, oor die onderwys van die kinders is in die 
89)

Wet 	 beklemtoon. 

Die 	 taak van die staat het onder andere die volgende behels: 90) 

* 	 Die aanmoediging van partikuliere inisiatief deur gelde= 

like ondersteuning uit die staatskas. 

* 	 Die verantwoordelikheid om te sorg dat toekomstige burgers 

'n Christelike opvoeding ontvang. 

* 	 Die oprigting van 'n inrigting vir hoer onderwys. 

Godsdiensonderwys moes die taak van die verskillende 

kerkgenootskappe wees, Die kerkrade moe~ met die goedkeuring van 

die plaaslike skoolkomitee,van die skoollokale gebruik kon maak 

vir 	kategetiese onderrig, Daar is ook in die Wet bepaal dat die 

verskillende gemeentes en kerkrade, indien moontlik, die inisia= 

tief moes neem vir die stigting van skole en die verkiesing van 
'k k' d' l'P1aasll e sk001 omltees. 91) H'ler le bepa lngs was In wese , stry= 

dig met die gees van die Wet, want in die Wet is die ouerver= 

antwoordelikheid beklemtoon,92) terwyl hierdie bepaling die ini= 

siatief vir skolestigting aan die kerk opgedra het en nie aan die 

ouers nie. 

4.4.4.3 Sent~le beheer oor die onderwys 

Ten 	 spyte van die beginsel van ouerseggenskap in die onderwvs. 

88) 	 ZUID-AFRIKA (Republiek). Wet 1 van 1882, art. 1, 

89) 	 BARlIARD, S.S. Onde""!l"""'tte in Tl>:msvaal VOOI' 1910, p. 60. 

90) 	 ZUID-AFRlKA (Republiek). Wet 1 van 1882, art. 1. 

91) Ibid., art. 2. 


~) BARlIARD, S.S. Onde""!l_tte i .. Tl>:msvaat Il001' 1910, p. 62. 
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het die staat die oppergesag oor die onderwys verkry. Dit blyk 

uit die feit dat die Wet deur die regering uitgevaardig is. Dit 

het die dus vrygestaan cm die Wet na goeddunke te I-IYsig 

of selfs te herroep. Die regering het ook die alleenreg op die 

toesighoudende verantwoordelikheid oor die onderwys behou. Verder 

is die gees en van die skool deur die staat bepaal. 

As permanente hoof uitvoerende onderwysbeampte het die In 

Superintendent van Onderwys aangestel. Die Superintendent moes 

voor sy aanstelling bewys lewer van sy wetenskaplike bekwaamheid 

en moes In lidmaat van In Protestantse kerk wees. Die kandidaat 

moes ook onbesproke van karakter wees en In suiwere Protestantse 

lewensbeskouing handhaaf. Die Superintendent is vir In tydperk 

van sewe aangestel. Hy kon egter by bewys van nalatigheid, 

wangedrag of onbekwaamheid onmiddellik ontslaan word. 93 ) 

Die verpligtinge van die Superintendent kragtens Wet 1 van 1882 
94)

kan soos volg opgesom word: 

* 	 Hy was belas met die oppertoesig oor die onderwys. 

* 	 Hy was verantwoordelik vir die organisasie en administra= 

sie van die onderwys in die ZAR. 

* 	 Die jaarlikse inspeksie van die "middelbaar en hoger on= 

derwijs" was sy taak. Hy moes ook jaarliks soveel moont= 

lik van die skole vir laer onderwys inspekteer. 

* 	 Hy moes jaarliks In verslag van onderwystoestande aan die 

regering voor1e. Hierdie vers1ag moes daarna in die 

StaatBaourant gepubliseer word. 

Die Superintendent was nie in staat om die volle administrasie 

·93) ZUllrAFRlKA (RepubHek). If.t I""" 188S, art. 13. 

q.) 	 Loc. C'it•• 
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en inspel<sie van die onderwys in Transvaal self te behartig nie. 

Die Wet het daarom voorsiening gemaal< vir die aanstelling van In 

Sel<retaris van Onderwys. Die Sel<retaris moes die Superintendent 

veral bystaan met die uitvoering van sy administratiewe pligte. 

Die Superintendent I<on 001< bevoegde persone aanstel om horn by te 

t d" 1<' I< 95)s aan met le lnspe Slewer , 

In ooreenstemming met laasgenoemde bepalings is H. Stiemens in 

1882 aangestel as Sel<retaris van Onderwys en is daar sedert 1883 

van predil<ante gebruik gemaak as leke-inspekteurs, Hulle het die 

skole vir laer onderwys geinspel<teer teen In vergoeding van R4,OO 

per skool. In 1890 is die eerste twee volwaardige inspel<teurs van 
96)

onderwys aangeste1. 

4.4.4.4 Plaaslike onderwysbeheer

By die Onderwyswet van 1882 is die plaaslike skoolkomitees weer in 

ere herstel nadat hierdie komitees in die tydperk 1877 tot 1881 

groot l l'ks opgehou f unk'Sloneer' het. 97) 0or d'le sameste11'lng van d'le 

plaaslike skooll<omitees is daar in die Du Toit-wet geen uitsluit= 

sel gegee nie. Daar was geen bepaling betreffende die aantal, 

die dienstydperk of die verkiesing van lede van die komitees nie. 

Dit was egter duidelil< bepaal dat elke staatsondersteunde sl<ool 

onder die direl<te beheer van 'n skooll<omitee moes staan. Die 

skooll<omitee het die reg gehad om eie reglemente, wat nie strydig 
• T ,. d' 98)met dle Wet moes wees nle, Ult te vaar 19, 

9SJ Ibid" art. 14. 


96) ZUIIrAFIUKA (Republiek), Verslag van n.t openbaar OIIde",,1j8, 1882, St...te COWNnt, 

1890-06-04, pp. 2. 3. 

97) Vgl. par. 4.4.3.2. 

98) ZUrD-Al"RIKA (Republielc). Vet 1 l>tIn IBBS, art. 8. 
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Die 	 verantwoordelikheid van die plaaslike skoolkomitees het onder 
• ., 99)

meer dle 	volgende lngeslult: 

* 	 Die skoolkomitees was, volgens artikel 9, verantwoordelik 

vir die verskaffing van 'n doeltreffende skoolgebou met 

die nodige toerusting. Dit sou onderworpe wees aan die 

en goedkeuring van die 

* 	 Elke drie maande moes 'n verslag oor die onderwys by die 

skool aan die Superintendent word. Die skoolkom= 

itee moes mede-verantwoordelikheid aanvaar vir hierdie 

verslag (artikel 10). 

* 	 Ingevolge artikel 11 moes die skoolvakansies deur die 

skoolkomitee, in oorleg met die nndp~wv~pnbepaal word. 

Die vakansies moes altesaam nie agt weke per jaar oor: 

nie. 

* 	 Die onderwysers is deur die skoolkomitee verkies. Ver= 

kose applikante se name moes, deur middel van die Super: 

intendent, aan die regering voorgele word vir goedkeuring 

en finale aanstelling. Elke ondeFwyser moes bewys lewer 

van gedrag en van sy lidmaatskap van 'n Protestant::: 

se kerk. 'n Bevoegdheidsertifikaat, deur die 

Komitee van Eksaminatore, sou 'n sterk wees om 

as onderwyser aangestel te word (artikel 12). 

4.4.4.5 	 lJie irrrpUkasies van die Du Tait-wet vir die ond£ruys= 

beheer 

Du Toit het in die On" ·.yswet van 1882 'n poging aange::: 

wend om die beheer oor die onderwys volgens die CNO-beginsel te 

desentraliseer. Hierdie desentralisasie blyk duidelik ui t die 

99) 	 Ibid., al"tt..9-12. 
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omlyning van die kerk, ouers en staat se aandeel in die onderwys. 

Op grond van die grondmotief van skepping, sondeval en verlossing, 

waaruit die Christelike lewensbeskouing voortgevloei het, was dit 

Du Toit se standpunt dat die onderwys primer die verantwoordelik; 

heid van die ouers was. Daarom is daar in die Wet groot verant; 

woordelikheid op die plaaslike skoolkomitees gele. Die plaaslike 

skoolkomitees was veronderstel om verteenwoordigend te wees van 

die ouers, maar dit is nerens in die Wet eksplisiet gestel nie. 

Uit die Wet blyk dit egter dat die grootste verantwoordelikheid 

vir onderwysontwikkeling weer by die staat, met die Superintendent 

as uitvoerende arnptenaar, berus het. Die staat het byvoorbeeld 

die gees en rigting van die onderwys bepaal. J.H.P. van der 

WaltlOO)beweer selfs dat hierdie bepaling staatsdwang geimpliseer 

het. Verder was belangrike sake soos byvoorbeeld die samestelling 

van die curricula die regering se verantwoordelikheid terwyl die 

aanstelling van die onderwysers onderworpe was aan die goedkeuring 

van die regering. Alle onderwysaangeleenthede was uiteindelik 

onderworpe aan die goedkeuring van die Superintendent of sy ge; 

delegeerde. 

Du Toit het by die reeling van die onderwysbeheer uitgegaan van 

die onderwysbeheerstruktuur SOOS neergele deur Burgers. Hy het 

egter daarin geslaag om die omvattende persoonlike verpligtinge 

van die Superintendent te verminder deur die aanstelling van 'n 

Sekretaris van OndenlYs en met hulp van die inspekteurs. Die be= 

heerstruktuur by Wet 1 van 1882 word in figuur 4.5 geillustreer. 

Kyk figuur 4.5 op bladsy 120. 
100) VAN DCR WALT. J,H.P. Ondel'l"l/B """ B'I.an1«tB in die V.nU2'8dol'pBe diBtl"lk tot 1970, p. 65. 
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FIG. 4.5 Die onderwysbeheerstPUktuur by Wet 1 van 1882 

President ., die Volksraad 
Die hoogste beleidbepalende en -uitvoerende gesag 

Superintendent van Onderwys 
As hoof uitvoerende ondetwysbelllflpte en bygestaan 
deur die Selcretllris van Onderwys en die inspekteurs. 
veran1:Woordelik vir die voorsiening en instandhouding 
van ondetwysfasilireite en vir die toesig oor die on M 

derwys 

I 
PIIIslike Skoolkomitees 

Met gedeiegeerde staarsgesag mede' ve,antwoordelik vir 
die voorsiening van die onderwysfasiliteite by die s/moJ 

Uit die bostaande figuur blyk dat die Sekretaris van Onderwys en 

die inspekteurs die Superintendent IDoes bystaan by die uitvoering 

van sy pligte. Die finale verantwoordelikheid vir die toepassing 

van die globale onderwysbeleid het egter steeds by die Superinten= 

dent berus. 

Du Toit kon die vernuwing van die onderwys suksesvol deurvoer so= 

lank dit sy volle aandag geniet het. Die regering het horn egter 

al meer en meer by ander take betrek. Tesame hierrnee het sy eie 

politieke en finansiele belangstellings meegebring dat hy die 

onderwys verwaarloos het. In lBBB het Du Toit as Superintendent 

be dank en is Stiemens in 'n waarnemende hoedanigheid aangestel. 

Op aandrangvan sy ondersteuners het Du Toit sy bedanking terug= 
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getrek en in 1889 weer die Superintendentskap aanvaar. Hy bedank 

egter finaal in 1891 en word in 1892 deur dr. N. Mansvelt opge= 
101)vo1g. 

4.4.5 Onderuysbeheer tydens die Superintendentskap van dr. 

N. MansveU, 1892-1899 

Mansvelt het voortgebou op die algemene CNO-beginsels soos neer= 

gele deur Du Toit. "Sy besondere taak was om die onderwys stel= 

selmatig te organiseer, administreer,kontroleer en finansier. 

Hy wou die Departement van Onderwys opbou en tot 'n goeie werkende 

deel van die regering se algemene administrasie maak en weer die 

volle vertroue van Regering en yolk in die onderwysadministrasie 
102 )verwerf." 

Mansvelt was ook vasbeslote om die bestaande onduidelikhede in die 

Du Toit-wet insake die onderwysbeheer die weg te rui~. Mans= 

velt het die beheerstruktuu~ soos ingestel by die Du Toit-we~ be= 

hou, na eliminering van die bestaande skuiwergate en tekortkom= 

inge in hierdie struktuur. Hierdie maatreels is uiteengesit in 

v/et 8 van 1892. 

4.4.5.1 	 Veranderinge in sentmZe ondewysbeheer kmgtens Wet 8 

van 1892 

In die Wet het Mansvelt die nodige stappe gedoen om die werksaam= 

hede van die Onderwysdepartement stroombelyn te maak. Die Super= 

intendent sou in die administratiewe verantwoordelikheid bygestaan 

lOll COETZEE, J .c. Onderwys in T""nsvaal. (I" COETZEE, 1'ed. op. C!(t., pp. 292-293). 

102) Ibid., p. 293. 
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word deur 'n Sekretaris van Onderwys en 'n aantal klerke, soos 

. k • h 103) C
wat die hoeveelheld wer verelS et. oetzee meld dat daar in 

1897 In tweede sekretaris aangeste1 is, terwy1 veertien k1erke 

behu1psaam was met die adrninistratiewe verpligtinge van die Super::: 

intendent. l04 ) 

Die Onderwyswet van 1892 het ook vir In verbeterde inspeksieste1= 

se1 voorsiening gemaak. Vier inspekteurs is aangeste1 en elke in::: 

spekteur was verantwoordelik vir een van die vier inspeksiekringe 

waarin Transvaal verdeel is. Die inspekteurs moes poog om sover 

moontlik alle sko1e in hulle gebied twee maal per jaar te inspek= 

teer. Die inspekteurs rnoes ook professionele voor1igting verskaf 
. 105)aan onderwysers en skoo1komltees. Hierdeur wou Mansve1t die 


onderwysontwikkeling stirnu1eer en die onderwys op In hoer pei1 


plaas. Die inspekteurs rnoes ook die 1eerlinge op grond van 

106 )hoofdelike inspeksie bevorder - In verdere poging om die peil 

van die onderwys te verhoog. Daar moes gereeld inspek= 
. d . c· • f d 1· d 107 )sleverslae aan le "UperlTI en ent voorge e wor • 

Die inspekteurs en kantoorpersonee1 is op aanbeve1ing van die 


Superintenrlent deur die regering aangestel. Die inspekteurs 


TIloes bewys lewer van hul wetenskaplike bekwaarnheid, onbesproke 


lewenswandel en van hulle lidrnaatskap van In Hol1ands-Protes= 

108)

tantse kerk. 

In 1896 het die regering by wetgewing rnagtiging verkry 
103) ZUID-AFRlKA (RepublieJc). Ii.t 8""" 1891, al'\:. 6. 


104) COLTZEE, J.C. Ondervys in T"""8vaa1. (In COETZ&E. 1'110.., "1'. <>it •• p. 294). 


105) ZUID-AFRlKA (RepublieJc). l'iet 8""" 1888, at'!:. 7. 


106) ZUID-AFlUKA (RepubUeJc). Vereagen van het Depart....nt vanOndeIVija, lS93. Staaucouront, 

lS94-05-02. p. 3"9. 


107) ZUID-AFRlKA (RepubU.Jc). liot 8 ,.", 1882, art. 7. 


10S) Ibid., at'!:. S. 
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om self skole te stig waar die ouers in gebreke gebly het om die 

inisiatief...te neem. Die Superintendent sou alle onderwysfasili:: 

t~ite voorsien en sorg vir die aanstelling van skoolkomitees. l09 ) 

Hierdie reeling is getref om onderwys op die Goudvelde 

te voorsien. 110 ) 

4.4.5.2 Vel'betering in die stelsel van p'taasUke beheel' 

Die belangrikste verandering wat Wet 8 van 1892 in die plaaslike 

onderwysbeheer kragtens die Du Toit-wet aangebring het, was dat 

die onduidelikhede oor die samestelling van die plaaslike skool:: 

komitees uit die weg geruim is. Volgens Wet 8 van 1892 moes die 

skoolkomitees van die wykskole uit minstens drie lede bestaan en 

die van die distrikskole uit minstens vyf lede. Die skoolkomitees 

moes verkies word op die inisiatief van of die kerkraad, of die 
111 ) veldkornet, of die landdros, of die vrederegter. Waar Du Toit 

die wenslikheid uitgespreek het dat die kerkraad die inisiatief 

moes neem by die verkiesing van die skoolkomitees, is die kerkraad 

en die verteenwoordigers van die regering nou op gelyke voet ge:: 

stel. Die staat se aandeel is gevolglik ten koste van die van 
. 112)dle kerk vergroot. 

Die skoolkomitees is verkies deur die vaders van huisgesinne wat 

binne 'n rede1ike afstand van die skool af gewoon het. Mansper:: 

sone wat In geldelike bydrae tot die skoolfonds gemaak het, het 
113)

ook stemreg gehad. In 1893 is bepaal dat slegs vaders van 
A 114)leerlln~e• en manll'kC ,-"onateurs stemreg sou h·He. 


109) ZUID-AFRlKA Owpubliek). list 15 """ 1896, art. l. 


110) Ibid•• inleiding. 


111) ZUID-AFRIKA (Republ1ek). list 8""" 1892, art.ll. 


112) 8ARliARD, S.S. OIIde""ll_tta';" TrwIavaal """" 11110, p. 82. 


113) ZUID-AFRlKA O'epublie1c). lIet 8""" 1892, art. 11. 


114) ZUID-AFRlKA (Republiek). list 8""" 1893, art. 2. 
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Die take van die skoolkomitees het ingevolge die l892-Wet onder 

. 115)


andere d~e volgende omvat: 

* 	Die skoolkomitee moes volgens artikel 12 aan die Superin= 

tendent kennis gee van 'n voorneme om 'n skool te stig. 

* 	Terselfdertyd moes die skoolkomitee ook aansoek doen om 

subsidie vir die skool. 

* 	Die skoolgebou en die nodige toerusting moes deur die 

skoolkomitee verskaf word (artikel 15). 

* 	 Ingevolge artikel 15 kon die skoolkomitee, na goedkeuring 

deur die Superintendent, op sy eie voorwaardes 'n onder= 

wyser aanstel. 

* 	A1le fondse wat die skoolkomitee ontvang moes ten behoewe 

van die onderwys aangewend word. Daar moes elke drie 

maande In verslag aan die Superintendent voorgele word in 

verband met die besteding van sodanige fondse (artikel 21). 

* 	 Alle kwartaalstate moes, volgens artikel 22, deur die hoof 

van die skool opgestel word en deur minstens twee komitee= 

lede onderteken word. 

Ter uitvoering van 'n regeringsbesluit om voldoende onderwys op 

die Goudvelde te verskaf, is daar in 1896 voorsiening gemaak vir 

die instelling van skoolrade. Hierdie skoolrade is nie kragtens 

bepaalde wetgewing ingestel nie, maar maatre'ns wat deur 11ansvelt 

~n. 	 h . d' b d f" lS d d . . d k 116 ) ~er ~e ver an getre lS, eur ~e reger~ng goe ge eur. 

Die skoolraad sou vir die onderwys in 'n bepaalde gebied, in die 

geval die Goudvelde, verantwoordelik wees en sou deur die rege= 

ring benoem word. Daar moes gepoog word om die leiers van die 

115) Ibid., artt. 12, 15, 21-22. 


116) ZUID-AFRlKA (PMpubliek). Not~t. van di.. lilt"""",..&. Raad, 1896-11-16, art. 937. 
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Uitlanders in die onderwysvoorsiening te betrek deur hulle op die 

skoolrade aan te stel. Die grootte van die skoolrade is nie be= 

paal nie, maar hulle moes vir In tydperk van een jaar benoem word. 

Die skoolraad moes 'n lys name van ses persone per skool aan die 

regering voorle. Hieruit is skoolkomitees vir die skole onder 
117beheer van die skoolraad benoem. ) 

Die vernaamste verpligting van die skoolrade was om die stigting 

van skole volgens behoefte aan te beveel. Die skoolrade moes 

volledig besonderhede insake die voorgestelde skool verstrek, 

naamlik die geskikste plek van oprigting, die grootte van die 

skool, die medium van onderrig en die voorgestelde skoolgelde. 

Die skoolrade moes die skole binne hulle verantwoordelikheids= 

gebied beheer en in stand hou. In Dee1 van die verpligtinge 

k~n aan die aangestelde skoolkomitees oorgedra word. Ter kon= 

trole moes die skoolrade halfjaarliks aan die Superintendent 

verslag doen aangaande die onderwys in hulle onderskeie verant= 

woordelikheidsgebiede. Die aanstelling van regeringsbesoldigde 
118)

sekretarisse vir die skoolrade is ook goedgekeur. 

Die pligte van die aangestelde skoolkomitees het onder andere die 
119)volgende behels: 

die algemere toesig oar die skoolgeboue en -toerusting,* 
die algemene toesig oor die gedrag van die onderwysers,* 
die skorsing van leerlinge weens wangedrag, * 
die ontvangs van skoolgelde en* 

* die toekenning van pryse aan verdienstelike leerlinge. 

117) Ibid.. Rogeling teI' uitvoering van Wet 15 van 1896, art. 2. 


118) Ibid., artt. 11-17. 


119) Ibid.. art. 10. 
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Elke skoolkomitee moes kwartaalliks 'n verslag van sy werksaam= 

hede aan die skoolraad voorle. Hieruit moes die skoolraadsverslag 
120 ) 

aan die Superintendent saamgestel word. 

Verskeie skoolrade is ingestel. te wete in Johannesburg. Barberton 
121)en Ottoshoop. Die skoolrade is hoofsaaklik ingestel om in die 

Uitlanders se vraag na onderwys te voorsien. Die stelsel was 

nie oral ewe geslaag nie. So het die Johannesburgse Skoolraad in 

1897 opgehou om te bestaan. Die lede van die skoolraad het beweer 

dat hu1le te min mag gehad het en bloot strooipoppe van die rege= 

ring was. Hulle wou die onderwys volgens hul eie sienswyses reel. 

Die landsregering moes alleen die finansiele laste dra. 122 ) 

4.4.5.3 ImpZikasies Van die maatroels getrof dEur MansveZt 

Ten opsigte van onderwys aan die Afrikaanssprekende Transvalers 

het Mansvelt nie 'n verandering in die beheerstruktuur aange= 

bring nie, dog 'n belangrike bydrae tot die interne ontwikkeling 

van die onderwysbeheer gelewer. Hy het die nodige verbeterings 

aangebring om die administrasie van en beheer oor die onderwys 

te laat vlot. Die getal personeellede betrokke by die sentrale 

beheer oor die onderwys is byvoorbeeld vergroot en die inspeksie= 

stelsel verbeter. Daar is egter steeds gepoog om staatsdeelname 

te beperk tot die ondersteuning van plaaslike inisiatief en tot 
• k' 123)skoollnspe Sle. 

120) Lac. <rit.. 


121) ROO5, 5.1.11. plaasti~ bBn"er in die 0Itde~ in die Z.4lI. 1852-1899. pp. 367, 383, 390, 39a. 


122) ZUID-AFRIl<A (l!epub11ek). Vmslagen van den st.... t van het onde...ij~. 1897. StaatBCOUMnt. 

1.898-05-25. p. 15. 

123) ZUlD-AfRll<A (l!epubliek). Jiet 8 """ 189%, art. 1. 
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Hat plaaslike beheer betref, het Hansvelt die onduidelikhede oor 

die samestelling van die plaaslike skoolkomitees, Hat tydens die 

Du Toit-tydperk bestaan het, uit die weg geruim. Die aandeel van 

die kerk in die verkiesing van die skoolkomitees is verminder tot 

voordeel van die staat. 

Ten opsigte van die onderwysvoorsiening aan die Uitlanders in 

Transvaal het Hansvelt In eie beheerstruktuur geskep. In In po: 

ging om die Uitlanders te betrek, is skoolrade en plaaslike skool= 

komitees vir die uitlanderskole ingestel. Die lede van hierdie 

liggame is benoem. Hierdeur het tlansvelt gepoog om die leiers van 

hierdie groep inwoners te bereik en te aktiveer in die onderwys= 

voorsiening. Aanvanklik is hierdie skole deur die Uitlanders on= 

dersteun. Die "Council of Education", dit was die amptelike or: 

ganisasie wat hulle daarvoor beywer het om 'n tipiese Britsge= 

orienteerde onderwys aan die Ui~landerste verskaf, het egter 

sterk weerstand gebied teen die pogings van die regering. Die 

Randse Uitlanders het getwyfel of die Regering dit ernstig met die 
. 124)bepaalde wetgew1ng bedoel het. Die beheer oor die onder= 

wys aan Uitlanders kan soos in figuur 4.6 voorgestel word. 

Kyk figuur 4.6 op bladsy 128. 
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FIG. 4.6 Die beheepstPUktuur vip onderwysvoopsiening aan die 

Vi tZandeps in Tpansvaa Z-

President en die Yolksrald 
Die hoogste beleidbepalende en -uitvoerende gesag 

Q) Superintendent 11. Onderwys 
'ii 

As hoof uitvoerende onderwysbeampte tin btgestaan~ . 
deur die Onderwysdepartement. verantwoordelik vir 
die voorsiening en instandhouding van ol1derwysfa
sUit.it, en vir die toesig oor di, onderwys 

I 

Skoolrade 

Met gedelegeerde gesay verantwoordelik vir die voor. 
sieniny en instandhouding van onderwysfasiliteitel:ry 
skole vi! uitlanders 

I 

Plualike SkoolkomitMs 

Verantwoordelik vir die voorsiening en instandhouding 
van ondflrwysfllsiliteitel:ry die skool onder hul beheer 

4.5 ONDERWYSBEHEER IN TRANSVAAL TYDENS DIE TYDPERK VAN BRITSE 

BESTUUR. 1899-1910 

4.5.1 OnderwYsbeheep vddens die TWeede VmjheidsoopZ-og 

Op 11 Oktober 1899 het oorlog tussen die Britse Ryk en die twee 

Boere-republieke uitgebreek. Aanvanklik het Britse magte 

daarin geslaag om met redelike gemak die belangrikste stede en 

dorpe in die twee Republieke te beset. Na hierdie besetting is 
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die twee Republieke amptelik tot Britse gebiede geproklameer. 

Hierdie proklamasie het egter nie die einde van die oorlog be= 

teken nie, Dit was eerder dieaanvang van 'n uitgerekte guerilla= 

oorlog. Die Britse owerheid was van voorneme om hierdie uitge= 

rekte stryd so gou as moontlik te beeindig. Een van die maatreels 

wat daarvoor getref is, was die stigting van konsentrasiekampe 

waarin groot getalle vrouens en kinders uit Boeregeledere versamel 

is. Die doel van die konsentrasiekampe was om die vroue en kin= 

ders van die plase te verwyder waar hulle hulp, inligting en 

noodsaaklike voorrade aan die vegtende Republikeinse magte kon 

verskaf. Die amptelike rede wat die Britse owerheid vir die 

ting van konsentrasiekampe aangevoer het, was dat die kampe moes 

dien om die vroue en kinders teen Swartes te beskerm en van die 

d · 1 'ddl .125)no ~ge ewensm~ e e te voors~en. 

Lord Milner, die aartsimperialis, het onmidddlik in die konsentra= 

siekampe tn gulde geleentheid vir die toepassing van sy vcrengel= 

singsbeleid gesien, Chamberlain, die Britse Minister van Kolonie~ 

het op grond van die oortuiging van Milner voorgestel dat spesi= 

fieke en goedbeplande stappe gedoen moes word om die aanbevelings 

van Milner te implementeer. Doelgerigte maatreels is hierna ge= 

tref om die gevangenes in die konsentrasiekampe voor te berei om 

goed by die Britse Ryk in te skakel en volwaardige onderdane van 

d• B'r~tse R k te word, 126) H'~ervoor sou on er meer d' erwys~e y d le ond 

gebruik word. 

Tot in Oktober 1900 was die onderwys in die distrikte wat deur die 

Britse magte verower is, die verantwoordelikheid va~4ie Britse 

distrikskommissarisse. In Oktober 1900 is daar vir Trc.,nsvaa] en 

125) DE I(OCK, W.J. Die Anglo-Boel'8-oorlog, 1B99-1902. (I" MULLER Nd.,,;;. cit., pp. 293-311), 

126) SYMINGTON. r.e. 0nd0l""ll8':.. Tronsvaal godurem» die '""""",,oloft,:. perioa., 1900-190?, pJ.7. 
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die Oranje-Vrystaat elk In onderwysadviseur aangestel. Hierdie 

adviseurs kon egter nie 'n behoorlike georganiseerde onde~1ys= 

ste lsel tot starrl bring nie. Hierop het die. Britse owerheid be= 

sluit om 'n volwaardige onderwysdepartement, met In bekwame 

direkteur aan die hoof te stig. 127
) As Direkteur van Onderwys 

is E.B. Sargant, 'n lid van die Britse Staatsdienskommissie, ver= 

kies. Sargant was In goeie keuse, want hy het reeds In studie 

d · d . k' B' k l' k 128)van le on erwysstelsels In Vel'S ele rltSe 0 onles gemaa . 

Hy was ook 'n vurige patriot en sou Milner heelhartig ondersteun 

met die verengelsingsbeleid, wat na Sargant se aanstelling in die 
129 )

onderwys toegepas sou word. 

Sargant het in November 1900 as Direkteur van Onderwys in die 

Oranje-Vrystaat en Transvaal diens aanvaar. Om hom met sy werk= 

saamhede by te staan, is twee assistent-direkteure vir die Vry= 

staat en Transvaal naamlik 1'/. A. Russell en F. Ware onderskeidelik 

aangestel. In 1902 is ook In hoof administratiewe amptenaar vir 
130)

Transvaal aangestel. 

Onder die leiding van Sargant is die sogenaamde kampskole in die 

konsentrasiekampe gestig. Die onderwysadministrasie was in alle 

opsigte gesentraliseer. Die Britse owerheid was direk verant= 

woordelik vir die voorsiening van skoolgeboue, skooltoerusting 

en onderwysers 131) te~l die Direkteur, as hoof van die Onder= 

wysdepartement, direk aan die Koloniale Sekretaris verantwoorde= 

lik was. 132) 

121) Ibid., pp. 11-18. 


128) TIWISVAAL and OlWlGE RIVER (Colony). iIJopon cf tIJtiI IJi.1"IIJ<>to,. cf Etiuoancn, 1900-1904, pp. 2~ 


129) 5YHINGTON, cp. "'t., pp. 20-21. 


130) TRANSVAAL and OIWlG& RIVER (Colony). R8pcn cf tIJtiI IJi.....e1i<>,. of Education, laOO-1904, p. 10. 


131) Ibid., app. iv, p. 81. 


132) VAN WYK. J.T. P1.aas/,ik. bclw.,. in di. onifsl'lJfj#!la>! r,..",,,,ooL, 1901-1910, p. 14. 
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Sargant wou, soos in Brittanje die gebrui~ was,voorsiening maak 

vir In sekere mate van plaaslike beheer in die onderwys. Die 
• '-'" d • f d 133)P1aasl~ke U:lIeer sou eur skoolrade u~tgeoe en wor . Hy het 

verklaar dat hy so gou moontlik skoolrade wou instel. Die skool= 

rade se vernaamste taak sou wees om onderwysers vir die primere 

skole te vind. Milner het egter nie toegelaat dat Sargant sy 

voorneme uitvoer nie. Hy was, soos met staatkundige beheer, ge= 
134kant teen enige vorm van plaaslike onderwysbeheer. ) 

Milner se teenkanting teen enige vorm van p1aas1ike beheer word 

treffend geilhstreer deur die uitvaardiging van Prok1amasie 9 

van 1902. Deur hierdie Prok1amasie is die onderwys direk onder 

die beheer van die Direkteur gep1aas. Terse1fdertyd is die be= 

staan van a11e skoo1komitees, soos ingeste1 by Wet 8 van 1892 en 

die daaropvo1gende wysigingswette, beeindig. A11e eiendomme en 

toerusting van die ontbinde skoolkomitees is oorgedra na die staat 

en onder die beheer van die Direkteur van Onderwys gep1aas. A11e 

sku1d van die skoo1komitees is eweneens deur die staat oorge= 
135 )neem. 

Die periode 1899 tot 1902 word ten opsigte van die onderwysbeheer 

gekenmerk deur 'n groot mate van sentra1isasie. Die onderwysbe= 

heer was gesentra1iseer in die regering met die Direkteur en sy 

personee1 as die uitvoerende gesag. 

133) TRANSVAAL (CoJ.ony). Department of Education. lIIIpoJ't, 1901, p. 13. 


13~) Loc. ci.t.. 

135) TIVINSVAAL (Colony). l'roclam::ttion 9 of 1903, artt. 1-2, 5-6. 
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~.5.2 Onderwysbeheer 8008 gereel by Ordonnansie 7 van 1903 

~.5.2.l Sentrale beheer oor die onderwys 

Die onderwysbeheer volgens Ordonnansie 7 van 1903 was bloot 'n 

voortsetting en manifestasie van die sentraliseringsbeleid soos 

ingevoer tydens die oorlogsjare. Nadat die Tweede Vryheidsoorlog 

op 31 Mei 1902 beeindig is, kon die koloniale owerheid sy volle 

aandag aan die staatsbestuur wy. Die onderwys het ook die volle 

aandag van die staat ontvang aangesien dit gebruik kon word om die 

verengelsingsbeleid van die regering uit te voer. Die beheer oor 

die onderwys is in die hande van die regering gesentraliseer, 

waardeur die regering kon verseker dat die onderwys aan die re: 

geringsdoelstellings beantwoord. 

Kragtens Ordonnansie 7 van 1903 is die opperbeheer oor die onder: 

wys in die hande van die Luitenant-Goewerneur-in-Rade geplaas. 

Die spesifieke taak van die regering was om die nodige onderwysfasili:: 
, . . - k d- . - d k f 136)te~ te v~r pr~mere. se on ere en ters~ere on erwys te vel'S a . _ 

Die Luitenant-Goewerneur was verder verantwoordelik vir die stig= 

ting van 'n onderwysdepartement met 'n Direkteur van Onderwys aan 

die hoof. Die regering moes die nodige fondse voorsien vir die 

implementering van die onderwysbeleid asook vir die daarstelling 

van voldoende administratiewe fasili teite om die onderwys in Trans:: 

vaal uit te brei. Verder was die Luitenant-Goewerneur-in-Rade 

verantwoordelik vir die sertifisering en aanstelling van onderwys= 

el's. Selfs die skoolvakansies moes deur die Luitenant-Goewerneur 

vasgestel word. Laastens was die Luitenant-Goewerneur-in-Rade 

verantwoordelik vir die aanstelling van plaaslike skoolkomi= 

136) TRANSVAAL (Colony), OrodlMfJ1lC<l 7 of 1901, introduction. 
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137)
t ees. 

Vir die doeltreffender uitvoering en sentralisering van die onder= 

wysbebeer is daar voorsiening gemaak vir die aanste11ing van In 

Opvoedkundige Adviseur. Die Adviseur sou die regering veral by= 

staan met die formulering van die onderwysbe1eid. 138 } 

Die uitvoerende gesag oor die onderwys is in die bande van die 

Direkteur van Onderwys en die Onderwysdepartement geplaas.Die 

Direkteur is deur In Assistent-Direkteur, In Sekretaris van Onder= 

wys en In aantal k1erke bygestaan in die uitvoering van sy admini= 

stratiewe pligte. Ten opsigte van die professione1e verantwoorde= 

likbeid en inspeksiewerk is die Direkteur bygestaan deur 'n aan= 

tal inspekteurs en distriksboofonderwysers. 139 ) 

Transvaal is, ten opsigte van die onderwys, aan die begin van 1903 

in twaa1f inspeksiekringe ingedeel. As boof van e1ke inspeksie= 
• . ,. k 1 140) S b d' .kr~ng ~s n ~nspe teur aangeste . argant et ~e pl~gte van 

. 141)
die ~nspekteurs soos volg saamgevat: 

* om die be1angstel1ing in die onderwys binne sy inspeksie= 

kring aan te wakker; 

* om In gunstige k1imaat te skep waardeur die stigting van 

sko1e aangemoedig word; 

* om onderwysers en skooltoerusting te voorsien; 

* om in samewerking met die adviserende skoolkomitee teen= 

kanting teen die onderwysers uit die weg te ruim; 

137) Md., ortt. I, 3-~, 8. 


13S) SlIYMAII, J.J. In lliswl'ies-kl'itiese studl.e """ di.. Smuts-".,a.,""lI_t .- 1'01, p. ll3. 


139) TRANSVAAL (Colonyl. !lepartment of &ducation. Rsport, 1903, p. 1. 


l~O) Lee • .nt.. 
141) TRANSVAAL and ORANGE RIVER (Colony). Report of tJuI Di,..C!tcr of EducatiOf1, 1900-1904, p. 24. 
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* om die onderwysers by te staan in die uitvoering van hUl 

taak en 

* om behoorlike inspeksie uit te voer. 

Die inspekteurs is bygestaan deur die distrikshoofonderwysers. 

Vir hierdie doel is elke inspeksiekring weer onderverdeel. Die 

prinsipaal van die belangrikste skool in die subafdeling of dis= 

trik is as distrikshoofonderwyseraangestel. Hierdie persoon het 

dan, behalwe sy prinsipaalsverantwoordelikhede, ook toesighoudende 

verantwoordelikheid oar die ander skole in die betrokke distrik 

gehad. Hy moes hierdie skole gereeld besoek en die minder bekwame 

onderwysers met raad en daad bystaan. Sy tyd is egter so in be= 

slag geneem deur die administratiewe pligte van die distrikson= 

derwys dat hy sy prinsipaalsverantwoordelikheid verwaarloos het 

Die administratiewe verantwoordelikheid van een van hierdie 

distrikshoofonderwysers het onder andere die volgende behels; 

die opspoor van geskikte skoolterreine; die onderhandeling met 

boere betreffende die skenking van sodanige grond; die vervoer 

van onderwysers en skooltoerusting; die oprigting van tente en 

geboue; en gereelde besoeke aan bestaande skole om te sorg vir 
. f d 'kk' 1 d' d 142)d~e doeltre fen e ontwl ellng en ver oop van le on erwys. 

4.5.2.2 P~aas~ike behee~ oo~ die onderwys 

As Tn vorm van plaaslike beheer oor die onderwys is daar voor= 

siening gemaak vir die instelling van adviserende skoolkomitees. 

Hierdie skoolkomitees is slegs ingestel vir skole met meer as 

honderd leerlinge. Die skoolkomitee is verkies deur die vaders van 

142) TRANSVAAL (Colony). Department of Education. RflPOl't, 1903, p. 2. 
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die leerlingeen deur donateurs van die skool. Die skoolkomitee 

het uit vyf tot nege lede, wat almal in die skoolgebied woonagtig 
143)moes wees, bestaan. 

Die pligte van die adviserende skoolkomitees het onder meer die 
144)volgende behels: 

* 	 Vit die adviserende skoolkomitee moes twee lede aangestel 

word wat die skool moes besoek. Hierdie lede kon egter 

nie met die skoolwerk van die onderwysers inmeng nie, maar 

sou slegs skriftelike klagtes van die ouers ondersoek. 

Indien nodig, moes die klagtes aan die inspekteur voorge= 

le word vir verdere optrede. 

* 	 Die skoolkomitee moes twee maal per jaar In ouervergade= 

ring bele en een maal per jaar In uitstalling van die 

leerlinge se werk reel. 

Die skoolkomitee moes die leerlinge aanmoedig tot gereel=* 
de skoolbesoek. 


Die vervoerreEHings moes deur die skoolkomitee getref word
* 
vir leerlinge wat verder as 3,2 km van die skool af ge= 

woon het. 

* 	 Aanbevelings moes aan die inspekteur voorgele word betref= 

fende die verbetering aan en uitbreiding van die skoolge= 

boue en -terrein. Die fondse vir hierdie verbeterin3s 

moes deur die skoolkomitee ingesamel word. 

* 	 Die skoolkomitee moes sy toestemming verleen voordat die 

skoolgeboue vir ander doeleindes, byvoorbeeld katkisasie= 

klasse gebruik kon word. 

Die beheer oor koshuise sou onder die skoolkomitee val.* 
* 	 Aanbevelings in verband met die verdere opleiding van 

143) Ibid., pp. 133-134. 

1~4) Ibid., pp. 134-135. 
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volwassenes moeS deur die skoolkomitee aan die inspekteur 

voorgele word. 

* 	 Het die goedkeuring van die inspekteur kon die skoolkomi= 

tee die skoolure en vakansietye verskuif. 

* 	 Die skoolkomitee moes, in samewerking met die prinsipaal, 

sportdae en ander funksies organiseer. Daar moes deeg= 

lik boekgehou word van die gelde wat vir hierdie doel uit 

privaatbronne verkry is. 

4.5.2.3 	 Samevatting van die onderwysbeheerreelings soos getref 

by Ordonncmsie ? van 1903 

Die onderwysbeheer gedurende die periode 1903 tot 1905 was hoogs 

gesentraliseerd. Die regering, met die Direkteur en Onderwysde= 

partement as uitvoerende instansies, het die totale beheer oor 

die onderwys gehad. 

Kenmerkend van gesentraliseerde onderwysbeheer is die implemente= 

ring van In doeltreffende inspeksiestelsel. Vir die doel is 

voorsiening gemaak vir die aanstelling van inspekteurs en dis= 

triksonderwysers. Elk van hierdie persone het In spesifieke ver= 

antwoordelikheidsgebied gehad. Hierdeur is doeltreffande inspek= 

sie verseker. Die skole in die distrik, waar die Engelse invloed 

nie so sterk was nie, is aan In dubbele inspeksie onderwerp. Die 

inspekteurs sowel as die distrikshoofonderwyser het hierdie skole 

geinspekteer. Sodoende is verseker dat die verengelsingsbeleid 

oak in die wykskole toegepas is. 

Die adviserende skoolkomitees was 'n vorm van plaaslike onderwys= 

b"heer. Die komitees het baie pligte, r,li),ar weinig magte gehad. 
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Hulle kon die owerheid in verband met verskillende sake adviseer, 

maar geen versekering is gegee dat hierdie advies by die besluit= 

neming in aanmerking geneem sou word nie. Ocr sake soos die be= 

noeming van onderwysers, die bepaling van skoolvakke en die onder= 

wysmedium het die skoolkomitees geen seggenskap gehad nie. 145 ) 

Uit die voorgaande blyk dit duidelik dat die beheerstruktuur oor 

die onderwys soos dit tot standgebring is by Ordonnansie 7 van 

1903 nie belangri.ke verskille vertoon het van die onderwysbeheer= 

struktuur van die Mansvelt-tydperk nie. Die belangrikste verskil= 

le het egter in die p1igte en verantwoorde1ikheid van die verskil= 

lende komponente gele. Die absolute gesag oor die onderwys is 

aan die sentrale beheerliggaam toevertrou, terwyl die liggame 

verantwoorde1ik vir plaaslike beheer slegs adviserende gesag ge= 

had het. Die reeling is klaarblyklik getref as 'n kompromis 

tussen die gedagtes van Milner en Sargant. Milner wou geen vorm 

van p1aaslike beheer toelaat nie. Sargant wou wel plaas1ike be= 

heer oor die onderwys implementeer. Die kompromis het daaruit 

bestaan dat daar wel vir die instelling van plaaslike beheer1ig= 

game voorsiening gemaak is en dat aan hierdie liggame wye verant= 

woordelikhede opgedra is. Die plaaslike onderwysbeheerliggame 

was egter slegs adviserende liggame met die gevolg dat hulle nie 

in staat was om die uitvoering van die staat se onderwysbeleid 

in die wiele te ry nie. Die beheerstruktuur vOlgens die 1903

Ordonnansie word in figuur 4.7 voorgestel: 

Kyk figuur 4.7 op bladsy 138. 

l~S) SYHINGTOll. op. ctt., p. 95. 
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fIG. 4.7 Beheel'str'!iktuW' tydlms die periode 1903 tot 1905 

Dj" hoogste btlleidb8palende en "fJitvoerende gesag 

Di,,""r wlI'I OncleNtS 
As hoof uitvo(lrende onderwysbesmpte en met hulp 
VIW! die administratiewe person""I, versntwoordelik 
vir die voorsi(Jfling van ond"rwysfssiliteite. Di, in
spekteurs en distrikshoofonderwysers h,t 'n toesig
houdende verantwoordelikheid gehad 

~ 	 I
j [ Advise..nde Skoolkomitees 
! Slegs adviserend insslce dis instandhouding vsn on
::: _~erwysfasiliteite IJy die slcool~..: '-----------------~ 
ii: 

4.5.3 	 vemnderinge in die onde1'W1J8beheel' 8008 1)ool'gestel deUX' 

Selborne. 1905-1907 

4.5.3.1 InZeiding 

In Maart 1905 is die regerende Konserwatiewe Party van lord 

Balfour, wat verantwoordelik was vir die Tweede Vryheidsoorlog, 

in In verkiesing deur die Liberale Party onder sir Campbell

Bannerman verslaan. 146 ) Die Liberale Party was gekant teen die 

oorlog, en na die bewindsoorname het hulle In meer gematigde 

beleid teenoor die voormalige Boererepublieke gevolg. Milner 

is as gevolg van die bewindsverandering in Brittanje vervang 

deur lord Selborne, In versiende en gematigde staatsman. Hy het 

dadelik die onversetlike beleidvan Milner deur In meer gematigde, 
146l BARNARD, S.S. B'kznI«I-ondsNyS in TMMl>aal in histories-pedaqagills<I P(!Il'ttpekf:i.ef. p. 107. 
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147)
toegewende houding vervang. 

4.5.3.2 	 VoorsteZZe in die SeZborne-memorandum om in die vraag 

na groter pZaasZike seggenskap in die onderwys te voor= 

sien 

Een van die probleme waarmee Selborne na sy bewindsaanvaarding as 

Luitenant-Goewerneur te doen gekry het, was die onderwys. Sel: 

borne het so gou as moontlik 'n uitgebreide reis onderneem om die 

onderwystoestande persoonlik te ondersoek. As resu1taat van sy 

reis het hy 'n memorandum opgestel waarin hy belangrike onderwys= 
· 1 h 148) T . d'hervormlngs voorgeste et. en opslgte van le onderwys= 

beheer was die belangrikste verandering die groter verantwoarde= 

likheid wat aan die p1aaslike beheerliggame toegestaan moes word. 

Ten opsigte van die plaaslike beheer het Se1borne voorgeste1 dat 

skoolrade ingestel moes word om as skakel tussen die Onderwysde= 

partement en die plaaslike skoolkomitees te dien. Hy het ook 

voorgestel dat die mag van die adviserende skoolkomitees vergroot 

word. Hierdeur het hy gepoog om aan In diepgewortelde behoefte 

van die mense van Transvaal te voldoen. 

Selborne het aanbeveel dat skoolrade vir groter gebiede, soos 

landdrosdistrikte, ingestel word. Twee-derdes van die skoolraads= 

lede sou deur die skoolkomitees in die bepaalde skoolraadsdistrik 

verkies word. Die ander derde moes deur die regering aangestel 

word en die landdros sou ex officio voorsitter van die skoolraad 

wees. Die skoolraad sou slegs In adviserende liggaam wees en 

pligte vervul soos deur die Onderwysdepartement aan horn opgedra. 

Iq?) VAN lIYK, op. cit., p. 39. 


148) TRANSVAAL (Colony). Minuts on Education by his ._l~n"!l tM Gcwmo,. (I905), introduction. 
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Die pIigte kon onder meer behels: om in die algemeen toesig oor 

primere skole in die skoolraadsdistrik te hou; om as skakel te dien 

tussen die skoolkomitees en die Onderwysdepartement; om die SkOOF 

komitees in die uitvoering van hul pligte by te staan; en om 'n 

aandeel te neem in die aanstelling van onderwysers. 149 ) 

SeIborne het aanbeveel dat aIle primere staatskole met meer as 

sestig leerlinge 'n adviserende skoolkomitee moes he. Hierdie 

skoolkomitees moes deur die ouers van leerlinge verkies word. 

Die Luitenant-Goewerneur moes die verkose skoolkomitees se aan= 

stelli~g bekragtig. Die pligte van die skoolkomitees moes ult: 

gebrei word sodat huIIe ook adviserende seggenskap oor die aan= 

steIling van die onderwysers sou verkry. HuIle k~n nie onderwys= 

ers ontslaan nie, maar het wel die reg gehad om onderwysers tyde= 

Iik te skors. 150 ) 

4.5.3.3 Uitbreiding van die sent~aZe ondePWysbehee~ 

Tn 1906 het J.E. Adamson, die Direkteur van Onderwys in Transvaal, 

die taak van die Onderwysdepartement in die onderwysbeheer soos 

volg saamgevat: "The Department not only guides educational ef: 

fort in the schools but also administers the funds voted for 
151)educational purposes". As gevolg van hierdie tweer1ei ver: 

pligting is die Onderwysdepartement in twee hoofvertakinge ver: 

deel. Aan die een afdeling is die verantwoordelikheid opgedra om 

die werk in die skole te beheer en te organiseer, terwyl die ander 

afdeIing vir die finansiele aspekte van die onderwys verantwoor= 
. 152)

dellk was. 
149) Loc. c.:t •• 


is!>) Loc.ctt•• 


151l TRANSVAAL (Colony). DepartlllOnt of Education. RIIP01't, 190t, p. 12. 


152) lAc. ctt .. 
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Die afdeling verantwoordelik vir die beheer as sodanig, is weer 

in twee verdeel. Die een onderafdeling, met 'n registrateur aandie 

hoof, was spesifiek verantwoordelik vir onderwyssake. Die ander 

onderafdeling, met 'n kontroleuraan die hoof, was direk verant= 

woordelik vir onderwysvoorsiening. Dit het die inhoud, curricula 

en sillabi, eksaminering, versameling van statistieke, die ver= 

betering van die kwalifikasies en opleidingstandaarde van onder= 

wysers en die publisering van opvoedkundige literatuur behels. 

Die afdeling verantwoordelik vir die finansiele aspek van die on= 

derwys was onder die beheer van 'n boekhouer. Die hoofvertakinge 

sou direk onder die Sekretaris van Onderwys ressorteer, wat vir 

die nodige koordinasietussen die vertakkinge moes sorg. Die Sek= 

retaris van Onderwys was op sy beurt weer direk verantwoordelik 
. 153)aan die Dlrekteur van Onderwys. 

Die pos van distrikshoofonderwyser is afgeskaf, aangesien die 

stelsel nie behoorlik gefunksioneer het nie. Die distriksinspek= 

teur was egter steeds mede-verantwoordelik vir die onderwys aan 

die sekondere skole binne sy inspeksiekring. Daar is ook voor= 

siening gemaak vir 'n beherende amptenaar oor skole op die Wit: 

watersrand. Die amptenaar het as die "Superintendent van Johan= 

nesburg en die Randse Skole" bekend gestaan. Sy taak was om, in 

samewerking met die inspektoraat, die onderwysfasiliteite op die 

Rand te voorsien en in stand te hou. Die he le inspektoraat het 
154 )direk onder die beheer van die Direkteur gestaan. 

Die strukturering van die Onderwysdepartement kan soos volg 

voorgestel word: 

153) Loo. "'t.. 
15~) JJn:a., pp. 13-1~. 
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FIG. 4.8 Die o:rganisasie-struktuW' 	van die TransvaaZse Onder= 
155 )

wysdepartement, 1905-1907 

Dir....' VIR a..rwys 

AdllliRistJatiewe Afdeling Inspektoraat 
Behulpssam met en verantVerantwoord,lik vir die pro
wootd,lik vir di, voorsien. fession,l, beplanning VSfl 

ing en instandilouding van en toesig oor dill onderwys 
di, ondMWysfasi!iteitll in 
Transvaal 

S.,,,.\lris 	van Onderwys 

I 
OnderwysSlke Finansiil. langel8en1ll. 

I I 
Kontroleur Regi Sttltau' loeIdIouer 

4.5.3.4 	 Aanpassing van die pZaaslike beheer na aanZeiding van 

die aanbeveUngs vervat in die Selbome-memorandum 

In die Se1borne-rnemorandum is die beginsel van groter plaaslike 

156
deelnarne in die onderwysbeheer duidelik neergele. ) In 'n po= 

ging om aan hierdie beginsel uitvoering te gee is daar by Goe= 

werrnentskennisgewing 117 van 1905 voorsiening gernaak vir die in= 

stelling van plaaslike skoolrade en plaaslike skoolkomitees. 

155) Ibid., p. 11. 

156) Vgl. par. 4.5.3.2. 
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4.5.3.4.1 Skoolrade 

Die skoo1rade is ingeste1 met die doe1 om te dien as direkte 

skake1 tussen die Onderwysdepartement en die p1aas1ike skoo1= 
. . d' 157)komltees, as verteenwoordlgers van le ouers. 

Die skoo1rade is jaar1iks saamgeste1 vir 1anddrosdistrikte of 

skoolraadsdistrikte soos deur die Luitenant-Goewerneur bepaal. 

Die skoo1raad het uit ses of nege lede bestaan soos vasgeste1 

deur die Luitenant-Goewerneur. Een-derde van die lede is deur 

die Luitenant-Goewerneur benoem en twee-derdes is deur die skoo1= 

komitee1ede van die betrokke skoo1raadsdistrik verkies. Die 1and= 

dros was ex officio voorsitter van die skoolraad. Onderwysers 
158

kon nie tot skoolraads1ede verkies word nie. ) 

Die p1igte van die onderskeie skoolrade het onder andere die vol= 
· l' 159)gen e lnges Ult : d 

* 	 Die skoolraad moes algemenetoesig uitoefen oor die skole 

onder hulle beheer. Die skoolraad sou as kommunikasie= 

kanaal tussen die skoolkomitees en die Onderwysdepartement 

dien en sou die Onderwysdepartement adviseer insake die 

skoolkomiteeversoeke. 

* 	 Die skoolraad moes die Direkteur van Onderwys adviseer 

insake onderwysvoorsiening in die betrokke skoolraad = 
distrik. 

* 	 Die skoolraad moes alle verlangde data by die skole ver= 

samel en aan die Onderwysdepartement deurstuur. 

* 	 Die skoolraad moes die voorstelle van die verskillende 

skoolkomitees vir die aanstelling van nuwe onderwysers 

157) TRANSVAAL (Colony). Department of Eduaation. J/<lpCl't, 1906, p. 19. 


15S) Ibid., pp. 15S-159. 


159) Ibid., pp. 161-162. 
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goedkeur en aan die Direkteur voorle vir finale goed= 

keuring en aanstelling. 

* 	 Die Luitenant-Goewerneur was by magte om verdere regula= 

sies in verband met die pligte van die skoolrade uit te 

vaardig. 

4.5.3.4.2 PlaasZike adviserende skooZkomitees 

Plaaslike skoolkomitees is jaarliks by skole met 'n minimum van 

dertig leerlinge verkies. Die getal lede van die skoolkomitee 

is bepaal volgens die aantal leerlinge in die skool en kon wissel 

van vier tot twaalf. Die skoolkomitee is verkies deur die man= 

like ouers en voogde van leerlinge in die betrokke skool. Die 

lede van die komitees moes Blankes wees wat woonagtig was in die 
160 )wyk waarin die skool gelee was. 

Die verantwoordelikhede van die plaaslike skoolkomitee het die 

· l' 161)
d	 ~nges u~t:volgen e 

* 	 Die skoolkomitee kon applikante om 'n vakante onderwys= 

pos keur waarna die applikant se naam aan die skoolraad 

en Onderwysdepartement vir goedkeuring en aanstelling 

voorgele moes word. 

* 	 Twee lede moes aangewys word om die skool tydens die 

skoolure te besoek. Die lede ;noes egter sorg dat hulle 

nie met die onderwys as sodanig inmeng nie. 

* 	Klagtes van die ouers moes deur die skoolkomitee ondersoek 

en voorstelle ter oplossing, indien nodig, aan die skool= 

raad voorgele word. Indien nodig, moes die skoolraad die 

aangeleentheid aan die distriksinspekteur en/of die 

160) Ibid., p. 157. 

161) Ibid., p. 160. 
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Direkteur van Onderwys voorle vir 'n finale beslissing. 

* 	 Voorstelle in verband met noodsaaklike uitbreidings van 

en verbeterings aan bestaande skoolgeboue en -terreine 

moes deur die skoolkomitee aan die skoolraad voorgele 

word vir oorweging en uitvoering. 

* Met die goedkeuring van die skoolkomitee kon die 

skoolgeboue vir ander gemeenskapsaktiwiteite ge= 

bruik word. 

* 	 Die skoolkomitee moes alle verlangde data aan die skool= 

rade verstrek. 

* 	 Die jaarlikse boomplantdag by die skool moes deur die 

skoolkomitee, in oorleg met die prinsipaal gereel word. 

* 	 Die skoolkomitee kon aanbevelings betreffende veranderde 

skoolure en vakansies vir goedkeuring aan die skoolraad 

voorle. 

* 	 Sportdae en ander skoolfunksies moes deur die skoolkomi= 

tee, in oorleg met die prinsipaa~ gereel word. 

4.5.3.5 	 Die betekenis vcm die Sdbome--memorandum vir die 

onderuysbeheer 

Wat die onderwysbeheer betref, was die uitstaande kenmerk van die 

Selborne-memorandum die groter seggenskap wat die plaaslike ge= 

meenskap oor onderwysaangeleenthede verkry het. Selborne het hier 

voldoen aan In diepgewortelde tradisie waarvolgens die ouers en 

die plaaslike gemeenskap 'n aandeel verkry in die onderwys. 

In vergelyking met die bepalings tydens die Milner-regime het die 

skoolkomitees ook meer werklike seggenskap gehad. Belangrik was 

veral die inspraak van die skoolkomitees in die aanstelling van 
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onderwysers. 

Ten opsigte van die sentrale beheer is daar nie kardinale verande= 

ringe aangebring nie. Die groter vraag na onderwys het veroorsaak 

dat 'n herorganisasie van die Onderwysdepartement moes plaasvind. 

Hierdeur is die suksesvolle werking van die Onderwysdepartement 

verseker. Die reelings ten opsigte van die onderwysbeheer deur 

die Britse Owerheid in Transvaal is gedurende die tydperk 1900 

tot 1906 deur die eiesoortige Britse grondmotief bepaal. Die 

Bri tse Glerheid se onderwysbeskouing was op 'n Christelike reli= 

gieuse grondmotief van skepping, sondeval en verlossing gegrond 

rnaar enkele afvallige elemente het sterk op die voorgrond getree. 

Hierdie dualisme in die grondmotief van die Britse veroweraars 

is vergestalt in die deistiese lewensbeskouingwaarin onderskei 

word tussen 'n sakrale en sekulere terrein. Op die sekulere ter= 

rein, waarbinne die onderwys en opvoeding geval het, was die mens 

vry om na goeddunke op te tree. Die Britse owerheid was dus vry 

om die belange van die Britse Ryk as uitgangspunt te neem. 

Om die belange te beskerm, is op 'n verengelsingsbeleid in die 

staat en die skool besluit. Die ui:twerking van die verengelsings= 

beleid in die onderwysbeheer was dat die beheer gesentraliseer is, 

sodat die staat kon verseker dat sy (by 'n groot deel van die be= 

volking) ongewilde beleid deurgevoer word. Op grond van die deis= 

tiese lewensbeskouing was dit dus vir die Britse regering moont= 

lik om die ouerplig, 'n belangrike kenmerk van die christelike 

lewensbeskouing, te ignoreer en die beheer oor die onderwys in die 

hande van die staat te sentraliseer. 

Toenemende druk van die kant van 'n groot deel van die Afrikaans= 

sprekende bevolking het egter die Britse regering daartoe gedwing 

om sekere toegewings te maak. Op grond van hierdie toegewings 
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is daar in Ordonnansie 7 van 1903 voorsiening gemaak vir die in= 

stelling van plaaslike sko01komitees met adviserende verantwoor= 

delikhede. Selborne het ook in 1906 voorsiening gemaak vir die 

instelling van skoolrade waardeur daar aan die p1aaslike gemeen= 

skap nog In groter aandeel in die onderwysbeheer toevertrou is. 

Die beheerstruktuur oor- die onderwys, soosgeimplementeer na die 

Selborne-memorandum, kan soos volg voorgestel word: 

FIG. 4.9 Onderuryabeheeratruktuur tydena die periode 19015-190'1 

witen..t . Goewemeur . in . Iade 

Die hoogste beleidbeplllende en -uitvoerende gesllg 

Direkteur van Onderwys 
As hoof uitvoerende onderwysbeampte en I1ygestlllln 
deur die Onderwysdepllrtement, ver/lfltwoordelik vir 
die voorsiening en instlHldhouding VIHI onderwysfll6i
liteite en vir die professionele toesig oor die on. 
derwys 

I 

Skoolrade 

Met gedelegeerde staatsgesag mede' verantwoordelik 
vir die voorsiening en instandhouding van onderwys
fasiliteite in die skoolraadsdistrik 

I 

Plaaslike Skoolkomitees 

Verantwoordelik vir die voorsiening en instantihou. 
ding van die onderwysfasiliteite I1y die skool on· 
der hulle beheer 
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4.5.4 	 Die Smuts-wet (1907) en die reeZing van onderwysbeheer 

tyc'e)1z ::!ie tydperk van TIe r:mb»oorde Eke Se Zfbestuur in 

TransvaaZ, 1907-1910 

4.5.4.1 InZeiding 

Die nuwe Eerste Minister van Snge1and, Campbe11-Bannerman,was daar= 

van oortuig dat die toekenning van se1fregering aan die voormalige 

Boererepub1ieke die enigste wyse was waarop die Britse gesag in 

die gebiede verseker kon word. As direkte gevolg van hierdie 001'= 

tuiging het Transvaal in Desember 1906 verantwoordelike selfre= 
. 162)gerlng 	verkry. 

Die Het Yolk-party en sy Engelssprekende bondgenote, die Nasio:: 

na1iste, het die verkiesing van 1907 oortuigend gewen, waarna 'n 

regering saamgeste1 is. Die uitvoerende mag het by ses ministers 

berus met genl. L. Botha as Eerste Minister en genl. J.C. Smuts 
S k' 	 das K0 1onlale· e retarlS en 'I'rlnlster. van On erwys. 163) Tydens 

die eerste parlementsitting het Smuts 'n nuwe Onderwyswet, Wet 25 

van 1907, vir Transvaal deur die Parlement geloods. Tot 1910 en 

daarna sou die onderwys in Transvaal deur hierdie wetgewing ge= 

reiH word. 164) 

Tot 1906 was Smuts 'n vurige ondersteuner van die tradisioneel 

Christelik-nasionale onderwys. Hy is verkies tot die Hoofkomi= 

tee vir die CNO-beweging en het die beginse1s van die CNO onder= 
165 )

skryf en bevorder. Op 'n CNO-kongres, waar Smuts teenwoor= 

dig was, is 'n besluit geneem waarin verklaar is dat die ver= 

anderinge op onderwysgebied tydens die Selborne-regime nie bevre= 
162) SPIES, S.B. Heropbou en Unifikasie, 1902-1910. (In MULLER ....d., cp. ci.t., p. 329/. 


163) Ibid.• p. 330. 


16.. ) VAN DER SCHYF. cp. cit., p. 194. 


165) VftJI WYK, cp. cit., p. 141. 
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het nie. Selfs nie die instelling van skoolrade en skool= 

komitees het die Boerebevolking ten volle tevrede gestel nie. 

Die Afrikaners was daarvan oortuig dat hul taal, sedes, nasiona= 

liteit en godsdiens in die staatskole verwaarloos en afgebreek 
word. 166) 

Daar het ongelukkig 'n kentering in Smuts se denkwyse ingetree 

aangesien hy vanwee sy holistiese lewensbeskouing die geheel, 

die Britse Ryk, belangriker geag het as die deel, naamlik Trans= 

vaal. Hierdie kentering was so radikaal dat die Smuts-wet in 'n 

groot mate op die opvattings van Milner, Selborne en die Direk= 

teur van Onderwys, Adamson,gefundeer was. Hy het seIfs pertinent 

verklaar dat die voormalige regering 'n gesonde grondslag vir 

toekomstige onderwysontwikkeling gele het. Smuts het die skool 

as 'n middel gesien om eenheid tussen die twee bevolkingsgroepe in 

Transvaal te bewerkstellig 167) en om die Afrikanerkind voor te 
. dId' . B' R k d 168) berel om ee van le magtlge rltse y te wor . 

Om genoemde doelstelling te bereik, moes die skool 'n staatskool 

wees. Die CNO-beginsel van ouerseggenskap en mede-deelname aan 

die onderwys is egter behou. Die.beginsel van staatseggenskap en 

ouerdeelname aan die onderwysbeheer is by die Smuts-wet van 1907 

geimplementeer, terwyl die Selborne-reelings as grondslag gedien 

het vir die reeling van die onderwysbeheer kragtens die Smutswet. 

Belangrike veranderings is egter ook aangebring. 

166) 

167) 

168) 

SNYMAH. op. <lit., pp. 203-204. 

Ibid., pp. 203-205, 208. 

BAIUIAlID en COETZEE. op. ait., p. 145. 
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4.5.4.2 Sentrale beheer oor die onderwys 

Die belangrikste verandering in die sentrale onderwysbeheer was 

die aanstelling van In Minister van Onderwys wat die algehele 
169 )verantwoordelikheid vir die onderwys moes aanvaar. 11et 

hierdie aanstelling is daar voorsiening gemaak vir In persoon in 

die hoogste wetgewende liggaam wat direk die verantwoordelikheid 

vir die onderwys aanvaar het. Met hierdie stap is verseker dat 

die 	onderwys die nodige aandag in regeringskringe sou kry. 

Die Minister het die verantwoordelikheid om die onderwysbeleid aan 

uit te voer aan die Direkteur van Onderwys, as hoof van die Onder= 

wysdepartement, oorgedra. Die Onderwysdepartement was daarvoor 

verantwoordelik om, deur middel van regulasies, bykomende stappe 

te doen vir die goeie beheer en doelmatige voorsiening van onder= 
. 170)wys In Transvaal. 

Die t1inister sou deur middel van die Direkteur en 	Onderwysdepar= 

171
tement vir die volgende sake verantwoordelik wees: ) 

* 	 voldoende voorsiening van primere, sekondere, tersie~e en 

Kleurlingskole; 

* 	 die oprigting van doelmatige koshuise en onderwyserswo= 

nings by skole; 

* 	 die oprigting van inrigtings vir gespesialiseerde onder= 

wys, biblioteke, weeshuise en skole vir liggaamlik ge= 

remde en verstandelik gestremde kinders; 

* 	 die afneem van eksamens by staatskole; en 

* 	 die voorsiening van studiebeurse aan kinders van behoef= 

tige ouers en aan belowende leerlinge. 
169) TIWISVML (Ko:Looio). Wet gS van 1907 • art. 3(ll. 


nO) rbid., art. 3(2). 


171) rbid., "rtt. ;-6. 
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Die strukturering var die Onderwysdepartement is nie by die 
172 } 

Smuts-wet verander nie en het soos voor 1907 voortbestaan. 

Betreffende die sentrale beheer is daar ook voorsiening gemaak vir 

'n Raad van Onderwys. Hierdie afde1ing was nie in die wetsontwerp 

ingevoeg nie. As gev01g van druk van die opposisie, wat bang 

was vir outoritere oorheersing deur die Minister van Onderwys 

oor die Direkteur van Onderwys, is daar in die Wet voorsiening 

gemaak vir die inste11ing van In Raad van Onderwys.173) 

Die Raad het uit vyf 1ede bestaan. Die Direkteur van Onderwys 

het as voorsitter opgetree en die ander vier lede is deur die 

Goewerneur benoem. Die taak van die Raad was om die Minister van 
. 174)

Onderwys oor die vo1gende sake te adv~seer: 

* 	 die jaar1ikse onderwysbegroting; 

* 	 uitgawes wat nie deur die verski11ende regu1asies gedek 

word nie; 

* 	 skoo1gelde in middelbare ambagsko1e; 

* 	 prob1eme rondom die medium van onderwys; 

* 	 die aanste11ing van onderwysers (slegs in uitsonder1ike 

gevalle) ; 

* 	 die opstel van regulasies om die implementering van die 

wet te vergemaklik; en 

* 	 enige ander saak waaroor die Minister advies sou verlang. 

Die Raad van Onderwys het ook geen mag of jurisdiksie oor die 

Direkteur of enige ander amptenaar van die Onderwysdepartement 
. 175)gebad n~e. Die Raad het slegs die Minister geadviseer ten 

172) VAN ROOYEN, G.P. Si:t' John Eme.t AdameOll aB DiNktslC' """ Onde""ll8 (1905-1924), p. 340. 

173) TRAHSVAAL (Colony). Department of Education. Hepon, 1907, pp. 3-11. 

174) TRAlISVML (Ko1on1e). lIet 2S V"" 1907, art. 8. 
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opsigte van onderwyssake. Nerens is daar bepaal dat die Minister 

verplig was om die advies aan te neem nie. 

4.5.4.3 PZaasZike beheer oor die onderwys 

Ten opsigte van die plaaslike onderwysbeheer het Smuts voortge= 

bou op die stelsel soos voorgestel in die Selborne-memorandum. 

Smuts het voorsiening gemaak vir drie soorte beheerliggame, naam= 

lik skoolrade, skoolkomitees en beheerrade. 

4.5.4.3.1 SkooZrade 

Transvaal is in ses-en-·twintig skoolraadsdistrikte verdeel en 

vir elke skoolraadsdistrik is In skoolraad verkies. l76 ) Die 

skoolrade het uit ses, nege of twaalf lede bestaan, soos deur 

die Goewerneur bepaal. Een-derde van die lede is deur die Minis= 

ter benoem, terwyl die ander lede verkies is deur alle inwoners 

van die betrokke skoolraadsdistrik wat stemreg vir die Volksraad 

gehad het. Enige blanke inwoner kon, met sekere voorbehoude, 

tot lid van 'n skoolraad verkies word. Die skoolrade het ook die 

reg gehad om In sekretaris-tesourier teen vergoeding aan te 
stel. 177) 

Die verantwoordelikhede van die skoolrade was onder meer die vol= 
178)gende: 

* 	 Die skoolrade het, volgens artikel 58, die algemene toe= 

sig binne die bepalings van die Wet oor die skole onder 

hulle beheer gehad.· Enige lid kon enige skool besoek 

solank die onderwys nie ontwrig is nie. Inspeksierappor= 
176) TRANSVAAL (Colony). Departlllll1lt of Education. Ropcn, 1908, p. 10. 

177) TRANSVAAL (Kolonie). Wet 25 IIaP1 1907, ant. 39-41, 511. 

118) Ibid., artt. 58-55, 18, 80. 
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te moes aan die skoolrade gestuur word, waarop die skool= 

rade sekere aanbevelings kon maak. 

* 	 Ingevolge artikel 59 kon die daarstelling van nuwe onder= 

wysfasiliteite slegs op aanbeveling van die skoolrade ge= 

skied. 

* 	 Sake soos die oprigting, aankoop of huur van skoolgeboue, 

onderwysvoorsiening en koshuise IDoes, volgens artikel 61, 

deur die skoolrade, in opdrag van die Onderwysdepartement, 

behartig word. 

* 	 Luidens artikel 62 was die skoolraad verantwoordelik vir 

die administrasie van fondse wat toegestaan is vir her= 

stelwerk aan onderwysgeriewe, studiebeurse en enige an= 

der goedgekeurde verpligtinge. 

* 	 Die gebruik van skoolgeboue en onderwystoerusting vir 

ander doeleindes as direkte onderwysverskaffing moes 

deur die skoolraad goedgekeur word (artikel 63). 

* 	 Die skoolrade moe~ volgens artikel 64.oorweging skenk en 

uitvoering gee aan enige saak wat deur 'n skoolkomitee 

voorgele is. App~l kon egter by die Direkteur aangeteken 

word teen enige onaanvaarbare beslissing van die skool= 

raad. 

'" 	 Verslae en statistieke aangaande die onderwysvoorsiening 

in die betrokke skoolraadsdistrik moes, ingevolge artikel 

65, gereeld deur die skoolraad ingedien word. 

* 	 Ooreenkomstig artikel 78 moes die skoolraad, in oorleg 

met die betrokke skoolkornitees, onderwysers aanbeveel vir 

vakante poste binne die skoolraadsdistrik. 

* 	 Indien 'n onderwyser beskuldig word van onbehoorlike ge= 

drag kon hy na skuldigbevinding. deur die skoolraad ge= 

skors word. Die finale skorsing was egter onderworpe 
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aan die goedkeuring van die Onderwysdepartement (artikel 

80) • 

4.5.4.3.2 SkooZkomitees 

By 	 alle staatskole onder die beheer van die skoolrade is daar 

skoolkomitees ingestel. Die skoolkomitees het uit vyf 

tot sewe lede, soos bepaal deur die skoo1raad, bestaan. Die lede 

is deur die ouers van die leerlinge van die skool verkies vir 'n 
•· 179) W d'tydperk van drle Jaar. aar le 

ontbreek het, kon die skoolraad In skool direk beheer, sonder 

die van In verkose skoolkomitee. 

Die van die plaaslike skoolkomitee sou, volgens Wet 25 van 
180)

1907, die volgende sake omvat: 

* 	 Die skoolkomitee kon enige saak betreffende die vooruit= 

gang van die skool ter oorweging en aan die 

skoolraad voorle. 

* 	 Die instandhouding van die skoolgeboue en was 

die 	verantwoordelikheid van die skoo1komitee in samewer= 

met die skoolraad. 

* 	 Die skoo1komitee moes die name van 

vir vakante onderwysposte aan die skoolraad voorle. Die 

skoolraad moes op sy beurt weer sy aan die 

1ys van geskikte applikante heg, waarna die lys na die 

Onderwysdepartement gestuur is. Die van die 

applikant het van krag geword nadat sy aansoek deur die 

Onderwysdepartement goedgekeur is. Die skoolkomitee kan 

ook 'n voorstel by die skoo1raad indien dat In onderwyser 

op grond van wangedrag geskors word. 
179) Ibid., art. 67. 

laO) Ibid., art. 71. 
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* Die skoolkomitee was ook verantwoordelik vir enige ver= 

wat die skoolraad aan die betrokke skoolkomitee 

mag opdra. 

Die skoolkomitee kon slegs deur middel van die skoolraad besondere 

sake aan die Onderwysdepartement voorle. Slegs in uitsonderlike 

aangeleenthede kon daar direk aangeteken word teen beslis= 
" 181)sIngs van dIe betrokke skoolraad. 

4.5.4.3.3 Beheerrade 

Volgens die Wet sou sekere skole nie meer onder beheer van 'n 

skoolraad val nie. In Transvaal was daar agt skole wat in hier= 

die kategorie geval het. 182 ) Hierdie skole he~onder die beheer= 

rade gestaan. Die beheerrade is deur die Minister aangestel. 183} 

regulasies is vir elke skool uitgevaardig waarin die 

samestelling en pligte van elk van hierdie beheerrade volledig 
. .. 184)uIteengesIt lS. 

4.5.4.4 ImpZikasies van die Smuts-wet vip die onderwysbeheep 

Ter bereiking van die besondere onderwysdoel, naamlik die inskake= 

ling van Transvaal by die Britse Ryk, is die daarstelling van ge= 

desentraliseerde onderwysbeheer, soos voorgestaan deur die CNO

beweging, in die Smuts-onderwyswet verwerp. Deur die Wet is die 
185onderwys onder beheer van die staat geplaas. ) Die Direkteur, 

as uitvoerp.nde verteenwoordiger van die Minister van Onderwys, se 

181) Ibid., art. 72, 6", 


182) Ibid., byl.. 3. 


183) Ibid., art. 73. 


184) TRANSVAAL (Colony). (Jove,."".,nt Gazette, Government.notice's 562 of 1908 aI1l .. 06 of 1910. 


185) BARNARD, S.S. Btanke-orule""YB in rranelJaal in ItiBto";'es-pedagogiese pe1'flpektief, p. 117. 
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finale goedkeuring was nodig vir alle onderwysveranderings en 

-besluite. 

Smuts het egter in die diepgewortelde tradisie van plaaslike seg:: 

genskap in die onderwys voorsien. Deur middel van die skoolrade 

en skoolkomitees kon die plaaslike gemeenskap en die ouers wel 'n 

aktiel'le rol in die onderwysbeheer speel. 

Ten opsigte van die beheerstruktuur was die belangrikste ontwik= 

keling die daarstelling van 'n Hinister van Onderwys en 'n Raad 

van Onderwys. Die beheerstruktuur kan soos in figuur 4.10 voorge= 

stel word. Kyk figuur 4.10 op bladsy 157. 

4.6 SAMEVATTING 

Die verskille tussen die twee strominge, naamlik die CNO-beskouing 

en die meer liberalistiese lewensbeskouing, in hierdie geval die 

deisticso lellensbeskouint; van die Britse Regering se invloed op 

onderwysbeheer word treffend geillustreer deur die Transvaalse 

onderwysgeskiedenis tot 1910. Tydens die republikeinse regerings= 

tydperk in Transvaal (1838-1876 en 1881-1899) was die CNO-begin= 

sel die bepalende faktor, behalwe tydens Burgers se regeringstyd= 

perk. Daarenteen het die Britse bewind in Transvaal 'n meer libe:: 

ra1istiese uitgangspunt gehad. Die belangrikste verski1 tussen 

die twee rigtings is dat kragtens die CNO-beginsel die beheer in 

'n groter r~te gedesentraliseer is, terwyl die Britse oorheersers 

gesentraliseerde beheer daargestel het. Tydens die republikeinse 

tydperk het die ouers 'n groot mate van seggenskap in die onder= 

wysbeheer gehad. 
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FIG. 4.10 Onderwysbeheerstruktuur kragtens Wet 25 van 1807 

Goe.emeur en die Parl8lllaRt 

Deur middel Vlln die Minister VIln Onderwys 
ste beleidbepslende en -uitvoerende gesag 

Transvaalse Onderwysdapart8lllent 

Verantwoordelil<. vir die uit
voering Vlln die onderwys. 
beleid, die voorsiening en 
instllndhouding VIln die on
derwysfssiliteite en vir die 
professionele toesig oor die 
onderwys 

Direkteur van Ondentys 

Skool.... 

Met gedelegeerde gessg me. 
de-verantwoordelil<. vir die 
voorsiening en instandhoud
ing van onderwysfasiliteite 
in die sl<.oolraadsdistril<. 

11)... 
;;;...... 
CL Plaaslike Skoolkomitees 

Verllntwoordelil<. vir die VOOl' 
siening en instandhouding 
van onderwysfasiliteite by 
die sl<.ool 

Raad van Onderwys 

Moes die Minister adviseer 
oor die fOntlulering van be. 
leid en ten opsigte Vlln 
enige ander besondere pro
bleem 

Met gedelegeerde gessg me
de - verllnlwoordelil<. vir die 
voorsiening en instanfllou
ding van onderwysfasilit,it, 
by 'n 51<.001 nie onder /»
heer van 'n sl<.oolraad nie 
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Die politieke beIeid het ook In beIangrike rol in die beheerstruk= 

tuur gespeel. Die Britse owerheid het telkens 'n verengelsings= 

beIeid gevolg waarvoor 'n sterk gesentraliseerde beheer noodsaak= 

Iik was. Die owerheid moeS goeie beheer oor die skole uitoefen 

om te sorg dat die nuwe beIeid nagevolg word. Tydens die repubIi= 

keinse tydperk was daar nie In nuwe doelsteIling wat bereik moes 

word nie. Die regering kon dit dus bekostig om die onderwysbeheer 

te desentraliseer. 

Die voortdurende deeIname van die staat aan die onderwysbeheer 

was In verdere kenmerk. Selfs in die Van der Linden-

en Van der Hoff-reglemente waar die beheer ten volle aan die 

kerkraad oorgedra is, het die staat die oppergesag gehad. Die 

staat het die oppergesag verkry deurdat hy die betrokke wetgewing 

uitgevaardig het. Die staat kon die wetgewing te tyd her= 

roep, soos trouens in 1859 gebeur het. Sedert 1859 was die onder= 

wys in Transvaal In staatsaangeleentheid. Tot 1874 het die ouers, 

deur middel van die skoolkomitees, toesighoudende verantwoordelik= 

heid gehad. Hierdie skoolkomitees is egter indirek deur die re= 

gering benoem sodat dit eerder staatseggenskap as werklike ouer= 

seggen,,~ap was. Du Toit het in sy Wet die rol van die ouer as 

primere opvoeder bekIemtoon. Kragtens die Onderwyswet van 1882 

het die staat die gees en rigting van die onderwys terwyl 

die toesighoudende reg oor die onderwys ook aan die staat toever= 

trou is. Hoewel die regering dus in die repubIikeinse tydperk 

die beIangrikste reI vervul het, is die aktiewe deelname van die 

ouers voortdurend. verseker en aangemoedig. Dit is bewerksteIIig 

deur die instelling van plaaslike skoolkolllitees. 

Onder die Britse regering is die onderwysbeheer formeel in die 

hande van die regering gesentraliseer. Die Britse owerheid was 
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baie huiwerig om plaaslike beheerliggame in te stel. Waar die 

liggame wel ingestel is, het hulle oor weinig mag beskik. Hulle 

taak was hoofsaaklik instandhoudend van aard. Sedert 1905 was 

daar egter In kentering op hierdie gebied. Deur die instelling 

van skoolrade en plaaslike skoolkomitees het die plaaslike ge= 

meenskap en die oUers WeeI' In belangrike aandeel in die onderwys= 

beheer verkry. Hiermee is In onvernietigbare tradisie voortge= 

sit en het die onderwysstelsel weeI' vir die Transvalers, veral 

vir die Afrikaanssprekendes onder hulle, aanvaarbaar geword. 

Die ontwikkeling van onderwysbeheer in die Oranje-Vrystaat ty= 

dens die tydperk 1838 tot 1910 word vervolgens beskryf. Daar 

sal gepoog word om aan te toon hoedat die beheer ook, soos in 

die ander gebiede, heeltemal eiesoortig ontwikkel het. 
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