
5 	 DIE ONTWIKKELING VAN DIE ONDERWYSBEHEER IN DIE ORANJE-VRY= 

STAAT, 1838-1909 

5.1 INLEIDING 

Die Oranje-Vrystaat is as staat deur die Trekkers van 1835 ge= 

grondves en tot 'n modelstaat uitgebou. Hierdie Trekkers het die 

Kaapkolonie verlaat in In poging om in die binneland vir hulself 
• G B' •. kl)In toekoms onafhankllk van root rlttan]e, Ult te wer • 

Die pioniersbevolking van hierdie Boererepubliek het egter nie 

lank vrygebly van Britse inmenging nie. In 1848 is die gebied 

tussen die Oranje- en Vaalrivier deur' sir Harry Smith namens 

Groot Brittanje geannekseer. Die Britse Owerheid het na die an= 

neksasie oor In tydperk van ses jaar vrugtelose pogings aangewend 

om rus en vrede in die Oranjeriviersoewereiniteit tot stand te 

By die besef van die omvang van hierdie mislukking en die 

koste daaraan verbonde het Brittanje die onafhanklikheid van die 

Oranje-Vrystaat in 1854 erken. Die Vrystaatse Koerant "De Tijd" 

het die vo1gende kommentaar aangaande hierdie aangeleentheid ge= 

lewer: "Een magtige rijk nam wederegtelik ons in bezit en wierp 

ons minachtend weg toen de willekeurige daad niet betaalde. Daar 

staande nu eenvoudige lieden in een uitgestrekt open .land, om;;: 

ringd van alle kanten door vijanden, zonder soldaten, zonder geld 
" 2)verdeeld door onkunde 

Die Oranje-Vr;lstaat was geheel-en-al onvoorbereid vir die nuutver= 

onafhanklikheid. Die inwoners van die Oranje-Vrystaat het 

egter met moed en oortuiging aan die werk gespring en onder be= 
II ~ULU:R, C.F.J. Die Groot trek-tydpet'k. 18311-1B54 (I" HULLER, C.F.J. red. 500 Jaa:I'Suid

.4frikaanse (leekis&",'., pp. 125-127.). 

2) 	 Soos ••ngehaal dew:' VAJI SCHOOR. ~.C.E. Die ill"'anje-Vrystaat. (In HULLER 1'i!Jd., op. !:it., 
p. 201!.) 
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3
kwame staatsleiers is daarin geslaag om die binneMandse prob1eme 

op te los en om hierdie Boerestaat tot In modelstaat uit te bou. ) 

Die onderwys is in die Oranje-Vrystaat, net soos wat dit in die 

ZAR die geval was, op In Christelik-nasionale gronds1ag gebaseer 

en uitgebou. Die Britse inv10ed van die aangrensende Kaapko1onie 

het egter nie uitgebly nie. Die Britse invloed is vera1 versterk 

deur die aanstel1ing in 1874 van dr. John Brebner, In Skot van ge= 

boorte, as Superintendent van Onderwys. Ten spyte van die Britse 

inv10ed is die CNO-beginse1 van ouerseggenskap en -deelname tot 

1899 voortdurend in die onderwysbeheer gehandhaaf. 

Met die uitbreek van die Tweede Anglo-Boereoor1og in 1899 is die 

Repub1iek van die Oranje-Vrystaat as bondgenoot van die ZAR in In 

staat van oor1og gedompe1. Met die Vrede van Vereeniging (31 Mei 

190~het die Oranje-Vrystaat sy onafhanklikheid verloor waarna 

die gebied onder die Britse gesag geval het. Onder die Britse 

owerheid is die beginse1 van sentra1isasie in die onderwysbeheer 

ingevoer. In 1907 het die Oranjerivierko1onie egter V~rantwoor= 

de1ike Se1fregering verkry.4) Hierna is die beginsel van desen= 

tra1isasie in die onderwysbeheer, onder oppertoesig van die rege= 

ring, weer ingestel. 

Die onderwysontwikkeling in die Oranje-Vrystaat korn merkwaardig 

ooreen met die in Transvaal. Die inv10ed van die twee 1ewens= 

beskoulike uitgangspunte, naamlik die CNo-beginse1 en die Brits

1ibera1istiese beskouing, op die onderwysbeheer word eweneens 

duide1ik in die Vrystaatse onderwysgeskiedenis uitgestippel. 

3) Ibid., pp. 20'+-205, 211-222. 


4) VAN DER WALT, A.J.H., WIlD, J.A. en GEYER. A.L. o..kiedmris van Suid-A/'l'ika, p. '+57. 
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5.2 ONDERHYSBEHEER IN DIE TRANSORANJE, 1838-1854 

5.2.1 	 Onderwysbeheer tydens die vestigingsjare, 1838-1848 

Tydens die vestigingsjare van die Trekkers in die Transoranje, die 

latere Oranje-Vrystaat, het die onderVlYs nie tot sti1stand gekom 

nie. Die onderVIYs was egter 'n privaat onderneming, die 

ouers self vir die onderwysvoorsiening aan hulle kinders verant= 

woordelik Vias. Enkele ouers het oar die dienste van on= 

derwysers beskik, terVIyl die ander ouers hul kinders self onder= 

rig het. Die onderVIYs is dus tydens hierdie jare geheel-en-al 

deur die ouers voopsier; en beheer. 5) 

Die tradisionele bondgenote van die ouers, volgens die CNO-begin= 

sel, in die ondervlysbeheer, naamlik die kerk en die staat, wou of 

kon nie hul taak met betrekking tot die onderVIys nakom nie. Die 

Kaapse kerk het nie amptelike aan die Groot Trek verleen 

nie, daarom het die kerk tot in 1848 nie amptelik aan die onder= 

wysbeheer in die Vrystaat deelgeneem nie. 6) Aan die a:lder kant 

was daar tydens hierdie in die Vrystaat geen 
. . 7). k dvan 'n regerlng nle. Dle staat on us geen aan= 

deel in die onderwJsbeheer geneem het nie. 

5.2.2 	 Die Britse O'.Jerheid se invloed op die Oranjeriviersoewerei= 

niteit en die veranderinge in die onderwysbeheer3 1848-1854 

Op 3 Februarie 1848 het sir Harry Smith die gebied tussen die 

Oranje- en Vaalrivier tot Britse geproklameer. Volgens 

5) VAN SCHOOR, H.C.E. Cnd."",. in die Oranje-Vrystaat. (In COETZEE, J.C. Rad. O,,"ie""Y. in S!d&= 
Afl'ika, 1852-1980, p. 135.) 

S) Vgl. par. 4.2.2. 

7) VAN D[R WALT, .t.a~., Gp. eit., pp. 233-234. 
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sir Harry Smith was die agter1ike toestande op kerk1ike en onder: 

'iysgebied een van die redes Hat tot die anneksasie aanleiding ge= 

gee het. 8) Die be10fte vir die oprigting van In voldoende aan= 
9

tal kerke en skole is dus tydens die anneksasie gemaak. ) 

Na die anneksasie is die naam van die gebied tussen die Oranje

en Vaalrivier na die Oranjeriviersoewereiniteit verander. Die 

regering is in die hande van In Wetgewende Raad met die Britse 

Resident as voorsitter geplaas. Die Wetgewende Raad het uit die 

vier landdroste van die vier distrikte en uit nog twee benoemde 

1ede per distrik bestaan. 10 ) Volgens die eerste algemene regula= 

sies wat in 1850 deur die Britse owerheid uitgevaardig is, sou 

die sentrale onderwysbeheer by die Resident en die Wetgewende Raad 

berus. ll ) 

Aangesien die Britse owerheid soos in die ander verowerde kolonie~ 

naamlik die Kaapkolonie en Natal, daarop ingestel was om die be= 

volking te verengels, was hierdie sentralisasie van onderwysbeheer 

noodsaak1ik. Die politieke doelstelling het die onderwysdoelstel= 

ling beinvloed, en orn die ongewilde (by die grootste deel van die 

bevo1king) onder~sdoelstelling deur te voer, moes die staat die 

onderwysbeheer onder sy eie gesag sentraliseer. Die Britse ower= 

heid het egter ook besluit om In mate van plaas1ike onderwysbeheer 

te implementeer Die redes vir hierdie besluit was klaarblyklik 

een of meer van die volgende: die Britse owerhede het nie oor die 

noodsaaklike interne organisasie en arnptenare beskik om In omvat= 

tende sentrale beheer te irnplementeer nie, of daar is besluit dat 

die anti-Britsgesinde Vrystaters hierdeur verower kon word of 

rnoontlik was die besluit deur die Britse gebruik, waar die onder= 
8) MIDGLEY, J.F. The Orange River Sovereignty (1848-1854), p. 5,). 

9) Ibid., p. 5~. 

10) Ibid., p. 175. 

11) COETZEE, J.H. Die Brite-Skot8e invloed in die Vl'!l8taatee ondel'l>1JJe, p. 6'. 
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Wis 	 in 'n groot mate 'n aangeleentheid was, beinvloed. 

In ,Junie 1850 het die vletgewende Raad gevolglik die samestelling 

van 	plaaslike skoolkomitees vir die staatskole in die distrikte 

d · 0 . ., ... d k 12) D'" .van le l'an]erlVlersoewerelnltelt goe ge eur. le skoolkoml= 

tees sou elk bestaan uit die Siviele Kommissaris, die predikant 

van die distrik, 'n veldkornet uit die distrik en die twee lede 

wat die betrokke distrik in die Wetgewende Raad verteenwoordig 

het. 13 ) 

Daar bestaan onduidelikheid of elke skoolkomitee sy eie regulasies 

moes uitvaardig en of almal hulle werksaamhede volgens dieselfde 
14regulasies uitgevoer het. Volgens Coetzee ) is hierdie onduide= 

likheid toe te skryf aan die ontoereikende beriggewing oor hierdie 

aangeleentheid. Die pligte van die verskillende skoolkomitees was 

klaarblyklik soortgelyk aan die pligte van die skoolkomitee van 

Bloemfontein. Hierdie pligte is in September 1852 soos volg vas= 
15 )

gestel: 

* 	 Die interne van die skool is aan die verantwoor= 

delike onderwysers oorgelaat. Die skoolkomitee kon egter 

na goeddunke veranderings in die reelings aangebring het. 

* 	 Een of meer van die skoolkomiteelede moes die skool week= 

liks besoek, waartydens daar besondere aandag aan die 

skoolbesoekrooster geskenk moes word. (Dit dui daarop dat 

die skoolkomitee verantwoordelik was vir gereelde skool= 

besoek. Dit was dus hul taak om toe te sien dat die kin= 

del's in die distrik 'n skool gereeld bywoon - H.J.S.) 

12) BRUWER, J.P.J. Education in ~e Orung. Free St4te, p. 21. 


13) Th. Friend, 1B50-05-11. 


1") COETZEE, l.H. Gp. cit., p. 51. 


15) The Friend, 1852-09-30. 
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* 	 Die skoolkomitee moes teenwoordig wees by die openbare 

eksamen aan die begin van eIke kwartaal. 

* 	 Die onderwyser moes in oorleg met die skoo1komitee die 

twee vakansies per jaar vasstel. 

* 	 Die skoolkomitee moes toestemming verIeen dat die kinders 

van behoeftige ouers gratis onderwys ontvang. 

Uit die sameste1Iing van die p1aas1ike skoolkomitee b1yk dit dat 

daar nie van werklike ouerseggenskap sprake \vas nie. Om die on= 

derwysdoeIste1ling van verengelsing te verwesen1ik, kon die Britse 

r~gering nie ongekontroleerdep1aas1ike beheer toelaat nie. Die 

r.egering moes dus doe1 treffende beheer oor die werksaamhede van 

die plaas1ike skoolkomitee uitoefen. Die Britse owerheid het ge= 

volglik ook deur middel van die Iede van die skoolkomitee, wat al= 

mal ondersteuners van die regeringsbeIeid was, 'n prominente rol 

in die p1aasIike beheer vervu1. Die komitee het seggenskap oor 

die gees en rigting van die skool gehad, deurdat huI1e die interne 

reelings van die onderwyser kon verander. Deur die eksamens en 

besoeke aan die skool het huIle ook beheer Oor die onderwys ver= 
16kry. Coetzee ) poneer verder dat die pIaasIike skoolkomitee, 

onder beheer van die Britse owerheid, 'n beIangrike bydrae tot die 

onderwysontwikkeling in die Oranjeriviersoewereiniteit ge1ewer 

het. 

5.3 	 ONDER~~SBEHEER TYDENS DIE REPUBLIKEINSE TYDPERK IN DIE ORAN= 

JE-VRYSTAAT, 1854-1899 

5.3.1 Onderwysbeheer na RepubZiekwording, 1854-1862 

Na 	 die beeindiging van die Britse-anneksasie in 1854 het die 

15) 	 COETZEE. J.H. Q>. cit., p. 58. 
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dringende politieke en ekonomiese vraagstukke asook die gebrek 

aan die nodige finansies die Volksraad se onverdeelde aandag ver::: 

eis. As gevolg van hierdie probleme kon die Volksraad nie sy 

volle aandag aan die onderwysontwikkeling skenk nie. 17 ) Die 

Volksraad het egter nie sy verantwoordelikheid teenoor die onder= 

wys probeer ontduik nie. Die bewys hiervoor blyk daaruit dat die 

Grondwet van die Republiek van die Oranje-Vrystaat bepaal het 

dat: "De bevordering van godsdienst en onderwys . . een onder= 

werp is van gezag voor den Volksraad. 1I18 ) 

Uit die voorafgaande paragraaf blyk dit dat die oppergesag oor die 

onderwys by die ?residen~ en die Volksraad berus het, dog daar het 

nie In algemeen geldende onderlVfswet of In sentrale liggaam, ver= 

antwoordelik vir die onderwysbeheer, bestaan nie. Die Volksraad 

het as regeringsliggaam van tyd tot tyd insake die on= 

derwys ui tgevaardig. Die uitvoering van die regulas ies is aan 

die plaaslike skoolko~itees opgedra. Uit di~ regulasies blyk d~t 

dat die Volksraad se verantwoordelikheid en deelname in die ondar= 

wys die volgende aspekte behels het: 

* Die onderwysers verbonde aan die staatsondersteunde skole 
. 	 d d' . b d' 19)~s eur ~e reger~ng 'asol ~g. 

* 	 In die verski11ende distrikte moes die plaas1ike skoo1ko= 
20)

mitees deur die Volksraad aa:1gestel word. 

* 	 Die ?resident was verantwoordelik vir die finale aanstel= 

ling van die onderwysers by die staatsondersteunde skolE:?1 ) 

* 	 Die President en die Volksraad het ook indirekte toesig 

oor die skole gehad. Hierdie toesig is uitgevoer deur 

midde1 van die jaarlikse vers1ap van die p1aaslike skool= 
17) Ibid., p, B6. 


18) ORANJE-VRYSTAAT (Repuhliek). GrondJet (1854), art. 23, 


19) ORANJE-VRYSTAAT (Repuhliek), Vo~ksraadsnotuZe, 1B54-09-09. 


20) 	 Ibid., 1B55-02-15. 

21) 	 Ibid., 1854-09-09, 
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komitees. Hierdie verslae is in die vorm van voltooide 
. • 1- 22)vraelyste aan dle regerlng voorge e. 

* Volgens voorskrifte van die L'~~eL'~U~ moes die onderwys 

In nasionale karakter dra terwyl die voertaal in die 
23)

skole Hollands moes wees. 

* By alle skole is die skoolgeld deur die regering bepaal. 

Hierdie 	 is hoofsaaklik gebruik om die nodige 
24)en 	ander benodigdhede aan te koop. 

In 1855 het die Volksraad besluit om plaaslik skoolkomitees vir 

elke geproklameerde distrik in te stel. Die doel met die instel= 

ling was om deur die plaaslike skoolkomitees ~a"0J.~~e belangstel= 

ling en deelname in die onderwys te verseker. Die skoolkomitees 

het bestaan uit die landdros, die predikant of konsulent van die 

plaaslike gemeente, een lid wat deur die inwoners van die dorp 

verkies is en twee lede wat deur die inwoners van die distrik ver= 

kies is. 25 ) Die van die skoolkomitees het onder andere die 

volgende behels: 

* 	 Die skoolkomitee was verantwoordelik vir die 

van die nodige betreffende die staatsonder= 

steunde skoo~ onder sy eeheer. 

* 	 Applikante vir In vakante onderwyspos moes deur die skool= 

komitee geeksamineer word. Die onderwyser kon slegs met 

goedkeuring en van die plaaslike skoolkomitee 

d · . 	 d 26)deur le regerlng aangeste1 wor. 

* 	 Jaarliks moes In verslag betreffende die onderwysontwikke= 

ling aan die Volksraad voorgele word. Die verslag moes in 

22) BRUllER. Gp. ait. p. 19. 


23) ORANJt-VRYSTAAT (Fepuhliek). Volk8mad.enot"z." 1656-10-11. 


24) VAN SCHOOR, H.C.t. Onderwy" in die Oranje-Vrystaat. (I" CotTZEE, J.C. RlJd., Gp. ait., 

p. 139.) 

25) ORANJt-VRYSTAAT (Repuhliek). Volk.madanotuu., 1855-02-15. 

26) Loe. ait.. 
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die vorm wees van 'n vraelys wat onder andere die volgende 

sake aangeraak het: die , die privaat 

onderwysers binne die distrik, die onderwysers se salaris= 

se, die skoolgelde, die skoolgeboue en toerusting, die 

vakke wat in die skole is en die leer- en lees= 

boeke wat gebruik is. 

* Kinders van behoeftige ouers k~n na van die 

skoolkomi tee van die van skoolfooie vrygestel 
27)

word. 

Die skoolkomitees het blykbaar nie hul na behore uitgevoer 

nie. As gevolg van hierdie gewaande versuim het die Volksraad 

in 1861 besluit dat die President self die lede van die plaaslike 

skoolkomitees moes benoem. Hierdie skoolkomitees se pligte sou 

deur 1e 01 sraa 1n regu aSles u1teengeslt wor .d · V k d' l" . d 28) 

Dit blyk uit die voorafgaande betoog dat die in 'n 

groot mate in die hande 

Die Volksraad het egter gepoog om en 

ceelname te verseker deur die instelling van die skool= 

komitees. Die CNO-beginsel van staat- en ouerdeelname in die on= 

derwysbeheer is dus in die Vrystaat AlhoeVlel die 

skoolkomitees nie uitsluitlik die ouers verkies is 

nie, kon die ouers tog tesame met die persone, wat nie kinders 

op skool gehad het nie, 'n aandeel verkry in die 

van die plaaslike skoolkomitees. Die skoolkomitees kon vanwee 

die onbekwaamheid van die lede daarvan nie hul verantwoordelik= 

hede nakom nie, waarna die Volksraad 'n meer direkte aandeel in 

die plaaslike onderwysbeheer verkry het. Die beheerstruktuur, 

soos tydens hierdie tydperk kan soos in 

27) BRUliER, op. alt., pp. 19-20. 


28) ORAIIJE"VRYSTAAT (Repl.lbliek). Vo~keI'aadsnotuz.., 1861-02-27. 


5.1 
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__________________________________ 

voorgestel word. 

FIG. 5.1 	 Behee'l'struktuup 001' die onderwys in Jie Oro:n.je-V!'!jstaat, 

1854-1862 

~ ~ [ President en die Volksrald 
~~ r------~~~~~~~~------~ 
8i .2l 	 Hoogste be/eidbepa/ende en -uitvoerende gesag ! 

IJ) 

$ [ Pla.slike Skooikelllitees 
:B Beskik oor gedelegeerde staatsgesag en verant. 
(I) woordelil< vir die voorsi lIfIing en instand houding 

::::_~ van die onderwysfasiliteite en vir die profell. 

~ _ L-sione/e toesig ~ 


5.3.2 	 Nuwe 1'eeZings bet1'effende die onde~ysbehee'l' na aanZeiding 

van die onde~yswet van 1863 

Die bestaande onderwystoestande v~~r 1863 in die Oranje-Vrystaat 

het nie die onderwys- en staatsleiers tevrede gestel nie. Die ge= 

brek aan 'n doelmatige Qnderwyswet is as die vernaamste enkele 

rede vir die onbevredigende toestand aangevoer. Deur bemoeiinge 

van verskillende predikante29 
) in die Oranje-Vrystaat is daar in 

1853 'n onderwyswet aangeneem waardeur die onderwys gereel sou 
30)word. Hierdie wetgewing het egter verskillende tekortkominge 

geopenhaar en is op versoek van die Volksraad later in die jaar 
. 31) N k 1 ,. . d' kl' k .hers1en. a en e e wys1glnge lS 1e oorspron, 1 e wetgew1ng 

in Maart 1864 deur die Volksraad as die geldende onderwyswet vir 
• b . k d' 0 . V 32) I' dd1e Repu 11e van 1e ranJe- rystaat aanvaar. n d1e genoem e 

29) VAN LOGGEREl!BERG, H. T. tI1I JOOSTE. A.J .C. VeNnt..>oo....lik" opvoed£n9, p. 319. 

30) ORANJE-VRYSTAAT (Republiek). v,,~keraads7IQtuu., 1853-02-28. 

31) Ibid., 1853-06-2~. 


32) VAN SCllOOR. M.C.E. Onderwy& in die Oranje-Vry8taat. (In COETZEE 1!'ftd., op. cit., p. 142.) 


169 



I-iet is die aandee1 van die sentrale en plaaslike onderwysowerhede 

soos vo1g uiteengesit. 

5.3.2.1 Sentrale beheer 001' die onderwys 

Alhoewel die Wet van 1863 dit nie eksplisiet gestipuleer het nie, 

het die sentra1e beheer oor die onderwys by die President en die 

Uitvoerende Raad berus. Die President en die Uitvoerende Raad was 

op hul beurt aan die Vo1ksraad verantwoording verskuldig insake 

die ontwikkelinge op die in die Oranje-Vrystaat. 33) 

Hierdie van Van Loggerenberg en Jooste b1yk korrek te 

wees wanneer in aonm,erlK1llg geneem word dat die I'et deur die Volks= 

raad uitgevaardig is, uit die feit dat die skole finansieel deur 

die staat ondersteun is terwyl die President en die Uitvoerende 

Raad gereeld aan die Vo1ksraad insake die onderwysontwikkeling 

verslag moes doen. 

Kragtens die van 1863 was die regering verp1ig om In 

toelaag van RISO, 00 per jaar aan staatsondersteunde okole te betaal. Die" 

toelaog sou betaal word aan sko1e met 35 barge. Die borge was per= 

sone wat onderneem het om vir In minimum tydperk van dr·ie jaal' ten 

minste R7,00 per tot die instandhouding van die skool by te 

dra. Vir hierdie bedrag kon twee kinders, van die borf~, die skool 

besoek. Bydraes van sonder skoo1gaande kinders kon gebruik 

word om arm kinders se skoolfoaie te betaal. Kinders van nie-bor= 

ge kon ook die staatsondersteunde'3kole besoek teen die betaling 

van RO,75 per kind per maand. 34 ) Hierdie wetgewing het dus In 

stelsel van staatsondersteunde skole tot gevolg gehad. 

33) VAN LOGGERENBtRG ." JOOSTE, "1'. <:it., p. 379. 


34} ORANJE-VRYSTMT (Republiel<). Reg><latie, 1883-03-28,artt. l-~. 
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Die regering het ook deur middel van die 1863-wetgewing bepaal 

dat Hollands die voertaal in die skole moes wees. Genoegsame aan= 

moes egter aan die aanleer van Engels as taal bestee word. 

Die curricula en die sillabi is verder deur die wetgewing vasge= 

stel. 35 ) 

Die Onderwyswet van 1863 het egter nie voorsiening gemaak vir for= 

mele inspeksie van owerheidswee nie. Die enigste reeling in hier= 

die verband was die jaar1ikse vers1ag wat die plaaslike skoolkomi= 

d . R' - 36) H • d k d . P •tee aan le egerlng moes voorle. ler eur on le resldent 

en die Uitvoerende Raad op die hoogte b1y met die onderwysontwik= 

keling binne elke bepaalde 1anddroa:listrik. Die Het het ook nie 

die plaaslike skoolkomitees gemagtig om formele inspeksiewerk by 

die skool \lit te voer nie. 

5 • 3.2.2 	 Die plaaslike beheer oor die onderuys vo1gens die Onder= 

wyswet van 1863 

Kragtens die 1863-0nderwyswet is daar voorsiening gemaak vir die 

daarstelling van plaas1ike skoo1komitees in die verskillende 

landdrosdistrikte. Deur middel van hierdie reeling is die p1aas= 

like gemeenskap se deelname en beheer in die onderwys verseker. 

Vir elke staatsondersteunde skool moes 'n skoo1komitee, bestaande 

uit vier lede, verkies word. Die sko01komiteelede moes a1ma1 
37borge wees en sou deur die borge van die skool verkies word. ) 

Die pligte van die plaas1ike skoolkomitee is soos volg in die Wet 
. . 38)ulteengeslt: 

35) Ibid., art. 24. 

36) Ibid., art. 7(4). 

31) Ibid., art.S. 

39) Ibid., artt. 7-8, 13-14. 
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* 	 Die skoolkomitee kon kragtens artikel 7(1) In vakante on= 

derwyspos in die pers adverteer, waarna die komitee In 

keuse uit die moeilike applikante moes maak. Hierdie 

keuse moes aan die President voorgele word vir finale 

goedkeuring en aanstelling. 

>~ 	 Artikel 7(2) het daarvoor voorsiening gemaak dat 'n oncer:; 

wyser deur die skoolkomitee ontslaan kon word indien hy 

horn aan wangedrag skuldig gemaak het. Die wangrlrag het 

onder andere onsedelike gedrag, onbekwaamheid in die on= 

derwys en mishandeling van kinders ingesluit. 

* 	 Volgens artikel 7(3) moeS die skoolkomitee toesien dat die 

boeke en skryfbehoeftes beskikbaar gestel word, so= 

dat dit deur die ouers aangekoop kon word. 

* 	 Daar moes jaarliks In verslag betreffende die skoolonder= 

wys deur die skoolkomitee aan die Regering voorgele word. 

Daar is ook bepaal dat die skoolkomitee gereeld moes ver= 

gader sodat hulle prpbleme en klagtes rakende die 

onderwys by die skool kon ondersoek (artikel 7(4». 

* 	 Die skoolkomitee moes kragtens artikel 8 uit eie geledere 

In penningmeester verkies. Sy taak sou wees om alle geld= 

sake van die skool te behartig. 

* 	 Die lede van die skoolkomitee kon die halfjaarlikse eksa= 

men bywoon. Hulle is gemagtig om self vrae te stel ten 

einde hulself daarvan te vergewis dat die vordering van 

die leerlinge bevredigend was. Die skoolkomitee moes ver= 

dienstelike leerlinge na die eksamen na goeddunke op ge= 

paste wyse beloon ( artikels 13-14). 

Uit die voorafgaande bepa1ings blyk dit dat die skoolkomitee die 

algemene welsyn van die skool moes bevorder. Indirek was die 
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skoo1komitee se1fs verantwoorde1ik vir die geha1te van onderrig. 

In 1854 is die ledetal van die skoolkornitee uitgebrei. Die komi= 

tee sou daarna uit vyf lede bestaan met die landdros en predikant 

ampshalwe lede van die komitee, Die skoolkornitee moes ook die 

wykskoolkomitees vir die wykskole (die skole in die wyke) aanstel. 

Die wykskoolkomiteelede moes lidmate wees van die Nederduits Ge= 

reformeerde Kerk. Die plig van die wykskoolkomitees was bloot om 

te sorg dat daar In gesonde verhouding tussen die onderwyser en 

dl'e k sou bestaan. 39 ) Deur d'le ree"1'lngs 1854ouergerneens ap van 

het die staat en die kerk In direkte aandeel in die plaas1ike on= 

derwysbeheer verkry. In Tekortkoming was egter dat die taak van die 

plaaslike beheerliggame nie duidelik afgebaken en ornskryf was nie, 

Die belangrikste tekortkoming in die Vrystaatse onderwysbeheerste1= 

sel was die gebrek aan In sentrale liggaam of persoon wat vir die 

uitvoering van die onderwysbeleid en die ontwikkeling van die on= 

derwys in die Oranje-Vrystaat verantwoordelik was. Tot op daar= 

die stadium is die taak deur die Uitvoerende Komitee van die 

Volksraad verrig. Die onderwys het egter noodgedwonge gely onder 

die verdeelde aandag van die Uitvoerende Komitee want sake soos 

verdediging, die landsekonomie en die politieke vraagstukke het 

uit die aard van die saak baie aandag vereis. Die grondslag van 

regerings- en plaaslike deelname in die onderwys was egter op 

daardie stadium deeglik , 'n ste1sel eiesoortig aan die Oran= 

je-Vrystaat. Alhoewel die Vrystaatse beheerstelse1 ooreenkomste 

met ander stelsehvan daardie tyd, vera1 die van die Kaapko1onie, 

vertoon het, was die inhoud en die aard van die Vrystaatse ste1= 

sel geheel en a1 eiesoortig. Sornmige skrywers, waaronder 
40Coetzee ) le vera1 k1em 9P die invloed uit die Kaapko1onie 

39) VAN LOGGERENBERG sn JOOSTE. 01'. ,",t., p. 381. 

~O) COETZEE, J.H. (lp. ,",t., pp. 97-98. 
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ten opsigte van die plaaslike beheer. Die aansprake hou nie 

stand nie veral as daar gelet word op die verskille ten opsigte 

van die samestelling en pligte van die plaaslike skoolkomitees in 

d· k 1 . 41) d' k lk . t . d' 0 .Ule l'.aap 0 onle en le s 00 oml ees In le ranJe-Vrystaat 

gedurende die tydperk voor 1872. Groter ooreenkomste bestaan eer= 

del' Glet die reeling van die plaaslike onderwysbeheer in die ZAR. 42) 

Die Transvaalse Onderwyswet, waarin die ooreen komste voorkom, is 

egter eel'S in 1866 bekragtig sodat die Vrystaatse reelings eerder 

die Transvaalse reelings beinvloed het. 

43)Ten opsigte van hierdie tydperk verklaar Van School' dat dit 

jare van veel betekenis was. Dit kon as In "eksperimentele stadium 

beskou word, aangesien die Vrystaters in hierdie tyd die 

grondslag vir In eie onderwysstelsel daargestel het. Onder lei= 

ding van die presidente, landdroste, predikante en enkele bekwame 

onderwysers is daarin geslaag om 'n eie onderwysstelsel, volgens 

eie besondere behoeftes, te vestig. Hierdie suksesse is behaal 

ten spyte van uiters beperkte geldmiddele." Hoewel nie ontdaan van 

vreemde invloed nie, beweer Van School' dat daar voortdurend daar= 

na gestreef is om, veral wat die onderwysbeheer betref, In eie 

stelsel uit te bou. Op hierdie teelaarde is in 1872 'n onderwys= 

ordonn ans ie ui tgevaardig. 

5.3.3 	 Verbeterde reeZings ten opsigte Van die onderwysbeheer soos 

uiteengesit in Ordonnansie 5 van 1872 

Die Onderwyswet (1863) soos in die daarop volgende jare, 

het geensins die ontevredenheid met betrekking tot die ongunstige 

41) Vgl. par. 3.2.3. 


42) Vgl. parr. 4.4.1.2 en 4.4.1.3. 


"3) VAN SCHOOR, M.C.E. Onde""Y' in die Oranje-Vl')'staat. (In COETZEE, J.C. Red. "p. cit" 

pp. 144-145.) 
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onderwystoestande in die Oranje-Vrystaat LJ~elIlU.lg nie. Indi= 

viduele versoekskrifte is geree1d aan die Volksraad voorge1e in= 

sake regulasiewysiginge. Die kerk het ook steeds In aktiewe be= 

langste11ing in die onderwys behou. Op verskillende ringsvergade= 

van die N.G. Kerk is voorstelle en besluite met betrekking 

tot die onderHYs aangeneem wat aan die Volksraad vir oorweging 
_. 44) 

voorge1e lS. 

Ordonnansie 5 van 1872 was, as voorbee1d van kerk1ike onderwysbe= 

1angstelling, in In groot mate die resu1taat van samesprekings 

tussen ds. P.A.C van die N.G. Kerk se segsman oar on= 

derwyssake, en 'n kommissie van die Volksraad. Die Sinode van die 

N.G. Kerk in die Oranje-Vrystaat het Van Heyningen afgevaardig om 

die toestand van die onderwys in die Oranje-Vrystaat met die Vo1ks= 

raadte bespreek. As resultaat van die samesprekings het Van Heynin= 

gen 'n tentatiewe wetsontllerp opgestel. Hierdie vletsontwerp is 

deur die Volksraad aanvaar en het as Ordonnansie 5 van 1972 die 

grondslag vir verdere onderwysont,likkelinge gevorm. 45) 

5.3.3.1 Die reeling met be trekking tot die sentraZe onderuysbeheer 

Die uiteinde1ike gesag oor die onderwys is deur die Ordonnansie 

(1872) aan die President en die Vo1ksraad opgedra. Die skole 

sou nie meer staatsondersteunde skole wees nie maar vol1e staat= 

skole. Kragtens die wetgewing Has die regering voortilan verant= 

woorde1ik vir die beskikbaarstelling van die nodige fondse om 

vo1doende onderwysgeleenthede in diE. Oranje-Vrystaat te voorsien. 

Hierdie fondse sou deur die Uitvoerende Raad geadministreer word. 46) 

44) VAN LOOO£RENBERG .... Joosn:, Gp. <rit., p. 382. 


45) VAN SCHOOR. M.C.E. Onderwys in die Oranje-Vrystaat. Un COETZEE, J.C. Red., Gp. "it., 

p. 145.) 


46) ORANJE-Vrystaat (Republiek). Ordo7IIu;mei. 5 """ 1872, par. 1, .Mt. 1-3, par. 2, art. 1. 
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Die Uitvoerende Raad sou 	verder op aanbeveling van die Inspekteur 
47

verantwoordelik wees vir: ) die aanstelling van die distrik= 

skoolkomitees; die aanstelling en besoldiging van onderwysers; 

die samestelling van die onderwysers se pIigstate • die bepal= 

ing van die onderwysmedium en die inhoud van die onderwys asook 

die voorsiening en instandhouding van die benodige skoolgeboue 

en -toerusting in dorpe en wyke. 

Die uitvoerende gesag met betrekking tot die onderwys is deur die 
l,8)

Volksraad aan 'n Inspekteur van Onderwys oorgedra. Die plig= 

staat van die Inspekteur is deur die Ordonnansie soos volg uiteen= 
. 49)

geslt: 

* 	 Die Inspekteur moes volgens artikeI 4 jaarliks 'n versIag 

betreffende die onderwystoestand in die OVS aan die Volks= 

raad voorle. 

Die distrikskole moes een maal per jaar deur die Inspek=" 
teur geinspekteer word. Hy mees ook die wykskole so dik= 


weIs moontlik besoek (artikel 6). 


Kragtens artikeI 7 moes die eksamens, waar moontlik, deur 


die Inspekteur afgeneem Hord, as gevolg waarvan hy op die 


hoogte van die onderwysgehalte moes bly. 


* 	 KIagtes teen onderwysers moes deur die Inspekteur aange= 

hoor en ondersoek Hord. Na skuldigbevinding kon die on= 

derwyser voorlopig deur die Inspekteur geskors word. 

Ernstige aantygings teen die onderwyser kon deur die In= 

spekteur aan die Uitvoerende Raad vir 'n finale beslissing 

voorgele word. Die finale skorsing het altyd by die Uit= 

voerende Raad berus. !~inder ernstige ken deur 

4'7) 	 Ibid' J par. 1, art. 2. par. 2, art. 16. par. 3, art"t. 1~23, par. 1+. artt~ 1-1, par.S, 
artt. 1-8. 

48) Ibid., par. 2, art. 2. 

49) Ibid., par. 2, artt. 4-15. 
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die Inspekteur self geneem word (artikels 8-10, 15). 

,', Onderwysers moes volgens artikel 11 deur die Inspekteur 

vir 	aanstelling,bevordering of besondere beloning by die 

Uitvoerende Raad aanbeveel word. 

* 	 Die name van die verdienste like leerlinge rnoes deur die 

Inspekteur aan die Uitvoerende Raad voorgil e ~lOrd. Di t is 

gedoen met die oog op staatsbeurse vir verdere studie 

(artikel 12). 

* 	 Die eenvormigheid van die Vrystaatse onderwys was die be= 

sondere verantwoordelikheid van die Inspekteur van Onder= 

wys. Hy moes die skoolboeke voorskryf en die onderwys= 

metodiek in die skole bepaal (artikel 13). 

* 	 Enige aangeleentheid ten behoewe van die doelmatige ont= 

wikkeling van die onderwys kon deur die Inspekteur aan die 

Uitvoerende Raad, vir oorweging en uitvoering, voorgele 

word (art ikel 11+). 

5.3.3.2 	 PZaasZike onderwysbeheer in die Oranje-Vrystaat voZgens 

OrdOnnansie 5 van 1872 

Daar is voorts in die Ordonnansie van 1872 bepaal dat daar vir 

elke distrik In distrikskoolkomitee saamgestel moes word. Die 

distrikskoolkomitee mOes bestaan uit die landdros en die predikant 

van die betrokke cistrik, as amptelike lede, en nog drie lede 

wat deur die Uitvoerende Raad benoem moes word. Daar is bepaal 

dat die voorkeur van die plaaslike gemeenskap by die.benoeming van 
. . d' 	 d 50) dle 	drle le e In ag geneem rnoes wor • 

Die distrikskoolkomitees is aangestel om die plaaslike onderwysbe= 

heer in die betrokke distrik in samewerking met die Inspekteur van 
50) 	 Ilrid., par. 2. art. 16. 
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O~derwys uit te voer. Die pligte van die distrikskoolkomitees is 
. 	 d' d .. . 51)soos volg In le Or onnansle ulteengeslt: 

.. 	 Die distrikskoolkomitees moes volgens artikel 19 maande= 

liks die onderskeie distrikskole besoek. Die wykskole 

IDoes so dikwels as moontlik besoek word. 

.. 	 Die halfjaarlikse eksar:len by die distrikskool en die 

jaarlikse eksamen by die verskillende wykskole moes deur 

die distrikskoolkomitee gereiH en bygewoon word (artikel LD). 

~'i Kragtens artikel 21 moes daar gereeld 'n halfjaarlikse 

verslag oor die onderwys in die betrokke distrik deur die 

distrikskoolkomitee aan die Inspekteur van Onderwys voor= 

word. 

* Klagtes wat teen die gedrag van die onderwyser ingebring 

is, 	moes, indien nodig, vir verdere optrede aan die Inspek= 

teur van Onderwys voorgele word (artikel 22). 

* 	 Die skoolkomitee was volgens artikel 23 mede-verantwoorde= 

lik daarvoor om verdienstelike leerlinge vir staatsbeurse 

aan te beveel. 

Leerlinge kon, onder besondere omstandighede, deur die 

distrikskoolkomitee uit 'n skool geskors word (artikel 24). 

Daar is in artikel 25 bepaal dat die skoolkomitee sover 

moontlik die nodige boeke en skooltoerusting vir die skole 

onder sy beheer moes voorsien. 

.. 	 Die lede van die wykskoolkomitees moes in ooreenstemming 

met artikel 26 deur die distrikskoolkomitee aangestel 

word. 

Vir die 1vykskole is plaas like wykskoolkomitees deur die distrik= 

skoolkomitee aangestel en hulle was vir die algemene welsyn van 

,jie wykskool verantwoordelik. Die wvkskoolkornitee moes gereeld 
51) 	 Md., par. 2, 8rtt. 17-26. 
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aan die distrikskoolkomitee verslag doen aangaande die onderwys= 
52

verskaffing in die betrokke wyk. ) In die Ordonnansie is geen 

bepaling ingevoeg aangaande die aantal lede van die wykskoolkomi= 

tees nie, waardeur In wisselende ledetal moontlik geword het. 

5.3.3.3 	 Die impZikasie van die O'1'donnansie van 1872 insake die 

onderuysbeheer in die 01'arlje-Vrystaat 

Die belangrikste positiewe verandering wat deur die Ordonnansie 

van 1872 "teweeggebring is, was dat daar voorsiening gemaak is 

vir 'n voltydse amptenaar verantwoordelik vir die uitvoering van 

die sentrale onderwysbe1eid. Uit die betite1ing Inspekteur van 

Onderuys wi1 dit voorkom asof die amptenaar s1egs verantwoordelik 

was vir die professionele toesig oor die onderwys. Die Inspek= 

teur het egter, in ooreenstemming met die Superintendent van On= 

derwys in die Kaapkolonie, die volle verantwoordelikheid oor die 

onderwys gedra. Volgens hierdie reelings in die Ordonnansie blyk 

dit dat volle staatsonderwys die oogmerk was. 

Daar is ook voorsiening gemaak vir In vorm van plaaslike onderwy~ 

beheer waardeur die plaas1ike gemeenskap by die onderwysvoorsien= 

ing betrek is. Van werklike ouerseggenskap was daar egter nie 

sprake nie, aangesien die distrikskoo1komitees direk en die wyk= 

skoo1komitees indirek deur die regering aangestel is. Daar is 

wel bepaa1 dat die plaas1ike keuse by die aanste11ing van die 

distrikskoolkomitees in ag geneem moes word, rnaar hoe di~ keuse 

of voorkeure bepaa1 sou word, is nie duidelik omskryf nie. Die 

dienstydperk van die plaas1ike skoolkomitees is ook nie in die 

wetge\dng bepaal nie. Wat die pligte van die plaaslike distriks

en wykskoolkomitees betref, het hulle g~oot ~erantwoordelikhede, 
52) ll>id., par. 2, at't. 27. 
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maar weinig werklike magte gehad. Selfs die bepaling in die On= 

derwyswet van 1863 waardeur die plaaslike skoolkomitee mede-seg= 
53)

genskap in die van onderwysers verkry het, is in 

die Ordonnansie van 1872 weggelaat. Dit is egter moeilik om aan 

te neem dat hierdie bepaling doelbewus uit die Ordonnansie weg= 

gelaat is. Uit die aard en tradisie van die Boerevolk sou so In 

toedrag van sake nie aanvaar word nie. Beinvloeding uit die Kaap= 
54)

kolonie het blykbaar hier In groot rol gespeeI. Die gebrek aan 

werklike ouerseggenskap is egter deur die Vrystaters aanvaar. 

Klaarblyklik is hierdie aanvaarding teweeg;ge,br'inlg deur die feit 

dat die demokraties-verkose Volksraad die onderwys in ooreenstem= 

ming met die volkswil gereel en onderhou het. 

Die beheerstruktuur, soos voorgestel deur Ordonnansie 5 van 1872 

word in figuur 5.2 voorgestel. Kyk figuur 5.2 op bladsy 181. 

Uit figuur 5.2 blyk die stre\'le van die Vrystaatse Regering om In 

eiesoortige beheerstruktuur tot stand te Beinvloeding uit 

die Kaapko10nie het beslis plaasgevind soos dit blyk uit die in= 

stelling van In enkele persoon as hoof uitvoerende beampte oor 

die onderwys. Die feit dat hierdie beampte as die Inspekteur van 

Onderwys bekend gestaan het, toon egter dat die Vrystaters In eie 

stelsel van onderwysbeheer \'IOU ont\/ikke1. Die De Villierskommis= 
. 55) h l ' d d' .Sle et we , maar eers In 1878, voorgestel at le 'pllgte van 

die Superintendent-Generaal van Onderwys in die Kaapkolonie tussen 

In Inspekteur-Generaal van Onderwys en In Superintendent-Generaal 

van Onderwys verdeel moes \'IOrd (hierdeur sou die professionele en 

administratiewe van die SGO geskei word). Wanneer die 

pligte van die Vrystaat30 Inspe~tcur van Onderwys ontleed word, 
53) Vgl. par. 5.3.??, 


54) Vgl. par. 3.3.Z.Z. 


55) C~PE OF GOOD HOPE (Colony). Rspor>t of a ~i<m to illll"'''''' in and l'Bp01't an ;he sd"" 

catian acts (1879), app. iv. p. 163. 
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FIG. 5.2 Beheerstruktuur 001' die onderwys VD 1gens OY'donnonsie 5 

van 1872 

President en die VolkSlUd 
Hoogste beleidbepalende en -uitvoerende gesag 

Inspekteur ".. Onderwys 
Permanente hoof uitvoerende onderwysbeampte ver
antwoordelik vir die voorsiening en instandhouding 
van onderwysfasiliteite asook vir die pl'Ofessionele 
toesig oor die onderwys 

I 
Di strikskeolkOllli tees 

Beskik OOf gedelegeefde staatsgesag en is mede
verantwoordelik vir die voorsiening en instandhou
ding van die onderwysfasiliteite in elke afsonder
like landdrosdistrik 

., 1 
'" '"CL 

Iykskoolkomitees 
Beskik oor gedelegeerde staatsgesag met betrekking 
tot die voofsiening en instandhouding van die on
derwysfasiliteite IJy elke afsonderlike wykskool 
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was dit b1ykbaar die bedoe1ing dat hierdie uitvoerende beampte 

vera1 die professione1e aspek van die onderwysontwikkeling in die 

Oranje-Vrystaat moes behartig. Dit kan ook daaruit afgelei word 

dat die Uitvoerende Komitee die fondse bestem vir onderwysvoor= 

moes beheer en administreer. Van 'n Transvaalse invloed 

by die van die onderwysbeheer is daar dus nie sprake nie. 
· . 187 d . dd 1 . 55) ..Daar lS eers In 4, eur ml e van wetgewlng, voorslenlng 

gemaak vir 'n Superintendent van Opvoeding, as hoof beherende be= 

ampte van die onderwys, in die ZAR. 

5.3.4 Onder-wysbeheer tydens die Superintendentskap van B~bner) 

1874-1899 

5.3.4.1 InZeiding 

Die Ordonnansie van 1872 het in vergelyking met die reeling van 

1863 vir 'n doeltreffender onderwysbeheerstelsel in die Oranje-Vrystaat 

gemaak. Die Selse1 is egter eers aan die begin van 1874 

in gestel met die van dr. John Brebner as In= 

spekteur van Onderwys. Die van Brebner was 'n gewilde 

keuse in die Oranje-Vrystaat. As erkende en ervare onderwysman 

is hy ten vo1le deur die Vo1ksraad en die inwoners van die Oranje
57)

Vrystaat aam'aar. 

Na sy aanste11ing het Brebner, om persoonlik vertroud te raak met 

die onderwystoestande, dadelik op 'n uitgebreide 

deur die Vrystaat vertrek. Hy het die onderwystoestande nie 
• d • 58)

r'~u~g~llU beVln nle. Op verskeie p1ekke Has daar nog nie 

sk901komitees, soos bepaa1 deur die Ordonnansie (1872) saamg.e_stel 
55) ZUID--AFRIKA (Republiel<). Wet 4 1IQ/! 1814, art. 69. 


57) MALAN, S.P. 0pen/><mJ O>ld.ol'llj/S vi,. BZanl«Is in die a..a...ie-Vryetaat, 1874-1899, pp. 1-1. 


56) ~LOFF, A.Z. 11l'. Bl'ebne,. as op_dk'Ulfdig<J in di" On:mja-V1'lfstaat t<>t 1880, pp. 13-15. 


182 



nie. Aan die einde van die inspeksiereis het Brebner In l~vige 

verslag insake die onderwys aan die Vrystaatse Volksraad voorge= 

le. Hierdie verslag het die gronds1ag gevorm vir die Ordonnan= 

sie 1 van 1874, waardeur In verdere uitbreiding op die Ordonnan= 
. 187 b" 59)s~e van 2 teweegge r1ng lS. 

5.3.4.2 Ondsrwysbeheer soos gereel dsur Ordonnansie 1 van ] 874 

Ordonnansie 1 van 1874 het ten opsigte van die sentra1e onderwys= 

beheer geen be1angrike veranderinge tot gevo1g gehad nie. Die 

struktuur, soos uiteengesit in die Ordonnansie van 1872 is onver= 

anderd behou. Daarenteen het die Ordonnansie van 1874 vir be: 

langrike veranderinge in die plaaslike beheer voorsiening gemaak. 

Daarmee is bestaande onduidelikhede in die Ordonnansie van 1872 

uit die weg geruim. 

Die belangrikste verandering in verband met die plaaslike beheer 

was die statusverhoging van die wykskoolkomitees. Die wykskool= 

komitees moes voortaan deur die inwoners van die verskillende 

wyke verkies word. Hulle moes verantwoordelik wees vir die alge= 

mene sorg van alle onderwys in die wyke. Die wykskoolkomitees moes 

direk aan die Inspekteur van Onderwys verslag doen insake onder= 

wys in die wyk50 ) en nie meer aan die verskillende distrikskool= 

komitees nie. 51 
) Die wykskoolkomitees moes verder die standplase 

van die wykskole en van die rondgaande skole binne die grense van 
52die onderskeie wyke bepaal. ) 

Daar is onder andere bepaal dat die lede van die distrikskoolkomi= 
59) OlWfJE-VRYSTMT Olepubliekl. ¥oZk.raadsnotuZ., 187~-05-09 en 1874-05-22. 


60) ORANJE-VRYSTMT (Republiekl. Ordonnansie 1 """ 1874, art. 24. 


61) Vgl. par. 5.3.3.2, 


62) ORANJE-VRYSl'MT (RepubUek). Ordonnanaie 1""" 1874, par. 2, art. 26. 


183 



tees en die wykskoolkomitees vir In tydperk van drie jaar aange= 

stel sou word. Die lede sou ook herkiesbaar wees vir 'n opvol= 

gende dienstermyn. Volgens die Ordonnansie van 1874 sou die dis= 

trikskoolkomitee steeds uit vyf lede bestaan. naamlik die landdro~ 

die predikant en drie lede wat deur die Uitvoerende Raad aangestel 
. . . d' I l'k k 63) 64) .lS met lnagnemlng van le p aas 1 e cuse. Volgens Malan lS 

hierdie drie lede deur die plaaslike inwoners van die distrik ver= 

kies. Alle inwoners het gevolglik stemreg gehad en nie net die 

ouers van skoolgaande kinders nie. Nadere stemregkwalifikasies 

is nie in die Ordonnansie vasgestel nie. 

Brebner het na 1874 ywerig voortgegaan om die onderwys volgens die 

Ordonnansie van 1874 te organiseer en uit te brei. Die vo11e ad= 

rninistratiewe en toesighoudende pligte moes deur horn persoonlik 

uitgevoer word in plaas van ~et die bedoelde professionele pligte. 

Teen 1880 was sy werk egter so omvattend dat hy dit nie meer al= 

leen kon behartig nie. Die Volksraad het gevolglik in 1880 die 

aanstelling van In voltydse klerk goedgekeur. Die klerk sou die 

Inspekteur van Onderwys met sy administratiewe verpligtinge be= 
65)

hulpsaam wees. Met hierdie stap is daar met die uitbreiding 

van die Onderwysdepartement in die Oranje-Vrystaat begin. 

Na die afsterwe van President J.H. Brand in 1889 was die grondslag 

alreeds gele vir die ontwikkeling van die Oranje-Vrystaat as 'n 

modelstaat. President Reitz en die Volksraad kon gevolglik groter 

fondse vir die ontwikkeling van die onderwys in die Oranje-Vrystaat 

beskikbaar stel. Hiermee tesame het die Inspekteur van Onderwys se 

verantwoordelikhede in so 'n mate vermeerder dat die doeltreffende 

63) Ilrid., par. 2, art 27. 


64) MALAH, op. ait., pp. 6, S. 


65) OP-ANJE-VRYSTAAT (Republiek). Vt>lksraadsnotule, 1880-06-10. 
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inspeksiewerk daaronder gely het. In 1891 is Brebner aangestel 

as Superintendent van Onderwys en is daar 'n Inspekteur van Skole 

aangestel wat primer verantwoordeHk was vir die inspeksiewerk in 

die skole.Die Superintendent sou egter steeds behulpsaam wees met 

d " 	 k' k 66)le lnspe 	slewer . 

In 1891 het die Volksraad, op aanbeveling van Brebner, besluit om 

nie meer die predikant van die N.G. Kerk ampshalwe as lid van die 

distrikskoolkomitee te erken nie. Hierdeur is gepoog om die 

staatskool van partikuliere kerkgenootskappe 105 te maak. Daar is 

verder aanbeveel dat die Volksraad, op aanbeveling van die Super= 

intendent van Onderwys, twee lede van die skoolkomitees sou aan= 

stel, terwyl die res deur die plaas1ike gemeenskap verkies moes 

word. Na geringe teenstand is hierdie aanbeveling ook deur die 
67 )Volksraad aanvaar. 

5.3.4.3 	 Die konsoZidasie van onderuyswetgemng in die Oranje

VpYstaat, 1891 

Kragtens 	 In Volksraadsbesluit, soos vervat in Ordonnansie 16 van 

1891, is besluit om alle wette en ordonnansies in die Republiek 
68 van die Oranje-Vrystaat in 'n Hetboek te konsolideer. ) Hierdie 

besluit het noodwendig gelei tot die konsolidasie van alle onder= 

wyswetgewing en -ordonnansies. Dit is gedoen in die Wetboek van 

die Oranje-Vrystaat, 1891, hoofstuk 44. Hierdie gekonsolideerde 

wetgewing het tot in 1899 die grondslag van alle onderwysontwik= 

kelinge in die Oranje-Vrystaat gevorrn. Die sentrale sowel as die 

plaaslike onderwysbeheer is in hierdie wetgewing volledig uiteen= 

gesit. 
66) IIrld., 1891-05-15. 


67) Lee. ait.. 

68) OlWlJE-VRYSTAAT (Fe1>ubliel<). JiBtbofrk """ dU Orm!,1B-Vl'I/8t1Jat, 1861. inl.eiding. 
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5.3.4.3.1 Die sentpale onde~ysbeheep 

Volgens die gekonsolideerde wetgewing was die ui teindelike beheer 

oor die onderwys steeds in die hande van die Volksraad en die 

Uitvoerende Raad. Die Vo1ksraad moes die onderwys finansier, 

terwy1 die besteding van die fondse die direkte verantwoorde1ik= 

heid van die Uitvoerende Raad was. 59) 

Die uitvoerende gesag met betrekking tot die onderwysbe1eid is 

deur die Vo1ksraad aan die Superintendent van Onderwys oorgedra. 

Die Superintendent sou in die professione1e aspek van sy taak by= 
70gestaan word deur die Inspekteurs van Sko1e. ) Die verantwoorde= 

likheid van die Superintendent het nie noemenswaardig van die 

van die Inspekteurs van Onderwys, soos vervat in Ordonnan= 

sie 5 van 1872, verski1 nie. 71 ) 

5.3.4.3.2 PZaasUke onde~ysbeheep 

In die gekonsolideerde wetgewing is vir die aanstelling van dis= 

trik- en wykskoolkomitees voorsiening gemaak. Die algemene plig= 

te van die verskil1ende soorte skoolkomitees kan soos volg saam= 
72)gevat word: 

.: Die skoolkomitees moes jaarliks In verslag oor die onder= 

wys, by die skole onder hulle beheer, aan die Superinten= 

dent vcorli~ (artikel 18). 

* 	Klagtes teen die onderwysers moes volgens artikel 19 deur 

die skoolkomitees ondersoek word. Die uitslag van die 

ondersoek moes aan die Superintendent vir verdere optrede 
69) ORAMJE-VRYSTMT (Republiek). Watb""k.- il£" Ozoanj"-'Vr1IstalJ.t OSS]), hoofstuk 44, par. I, 

artt. 1-3. 
70) !bid., par. 2, art. 1

71) Vir die pligte van die Superintendent van Onderwys, vg!. par. 5.3.3.1. Vg!. ook ORANJE

VRYSTMT (Republiok). IIstbcek """ at" Ozoanjs-Vl'/IstalJ.t (lBl1lJ, hoofstul< 44, par. 3, 

<!rtt. 5-13 en par. 4, art. lt6~ 

72) ORANJE-VRYSTMT (Republ1ek). lI..tJ>o.ok.- il£" Ozoanjs-'Vr1IstalJ.t (lBI1]). hoofstuk 44, par. 2, 
'artt. 18-22, 46. 
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voorgele WOI'd. 

* 	 Onder besondere omstandighede kon leerlinge deur die 

skoolkomitees uit die skole geskors word (artikel 20). 

Kragtens artikel 21 moes die skoolkomitees toesien dat die 

nodige boeke en skooltoerusting by die skole, onder hulle 

beheer, beskikbaar gestel word. 

* 	 Enige advertensie met betrekking tot vakante onderwyspos= 

te wat deur die verskillende skoolkomitees in die pers ge= 

plaas is, moes luidens artikel 22 eers deur die Superin= 

tendent goedgekeur word. 

<, 	 Die verskillende skoolkomitees moes die name van geskikte 

applikante vir 'n vakante onderwyspos aan die Superinten= 

dent voorle. Die finale aanstelling van die onderwysers 

het egter by die Superintendent berus (artikel 46). 

Vir elke afsonderlike landdrosdistrik moes 'n distrikskoolkomitee, 

bestaande uit vyf lede, saamgestel word. !Wee lede van die komi= 

tee moes deur die President, op aanbeveling van die Superinten= 

dent, aangestel word, terwyl die ander drie lede deur die stemge= 

regtigde burgers van die distrik verkies moes word. Die diens= 
73tydperk van die distrikskoolkomitee was drie jaar. ) 

Die distrikskoolkomitee het seggenskap oor alle staatskole binne 

die grense van die distrik v.arkry. Die komitee was veral verant= 

woordelik vir die onderwys wat aan die distrikskool (die dorp= 

skool) verskaf is. Een of meer lede van die distrikskoolkomitee 

moes die distrikskool maandeliks besoek, terwyl die ander skole in 

die distrik soveel kere as moontlik besoek moes word. Die dis= 

trikskoolkomitee moes ook die halfjaarlikse eksamen by die dis= 
74trikskool reel. ) 

73) Ibid., par. 3, art:. 23. 

7.) Ibid., par. 3, artt.26, 28-29. 
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Die wykskoolkomitees het, net soos die distrikskoolkomitees, uit 

vy£ lede 	bestaan. Twee van die lede is deur die President, op 

aanbeveling van die Superintendent, benoem terwyl die ander drie 

lede deur die burgers van die wyk verkies is. Die wykskoolkomi= 

tees was 	 vir die algemene welsyn van die skool in die wyk verant= 

woordelik, asook vir die staatsondersteunde privaatskole in die 

wyk. Die wykskoolkomitees moes die staatskole ten minste vier 

keer per 	jaar besoek, terwyl die jaarlikse eksamen by die skole 

ook deur 	die skoolkomitees gereel moes word. Die wykskoolkomitee 

moes die 	benodigde skoolgeboue en -toerusting beskikbaar stel en 

moes verder verseker dat voldoende leerlinge voortdurend die wyk= 

skole besoek. 75) 

Die wykskoolkomitee is ook gemagtig om sub-komitees, een vir elke 

afsonderlike wykskool, aan te stel. Die sub-komitees sou uit drie 

lede bestaan en moes deur die wykskoolkomitee aangestel word, 

onderworpe aan die goedkeuring van die Superintendent van Onderwy~ 

Die sub-komitees moes dieselfde verantwoordelikhede dra as die 

wykskoolkomitees, behalwe ten opsigte van die plekbepaling van die 

skoolstandplaas, die onderwysbenoemings en die uitvoering van on= 

dersoeke betreffende klagtes teen die onderwyser. Met die aan= 

stelling van 'n sub-komitee by 'n wykskool was die Hykskoolkomitee 

nie meer verpUg om daardie wykskool vier maal per jaar te be= 
76soek nie, maar ten minste een maal per jaar. ) 

5.3.4.4 	 Enkele kenmerke van die onderwysbeheer gedurende die 

republikeinse tyaperk in die Oranje-Vrystaat, 1874-1899 

Kenmerkend van die Vrystaatse onderwysbeheer was dat die demokra= 

75) !bid., par. 3. artt. 30, 32, 34-31. 

76) !bid., par. 3 artt. 40-42. 
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ties verkose Volksraad, as verteenwoordiger van die volkswil, die 

oppergesag oor die onderwys gehad het. In die beleidvorming moes 

die Volksraad dus sorg dat die wil en tradisie van die Vrystaatse 

volk deur die onderwys verwesenlik word. 

Met die aanstelling van Brebner is die uitvoerende gesag aan die 

Inspekteur van Onderwys, later genoem die Superintendent van On: 

derwys, oorgedra. Dit was In maatreel wat die doelmatige ontwik= 

keling van die onderwys aangewakker het. Brebner het van die 

standpunt uitgegaan dat die onderwys In staatsaangeleentheid was. 

Die skool was, volgens horn, staatseiendom en die onderwysers 
77)staatsamptenare. Nieteenstaande die oortuiging van Brebner 

het die ouers, benewens die direkte beheer, ook 'n belangrike rel 

in die finansiering van die onderwys gespeel. Dit blyk dus dat 

alhoewel Brebner die onderwys as In staatsonderneming gesien het, 

die praktyk in die Oranje-Vrystaat die van staatsondersteunde 

onderwys was. 

Die belangrikste kenmerk en terselfdertyd die belangrikste verskil 

in die plaaslike onderwysbeheer tussen die Vrystaat en Transvaal 

was die feit dat die plaaslike skoolkomitees deur die plaaslike 
I)

gemeenskap verkies is en pie net deur die ouers van skoolgaande 
. • 78)

k ~nders nle. 

Die beheerstruktuur oor die Vrystaatse onderwys gedurende die ne= 

gentiger jare kan soos volg voorgestel word. 

77) VAN SCHOOR. H.C.E. Onderwys in die Orenje-Vrystaat. (In COETZEE, J.t. Rea. <>p. cit., 
p~o 149.) 

78) Vgl. parr. 4.4.4.3 en 4.4.5.2, 
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FIG. 5.3 Onderwysbeheel'stl'uktuur in dip Omnje··Vrystaat ge= 

durende die tydpel'k 1891-1899 

President en die Volksraad 
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Permanente hoof uitvoerende onderwysbeampte ver. 
sntwoordelik vir die voorsiening en instandhouding 
van onderwysfasiliteitt1 en vir die professionefe 
toesig oor dil! onderwys 

I 

Distrik8kool_ilHS 

Beskik oor gedefegeerde verantwoordefikheid met 
betrekit.ing tot die voorsiening en instandhouding 
van onderwysfasifiteite in die betrokke l/inddros
distrik 
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Beskik oor gede/egeerde verantwoordefikheid om 
die benodigde onderwysfssiliteite in die betrokktJ 
.wyk te voorsien en instsnd te hou 

Ondergeskik aan die wykskoolkomitee en verant· 
woordelik vir die instantH10uding van onderwys· 
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Wanneer die ontwikkeling van die Oranje-Vrystaatse onderwysbeheer= 

stelsel tydens die republikeinse tydperk deeglik nagegaan word. 

is die belangrikste gevolgtrekking die feit dat die Vrystaatse 

owerhede 'n eiesoortige beheerstelsel volgens eie behoeftes ont= 

wikkel het. Dit was 'n stelse1 wat in 'n mindere mate deur die 

bestaande stelsel van die Kaapkolonie beinvloed is, maar wat ter= 

gelykertyd sterk karaktertrekke van die CNO-beskouing in verband 

met die onderwysbeheer gedra het. 'n Bewys vir laasgenoemde stel= 

ling is gelee in die rol van die plaaslike bevolking in die onder= 

wysbeheer. Alhoewel die stelsel nie werklike ouerseggenskap ver= 

seker het nie, k~n die ouers deur middel van die plaaslike beheer= 

liggame 'n beherende en rigtinggewende aandeel in die onderwys ge= 

Ileem het. Die belangrike aandeel word onder andere beklemtoon 

deur die feit dat die plaaslike beheerliggame mede-seggenskap by 

die eventuele aanstelling van die onderwysers gehad het. 'n Ver= 

dere tipiese kenmerk ook kenmerkend van die beheerstelsels in 

die Kaapkolonie, Transvaal en veral Natal - was die belanerike 

aandeel van die staat in die onderwysbeheer. Die aandeel is egter 

deur die Vrystaatse burgers aanvaar omdat die regeringsbeleid 

verteenwoordigend van die volkswil was. Bogenoemde kenmerke was 

so diepgewortel dat die Britse owerheid na die Tweede Vryheids= 

oorlog (1899--1902) nie daarin kon slaag om dit te verander nie. 

5.4 	 ONDERWYSBEHEER TYDENS DIE BRITSE REGERINGSTYD IN DIE ORAN= 

JERIVIERKOLONIE, 1899-1909 

5.4.1 Onderwysbeheer tydens die Angto-Boereoorlog, 1899-1902 

Op 11 Oktober 1899 het die Republiek van die Oranje-Vrystaat, in 

bondgenootskap met die Zuid-Afrikaansche Republiek, oorlog teen 
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die Bri tse Ryk verklaar. !la aanvanklike suksesse aan Boerekant, 

het die Britse magte teen 1900 die belangrikste dorpe in die Oran= 

je-Vrystaat beset en is die gebied as Britse kolonie, onder die 

naam Oranjerivierkolonie, geannekseer. Die geurilla-oorlogvoering 

het egter voortgeduur en om daaraan In einde te maak is daar onder 

andere die konsentrasiekampe byvoorbeeld, by Norvalspont, Bloem= 

fontein en Kroonstad gestig. Die doel van die kampe was om die 

vroue en kinders van die plase af weg te neem en sodoende die bur= 

gers in die veld se toevoerroetes te ontwrig. Hierdie daad Has 

ook daarop gerig om die vegtende burgers se moraal te knak. 79 ) 

In die konsentrasiekampe was In groot aantal kinders byeengebring. 

Die Britse owerheid het dadelik hierin die geleentheid gesien om 

die Vrystaatse skoolgaande bevolking te verengels. Kampskole is 

gevolglik in die konsentrasiekampe opgerig met die verengelsing 
80 van die kinders as uitdruklike en oorheersende doelstelling. ) 

Om die onderwys in die verowerde gebiede te beheer en te organi= 

seer het die Britse owerheid besluit om In onderwysdeparte= 

ment vir die Transvaal- en Oranjerivierkolonie tot stand te bring. 

E.B. Sargant is aangestel as Direkteur van Onderwys met In Assi= 

stent-Direkteur vir die Oranjerivierkolonie en die Transvaalko= 

lonie, naamlik W.A. Russellen F. Ware, respektiel'lelik. Die taak 

van die Assistent-Direkteur sou wees om die Direkteur by te staan 

in die organisering van die onderwys. In Klein klerikale perso= 

neel en inspekteurs is aangestel om die Assistent-Direkteurs by te 

staan in die uitvoering van die onderwysbeheer. Van plaaslike on= 

deI~ysbeheer was daar tydens daardie jare geen sprake nie. 
81 

) 
79) DE KOCK. 1I.J. Die Anglo-Boere-oorlog. 1699-1902. (In MlJLLER. Nd., cp. <>it., pp. 293. 

303-306. ) 

80) Vgl. par. ".5.1. 

81) TRANSVAAL and ORAllGt lUVER (Colony). Report Of t1w IXNctor of f:duooti01l, 1900-1904, p. lQ 

192 



Dit blyk dus dat die onderwysbeheer in die Oranjerivierkolonie, 

net soos wat dit die geval in die Transvaalkolonie was, gesentrali= 

Seer was in die hande van die Direkteur en die Assistent-Direk= 

teur. Die sentralisering van die beheer was noodsaaklik om 'n on= 

gewilde onderwysdoelstelling, naamlik die verengelsing van die 

skoolgaande bevolking, deur te voer. 

5.4.2 Onderwysbeheer kragtens Ordonnansie 27 van 1903 

Na die Vrede van Vereeniging (1902) is die regering van die Oran: 

jerivierkolonie aan 'n Luitenant-Goewerneur en 'n Wetgewende Raad 

oorgedra. Die staatkundige beheer in die Oranjerivierkolonie is 

dus deur die Luitenant-Goewerneur-in-Rade waargeneem. 82 ) 

Nadat die republikeinse onderwyswette tydens die oorlogsjare op= 

geskort was, waS daar net na die vredesluiting geen geldende on= 

derwyswet nie. Sargant het egter intussen voortgegaan met die 

sarnestelling van In onderwysordonnansie wat in Junie 1903 as Or= 

donnansie 27 van 1903 goedgekeur is. 83 ) 

5.4.2.1 Sentrale onderwysbeheer 

Net soos wat di t die geval in die Transvaalse kolonie was, is die 

onderwysbeheer in die Oranjerivierkolonie in die hande van die 

Luitenant-Goewerneur-in-Rade gesentraliseer met die Direkteur van 

Onderwys as hoof uitvoerende onderwysbeampte. Die Direkteur is 

aan die hoof van die Onderwysdepartement geplaas en hy is byp,e= 

staan deur 'n aantal amptenare in die uitvoering van sy pligte. 

82) VAN DEI'. IIALT, lit. at., 01'. tilt., p. ~35. 


83) TRANSVAAL and ORANGE RIVER (Colony). Rfll'On of tluo Di.NCtol' of rdl.:>atimt, 1900-1904, 

pp. 29-31. 
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Hierdeur is die toesighoudende verantwoordelikheid 	oor die onder= 
84)wys el-leneens in die hande van die geplaas. 

Saver moontlik was die regering daarvoor verantwoordelik om pri= 

mere onderwys binne die bereik van alle B1anke kinders te bring. 

Die voorsiening van die benodigde fasiliteite vir sekondere en 

onderwys, asook die op1eiding van onderwysers was ook 

die verantwoordelikheid van die regering. Die regering was ook, 

deur middel van die Direkteur van Onderwys, verantwoordelik vir: 

die eksaminering van die leerlinge; die voorsiening van beurse 

vir verdere studie aan verdienstelike leerlinge; die bepaling van 

skoo1foole; die uitreiking van onderwysersertifikate; die be= 

paling van skoolvakansies; die bepa1ing van die inhoud van die 

1eerstof en die doeltreffende administrasie van die onderwys in 

die Oranjerivierkolonie. Kragtens Ordonnansie 27 van 1903 is die 

Luitenant-Goewerneur ook gemagtig om adviserende plaaslike skool= 

komitees aan te ste1. Die samestelling en pligte van die skool= 

komitees sou deur afsonderlike regulasies gereel word. 85) 

5.4.2.2 Plaaslike beheer oor die onde~ys 

In Ordonnansie 27 van 1903 is daar voorsiening gemaak vir die 

samestelling van plaas1ike skoolkomitees. Vir elke landdrosdis= 

trik in die Oranjerivierkolonie sou daar In skoolkomitee aangestel 

'<lord met 'n ledetal van drie tot agt persone. Die skoolkomitee 

van B1oemfontein het egter uit twaalf lede bestaan. Die lede van 

die skoolkomitees sou jaarliks deur die Luitenant-Goewerneur be= 

noem word en sou verantwoorde1ik wees vir die uitbreiding van die 

on"erwvs" 1.n• d'le dorpeen 1.11"d'd1.e lstrl·'kt·p, 
85 

·)l)' l't van d'le• le p 19 e 
80) ORANJERIVIERKOLONlE, Ordtmnans{;" 27 """ 1903. art. l. 

as) Ibid.• inleidlng en «rtt. 1-". 9. 


86) TRAllSVAlLana ORANGE RIVER (Colony), Rep0l't of the l>i.l'ectoJ' of Education, 1900-1904, p. 12. 
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ings by die skool aandag gegee word. Indien die aanbevelings nie 

strydig met die Ordonnansie van 1903 was nie, kon die inspekteur 

daaraan uitvoering gee. Die ouervergadering kon ook aanbeveel dat 

die betrokke skool onder beheer van In skoolkomitee, in wie se 

gebied die skool was, moes val. Sodanige aanbeveling kon 

deur die Luitenant-Goewerneur ten uitvoer gebring word. Die no= 

tule van die ouervergaderings moes deur die inspekteur ter kennis= 

d · . - d 88)name aan le Dlrekteur voorgele wor • 

5.4.2.3 	 Die uitrJe'f'king van O'f'donnansie 27 van 1903 op die onde'f'= 

wysbehee'f' 

Die Ordonnansie het voorsiening gemaak vir In gesentraliseerde be= 

heerstelsel. Die Luitenant-Goewerneur-in-Rade het die oppergesag 

oor die onderwys gehad, terwyl die Direkteur van Onderwys, die on= 

middellike hoof van die Onderwysdepartement, verantwoordelik was 

vir die uitvoering van die onderwysbeleid. Die sentralisering van 

die onderwysbeheer is genoodsaak deur die feit dat die onderwys= 

doelstelling die verengelsing van die leerlinge omvat het. Die 

onderwysdoelstelling het dus die vorm van beheer en die beheer= 

struktuur bepaal. Die sentralisering is gevolglik deur politieke 

beleid, en nie deur invloede uit Brittanje nie, genoodsaak. 

In In poging om in die behoefte van In groot gedeelte van die 

Vrystaatse bevolking te voorsien is daar plaaslike skoolkomitees 

saamgestel. Die skoolkomitees is egter deur die Luitenant-Goewer= 

neur aangestel. Gevolglik is die beginsel van werklike ouerseg= 

genskap nie verwerklik nie. Bowendien het skoolkomitees wye 

pligte maar min magte gehad. Oor die aanstelling van onderwysers 

en die bepaling van die gees en rigting in die skool, 

88) Ibid., pp. 126-127. 
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het die skoolkomi tees geen seggenskap gehad nie. Hierin le juis 

die belangrikste verskil met die beheerstruktuur van die republi= 

keinse tydperk. Tydens die repub1ikeinse tydperk het die skoo1= 

komitees mede-seggenskap in die aanstelling van onderwysers en 

selfs die werklike onderwysvoorsiening gehad (die skoolkomiteelede 

moes die skool geree1d besoek). Dit het beteken dat die ouers 

deur middel van die skoolkomitees, as hul verteenwoordigers, die 

gees en rigting van die onderwys kon bepaal. Onder die bepalings 

van dieOrdonnansie van 1903 was dit egter heeltemal onmoontlik, 

as gevolg van die feit dat die ouers nie hulle verteenwoordigers 

kon kies nie en omdat die skoolkomitees geen seggenskap by die 

aanstelling van onderwysers gehad het nie. 

i'laar In skool nie onder beheer van tn skoolkomitee gestaan het 

nie, is gereeld ouervergaderings gehou. Sodoende het die onder= 

wysowerhede gepoog om die belangstelling van die ouers in die 

onderwys van hulle kinders aan te wakker. Tydens die ouerverga= 

derings kon aanbevelings betreffende die onderwysvoorsiening ge= 

maak word. Die ouervergadering k~n egter nie enige aanbevelings 

van tn bindende aard voorle nie, want die Direkteur was nie ver= 

plig om aan sodanige aanbevelings uitvoering te gee nie. Die 

plaaslike beheerinstansies het dus slegs adviserend opgetree. 

Die ontwlkkeling van die onderwys was steeds die verantwoordelik= 

heid van die Direkteur as die permanente hoof van die Onderwysde= 

partement, sonder dat die plaaslike belange noodwendig in ag ge~ 

neem is. 

Die onderwysbeheerstruktuur, soos saamgestel deur Ordonnansie 27 

van 1903, kan soos in figuur 5.~ voorgestel word. 
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FIG. 5.4 Onderwysbeheerstruktuur kragtens Ordonnan8ie 27 Van 190Z 

lIIiten.... Goew.....r· "' - ... 

Hoogste beleidbepalende en -uitvoerende gesag 

Dirakteur van OndelWYS 

As permanente hoof uitvoerende onderwvsbeampte (by 
gestaan deur die administratiewe en professionele 
person81J1) verll/ltwoordelil< vir die voorsiening en in
standlouding van die onderwysf8siliteit8 /NI vir die 
professionele toesig oor die onderwys 

I 
I 	 I 

Plaaslike Skoolkomitees Ouervergaderings 
Met 'n 	 adviserende verant. In 'n adviserende hoedanig. 
woordelil<heid aangall/lde die heid aangaande die onder. 
onderwysvoorsiening en me. wysvoorsiening by die 1$1<001 
de· verantwoordelil< vir die 
instandhouding van bestaan
de fasiliteite by die 1$1<001 

5.4.3 	 Die invloed van Ordonnansie 29 van 1905 op die onder-wysbe= 

heer in die Oranjerivierkolonie 

Die Ordonnansie 27 van 1903 het nie die onderwysbeheer op 'n be= 

vredigende wyse gereel nie. Die eerste amptelike teenstand teen 

die sentralisering van die onderwysbeheer het van die kant van 

die N.G. Kerk gekom. In Mei 1903 het die Sinode van die Kerk 

besluit om 'n afvaardiging Da die Luitenant-Goewerneur te stuur. 

Die afvaardiging moes die Luitenant-Goewerneur ondermeer versoek 

dat die skoolkomitees ten minste deur die plaaslike gemeenskap 

verkies moes word en dat die skoolkomitee mede-seggenskap moes h~ 

by die aanstelling van onderwysers. Die afvaardiging het egter 
.. d 1 . 89)TIle In 	sy oel ges aag nle. 

69) VAN LOGGERENSERG ." JOOSTE, "". eit., p. 391. 
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Hierna is 'n volkspetisie opgestel wat deur 23 000 persone onder= 

teken is. Die petisie is aan die Luitenant-Goewerneur vir oorwe= 

ging voorgele. ~Iet betrekking tot die onderwysbeheer, is die Lui= 

tenant-Goewerneur in die petisie versoek om die skoolkomitees ge= 

deeltclik deur die plaaslike gemeenskap te laat verkies. Hierdie 

skoolkomitees moes die onderwysers, onderhewig aan die goedkeuring 

van die regering, aanstel en die algemene welsyn van die skole. 
90)

onder hulle beheel', bevordel'. 

In sy antwoord op die petisie het die Luitenant·-Goewerneur, 

H. Goold-Adams, vel'klaal' dat hy die belangstelling van die 

belanghebbendes in die onderwys hoog op pl'ys stel. Betreffende 

die samestelling van die skoolkomitees het Goold-Adams van die 

standpunt uitgegaan dat die l'egering die onderwys gefinansier 

het en daarom gel'egtig was om die lede van die skoolkomitees te 

benoem. Hy het ook poneel' dat indien die pligte van die skool= 

komitees behoorlik nagekom is, die skoolkomitee wel die welsyn 

van die skool kon bevordel'. Aangaande die aanstelling van onder= 

wysers was Goold-Adams van mening dat die Onderwysdepartement 

betel' in staat was om die onderwyser te keur. IY het egter geantwoord 

dat J-y van mening was dat die grootste beswaar daarin gelee was dat 

In groot aantal onderwysers uit die buiteland)onder andere uit 

Brittanje en Skotland)in vakante onderwysposte aangestel is. 

Goold-Adams het beloof dat die praktyk nie vir lank voortgesit 

sou word nie, maar net totdat die OnderwJserskollege die nodige 
91kandidate kon le'ler. ) 

Die antwoord van Goold-Adams het die Vrystaters nie tevrede geste1 

nie. Daar is gevolglik besluit om privaat CNO-skole te stig waar 

90) TRANSVAAL and ORAMc;:t: RIVER (Colony). Repol't of thIJ DiNctor of Educatitm, 1900-1904, p.11Q 

91) [bid., pp. 128-130. 
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die onderwys ooreenkomstig die IN'lensbeskouing van die volk veI'= 

skaf kon word. Hierdie skole is opgerig, ondermeeI' deuI' middel 

van finansiele ondersteuning uit NedeI'land. Die CNO-skole het 

weldra 'n bedI'eiging vir die regeringskole begin inhou. HieI'op 

het die I'egeI'ing horn beI'eid veI'klaaI' om met die N.G. Kerk te on= 

derhande1. HieI'die onderhandelings het in 11aaI't 1905 p1aasgevind 

en het aanleiding gegee tot die uitvaardiging van Ordonnansie 29 

van 1905. Deur middel van di~ Ordonnansie is die sameste11ing en 

pligte van die plaas1ike skoolkomitees in 'n groot mate verander. 

Die Ordonnansie het ook aanleiding gegee tot die ama1gamasie van 
92die CNO-skole en die staatsko1e. ) 

Volgens Ordonnansie 29 van 1905 is die Oranjerivierko1onie in 

skooldistrikte, wat saamgeva1 het met die landdrosdistrikte, ver= 

deel. Vir elke skooldistrik moes 'n skoolkomitee verkies word. 

Die skoo1komitee moes uit vyf, sewe of nege lede bestaan. Die 

meerderheid van hierdie lede moes deur die kiesers van die skool= 

distrik verkies word terwyl die oorblywende lede deur die Luite= 

nant-GoeweI'neur benoem moes word. Die kiesers moes uit die stem= 

geregtigdes vir munisipaliteite, eienaars van plase en ander per= 

sone wat skoolbelasting betaal het, bestaan. Die skoolkomitee 

moes slegs uit manlike lede bestaan en geen persoon met 'n mis= 

daadrekord kon as komiteelid verkies j'lOrd nie. 93) 

Die skoolkomitees sou benewens die pligte soos uiteengesit in die 

Ordonnansie van 1903 ook mede-seggenskap he by die aanste1ling 

van onderwysers. Die Departement van Onderwys sou egter die reg 

he om ongeskikte applikante van die applikantelys te skrap. 

Skoo1standplase moes deur die skoolkomitee gekies word en hulle 
92) BEUI<MAII, B. I.S. US gBllkiedenis van die """"""118 i" dU YrtIBt""t, !.lOO" "" onmiddeUik na 

Uliie 11898-1912), pp. 27-29. 

93) OAANJERIVIERKOLONIE; OrdonnanBie a """ 1906, .rtt. 3, 5-8, 10. 
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sou ook die nodige reiHings vir die oprigting van die skoolgeboue 

tref. 	 As teenprestasie vir die groter rnagte wat die skoolkornitee 

in die 	onderwysbeheer verkry het, moes In deel van die onderwys

onkoste uit plaaslike bronne bestry word. Hierdie fondse moes 

deur die skoolkornitee ingesarnel word en was hoogstens een-sesde 
· b d 94)van dle staat se y rae. 

Deur die toegewings soos vergestalt in die Ordonnansie van 1905 

kon die plaaslike gerneenskap In belangrike rol in die onderwysbe= 

heer vervul. Die direkte deelnarne van die ouers is egter nie deur 

hierdie Ordonnansie verseker nie. In die Ordonnansie van 1905 kon 

ook duidelik gernerk word dat die bepaalde tradisie van plaaslike 

deelname in die onderwysbeheer, wat tydens die republikeinse 

tydperk gevestig is, nie deur wetgewing vernietig of verander kon 

word nie. Die stelsel, soos ontwikkel tydens die republikeinse 

tydperk, het dus die Britse owerhede gedwing om die reelings van 

1903 te verander. Die beheerstruktuur is dus nie deur buite-in= 

vloede nie, maar eerder deur interne druk verander en by die aard 

en tradisie van die Vrystaatse bevolking aangepas. 

5.4.4 	 Onde'l'W1Jsbehee'l' tydens die tydpe'l'k van Ve'l'antwoo'l'de like 

SeZjbestuup, 1907-1909 

Soos in die geval van Transvaal,95) het die oorwinning van die 

Liberale Party van Campbell-Bannerman in die algemene verkies= 

ing in EngeHmd ook In verandering ten opsigte van die rege= 

ringsvo!~ in die Oranje-Vrystaat teweeggebring. Die Bannernan

regering het In meer gernatigde beleid teenoor die Britse kolonies 

gevolg sodat daar aan die Oranjerivierkolonie op 5 Junie 1907 

Verantwoordelike Selfbestuur toegestaan is. In Desember 1907 is 
94) [bid., art. 29. 

95) Vgl. par. 4.5.4.!. 
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verkiesing gehou waartydens die Orangia-Unie-party 'n oorweldig= 

en de meerderheid behaal het. Na hierdie oorwinning is die rege= 

ring in die Oranjerivierkolonie deur die Orangia-Unie oorgeneem 

en het die regering hom veral beywer vir die politieke heropbou 

van die Afrikanerdom in die Oranje-Vrystaat. Generaal J.B.M. 

Hertzog, stigterslid van die Orangia-Unie, was die gunsteling vir 

die premierskap, maar hy het teruggestaan ten gunste van Abraham 

Fischer. Hertzog is daarna aangestel as Minister van Justisie 
96)en Onderwys., 

O. Pirow het horn soos volg oor furtzog uitgelaat: "General Hertzog' s 

career as a Free State Minister - one is tempted to say his whole 

political life - is inextricably bound up with his education poli= 

cy. ,,97) Die onderwys in die Oranje-Vrystaat is dus oorgelaat aan 

hierdie Afrikaner-leier wat homself verplig gevoel het om die Af= 

rikanerbeskouing in die onderwys te vestig. Sy onderwysbeleid is 

deur Pirow soos volg saamgevat: "His policy was simplicity itself, 

the absolutely equal treatment of English and Dutch. ,,98) Hierin 

het ook die belangrikste verskil tussen Hertzog en Smuts, die 

Minister van Onderwys in Transvaal, gele. In teenstelling met 

Hertzog se beleid het Smuts aan Engels die oorheersende posisie 
99)

bo Nederlands toegestaan. 

Teen hierdie agtergrond het genl. Hertzog.sy bekende Onderwyswet 
100 van 1908 ) deur die parlement geloots. In die sogenaamde 

Hertzogwet is daar gepoog om die Afrikaner-belange en Afrika= 

neroortuiging weer in ere te herstel. Met betrekking tot die on= 

derwysbeheer is Hertzog gewis deur die beheerstelsels van Kaapland 
96) VAN DER WALT. et. at., 01'. cri.t., pp. "5"-458. 


97) PIROW, O. Jams. Ba:rry Hunmk HsruO@. p. 41. 


98) Ibid., p. 48. 


99) Vg!. par. 4.5 .... l

100) ORANJERIVIEIU<OLO"IE. list 35 uan 1908. 
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en Transvaal beinvloed. Daarvan getuig die instelling van die 

skoolrade, skoolkomitees en beheerrade, as plaaslike beheerinstan= 

sies, baie duidelik. 

5.4.4.1 	 Die sentroZe onlkruysbeheer in die Oronje-Vrystaat na 

aanZeiding van Wet 3~ van 1908 

Uit Wet 35 van 1908 (die Hertzog-onderwyswet) blyk dit dat die 

oorhoofse verantwoordelikheid oor die onderwys by die Goewerneur 

en die Volksraad gelee was. Die bewys hiervoor le daarin dat die 

wetgewing deur die Volksraad goedgekeur is en dat die onderwysbe= 

groting jaarliks deur die Volksraad goedgekeur moes word. tn Be= 

langrike verandering in die sentrale beheer was die aanstelling 

van tn Minister van Onderwys. Hierdeur is daar In minister ver= 

antwoordelik vir onderwyssake in die Volksraad aangestel waardeur 

verseker is dat die onderwys die nodige aandag in die Volksraad 
• 101)sou genlet. 

Deur die Wet is die volgende bevoegdhede onder andere aan die 

~1inister van Onderwys toegestaan; 102) die Minister kon fondse be= 

skikbaar stel vir die oprigting van koshuise en opleiding van on= 

derwysers; fondse kon verder beskikbaar gestel word vir die opri~ 

ting van hoer onderwysinrigtings, skoolbiblioteke, weeshuise, in= 

rigtings vir geestelik gestremde en liggaamlik geremde kinders, die af= 

neem van eksamens en die uitbouing van die onderwys binne die 

raamwerk van die wetgewing (oiridat die Minister die fondse kon 

toeken , het hy beheer gehad oor die verskillende sake H.J .S.). 

Die Minister was ook by magte om beurse toe te ken vir skool= 

vervoer, verdere opleiding aan tegniese en sekondere onderwysin= 

rigtings en vir onderwysersopleiding. 
101) Ibid.. art. 3. 

102) Ibid., artt. 5-6. 
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Die ui tvoerende gesag is deur die Hinister van Onderwys oorgedra 

aan die Direkteur van Onderwys. die hoof uitvoerende onderwysbe= 

ampte van die Onderwysdepartement. Die Onderwysdepartement sou 

vir die orde1ike ontwikke1ing van die onderwys in die Oranjerivie~ 

k010nie verantwoorde1ik wees. en vir enige ander verantwoorde1ik= 

hede wat die t1inister aan die Departement kon opdra. Die Direk= 

teur is gemagtig om die benodigde inspekteurs en amptenare aan te 

s~el om die behoorlike beheer oor die onderwys te verseker. 103 ) 

Die inspekteurs het deur die toepassing van die onderwysbe1eid 'n 

be1angrike bydrae tot die onderwysontwikke1ing ge1ewer. Die in: 
. 104)

spekteurs moes volkome tweetal~g wees . Hulle pligte kan sooS 
105 ) 

volg saamgevat word: 

* 	 Die inspekteurs moes algemene toesig oor die onderwys in 

hulle onderskeie inspeksiekringe ui toefen en alle skole 

binne die kring ten minste een maal per jaar inspekteer. 

Die inspekteurs w.oes die skole met organisatoriese pro=* 
bleme behulpsaam wees en deur hUl professione1e leiding 

poog om die onderwysgeha1te te verbeter. 

* 	 Goeie samewerking met die p1aaslike beheerliggame moes 

voortdurend gehandhaaf word. 

* 	 Die inspekteurs was verantwoordelik om toe te sien dat die 

bepa1ings van die Onderwyswet van 1908 stiptelik uitgevoer 

word. 

* 	 Die inspekteurs moes die Onderwysdepartement behulpsaam 

wees met di8 aanste11ing van onderwysers. 

103) Ibid., artt. 3-4. 


lo~l Ibid., art. ~(bl. 


105) ORANJEP.IVI£JU(OLONI£ (Departement van Onderwys). Jaarve"" lag, 1908-1909. p. l~7. 
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5.4.4.2 PZaaslike beheerliggame 

5.4.4.2.1 Die skoolrade 

Volgens Het 35 van 1908 is die Oranje-Vrystaat verdeel in 29 skoo1::: 

distrikte. Die skoddistrikte sou met die grense van een of meer 

kiesafdelings saarnval. Vir elk van hierdie skooldistrikte moes 

'n 	skoolraad saamgestel word. Die skoolraad moes uit nege lede be= 

staan waarvan vier lede deur die Minister aangestel moes word, ter::: 

wyl die res deur die lede van die skoolkomitees van die skooldistrik 

verkies moes word. 106 ) 

Enige meerderjarige Blanke wat in In skooldistrik woonagtig was, 

kon horn vir die betrokke skoolraad verkiesbaar stel. Uitsondering 

is egter gemaak ten opsigte van nie-burgers, persone met In mis= 

daadrekord, kranksinniges, In ongerehabiliteerde insolvent, on::: 

derwysers en landdroste wat nie tot die skoolrade verkiesbcar was 
. 	 107) 

n~e. 

Die skoo1raad moes uit eie ge1edere In voorsitter en In onder

voorsitter verkies. Verder het die \~et daarvoor voorsiening ge::: 

maak dat 'n staatsbesoldigde sekretaris-penningmeester vir elke 
108)

skoo1raad aangeste1 kon word. 

Die pligte van In skoolraad het onder andere die volgende be= 
hels: 109) 

* 	Die skoolraad IDoes beheer oor al1e openbare skole binne 

die skooldistrik uitoefen. Enige lid van die skoolraad 

was geregtig om enige van die skole te besoek, solank 

die onderwvswerksaamhede nie ontwrig word nie. Die 
106) OIWlJERrVIEI!I<OLOIIIE. lIet 30 """ 1908, _rtt. 32, 59. 


107) Ibid., art. 35. 


108) Ibid., artt. 63, 66. 


109) Ioid.. art!.. 69-76. 81. 
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Direkteur was ook verp1ig om a11e inspekteursvers1ae in 

verband met die sko1e in die skoo1distrik aan die betrokke 

skoolraad voor te le. Die skoolraad kon dan aanbevelings 

na aanleiding van die verslae aan die Direkteur voorgele 

het (artikel 69). 

.. 	 Vo1gens artikel 70 moes die Onderwysdepartement in alle 

sake rakende die voorsiening van skole en skoolgeboue deur 

die skoolraad geadviseer word. Geen veranderings kon 

aangebring word alvorens die Onderwysdepartement die SkOOF 

raad in hierdie verband geraadp1eeg het nie. 

* 	 Aansoeke van privaatskole vir finansiele steun van ower= 

heidswee moes kragtens artikel 71 deur middel van die 

skoolraad aan die Onderwysdepartement voorgele word. 

" 	 Die skoolraad moes, op aanbeveling van die Onderwysdepar= 

tement, sorg vir die aar~oop of huur van skoolterreine 

en die oprigting van die benodigde skoolgeboue (artikel 7~. 

* 	 Fondse moes aan die skoolraad beskikbaar gestel word vir 

die herstel van skoolmeubels en toerusting; die toeken= 

ning van beurse en vir enige aangeleentheid wat verband 

gehou het met die skoolraad se verantwoordelikhede (arti= 

kel 73). 

* 	 Die skoolraad moes volgens artikel 74 beheer uitoefen oor 

die gebruik van die skoolgeboue buite skoolure. 

* 	 Enige aangeleentheid wat deur 'n skoolkomitee of beheer= 

raad aan die skoolraad voorgele is, moes ondersoek en op= 

gelos word. Indien nodig kon moeilike sake aan die Direk= 

teur vir afhandeling voorgele word (artikel 75). 

* 	 Kragtens artikel 76 moes 'n noukeurige notule van 

alle werksaamhede deur die skoolraad gehou word. 

Hierdie notules, asook die finansiele verslae, moes ge= 

reeld aan die Onderwysdepartement vir kennisname en goed= 
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keuring voorgele word. 

,., 	 Die skoolraad was .ook mede-verantwoordelik vir die aanstel= 

ling van onderwysers by die skole onder sy beheer. Ad= 

vertensies vir vakante onderwysposte moes deur die skool= 

raad goedgekeur word. Die aanbevelings van kandidate vir 

vakante poste moes deur die skoolkomitees aan die skool= 

raad gestuur word. Die skoolraad het op sy beurt hierdie 

aanbevelings aan die Direkteur voorgele wat een van die 

voorgestelde applikante kon aanstel. Die Direkteur was 

egter nie gebonde om een van die aanbeveelde applikante 

van die skoolkomitee aan te stel nie, in welke geval die 

skoolkomitee deur middel van die skoolraad by die Minis= 

ter van Onderwys app~l kon aanteken (artikel 81). 

5.4.4.2.2 Die ptaaslike skoolkomitees 

In 	die Hertzog-onderwyswet is daar bepaa1 dat daar vir elke pri= 

mere en sekondere skool In skoolkomitee saamgestel moes word. 

Die skoolkomitees het uit vyf tot sewe lede bestaan en is 

gekies deur die ouers met skoolgaande kinders. 110) Die plig= 

te 	van 'n skoolkomitee het onder andere die volgende behels;lll) 

Die skoolkomitee kon deuX' middel van die skoolraad enige 

saak wat die vooruitgang van die skool geraak het onder 

die aandag van die Onderwysdepartement gebring het. Die 

skoolkomitee was ook geregtig om die skool te besoek, mits 

die werksaamhede van die skool nie ontwrig sou word nie. 

* 	 Die goeie toestand van die skoolterrein, skoolgeboue en 

skoo1toerusting was die verantwoordelikheid van die skool= 

komitee. Aanbevelings in hierdie verband moes deur mid= 

110) Ibid.. artt. 33- 3~. 

110 .Ibid... art. 57. 
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del van die skoolraad aan die Onderwysdepartement voorfe= 

le word. 

* Die skoolkomitee moes deur middel van die skoolraad appli= 

kante aanbeveel vir vakante onderwysposte. Die finale 

aanstelling is egter deur die Direkteur gedoen. 

* Skriftelike klagtes van ouers moes deur die skoolkomitee 

behandel word. Indien die skoolkomi tee nie by magte was 

om uitsluitsel vir 'n saak te verleen nie, moes die klag= 

tes,vir verdere optrede aan die skoolraad voorgele word. 

* Die skoolure moes deur die skoolkomitee vasgestel word. 

Die totale lengte van die skooldag mag egter nie verander 

word nie. 

* 	Leerlinge kon onder besondere omstandighede deur die 

skoolkomitee geskors word. Die ouers van dusdanige leer= 

linge kon egter appel teen die skorsing by die Direkteur 

aanteken, wie se beslissing as finaal beskou is. 

* Die benodigde skoolboeke en skooltoerusting moes deur die 

skoolkomitee beskikbaar gestel word. 

* Die skoolkomitee was ook verantwoordelik vir die afhande= 

ling van enige taak wat deur die skoolraad, binne die 

raamwerk van die wetgewing, aan die skoolkomitee opgedra 

is. 

5.4.4.2.3 Die beheerrade 

Sorr.mige skole, waarvan die name in 'n bylae tot die Wet gegee is, 

het nie onder beheer van die skoolrade ressorteer nie. Vir die 

plaaslike beheer van hierdie skole is daar beheerrade deur die 

~jinister aangesteL Die samestelling en pligte van die onder= 
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skeie beheerrade is afsonderlik per regulasie bepaal. 112 ) 

5.4.4.3 	 Enkele praktiese implikasies van die Hertzog-onde~yswet 

(Wet 35 van 1908) met betrekking tot die onderwysbeheer 

in die Oranjerivierkolonie 

Die bclangrikste verandering ten opsigte van die sentrale beheer 

was die aanstelling van 'n llinister van Onderwys wat die volle 

verantwoordelikheid oor alle onderwys in die Oranjerivierkolonie 

gcdra het. Dit het gelei tot direkte onderwysverteenwoordiging 

in die Volksraad. Die uitvoerende gesag oor die onderwys is deur 

die Minister van Onderwys aan die Direkteur van Onder~Js, as hoof 

van die Onderwysdepartement, opgedra. Alle onderwysontwikkelings 

en onderwysbesluite moes eers die goedkeuring van die sentrale be= 

heerinstansie wegdra, alvorens dit bekragtig kon word. 

Ten opsigte van die plaaslike onderwysbeheer het Hertzog voldoen 

aan die volkswil deurdat die plaaslike beheetliggame onder andere 

deur die ouers verkies is. Die ouers het sodoende mede-seggenskap 

verkry oor die algemene welsyn van die skole en 001' die aanstel= 

ling van onderwysers. Die ouers het reeds sedert 1905 op hierdie 
113)reg aanspraak gemaak. In die Jaarverslag van 1908-1909 het 

die Direkteur van Onderwys verklaar dat die instelling van die 

skoolkomitees en skoolrade 'n groter belangstelling by die ouers 
114in die onderhys van hul kinders bewerkstellig het. ) 

Die eerste indruk van die onderwysbeheerstelsel soos daargestel 

deur die Hertzog-wet is dat daar vir In algeheel nU~le beheerstruk= 

tuur voorsiening gemaak is. Wanneer daar gelet word op die in= 
112) Ibid., bylae en art. 77. 


113) Vgl. par. ~.~.3. 


114) ORA.~JERIVIEIU(OLOllIE U"'part....nt van Onde",},s). Jaal"Wll'8t"f/, 1908-1909, p. 12. 
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stelling van In rlinister van Onderwys, die aanstelling van In 

Direkteur van Onderl-:Ys teenoor die Superintendent voor 18~9, en 

die instelling van skoolrade is hierdie stelling waar. By die in::: 

stelling van hierdie poste kan die invloed uit die Kaapkolonie en 

Transvaal (albei gebiede het op daardie stadium reeds sodanige 

poste gehad) duidelik Haargeneem word. I-Iatter een van die twee 

stl'eke die belangrikste invloed uitgeoefen het, kan nie met se= 

kerheid vasgestel word nie. Desnieteenstaande die 00glopende be= 

!nvloeding het Hertzog geensins 'n hele nuwe struktuur ingevoer 

nie. Hy het eerder daarin geslaag 0m die republikeinse beheel'= 

stl'uktuul', met die positiewe veranderinge tydens die tydpel'k van 

die Bl'itse bewind, te verandel' en aan te pas by nuwe omstandighede. 

Hertzog het die vel'andel'de beheerstruktuur uit die vorige stelsel~ 

met positiewe idees van buite af, laat ontwikkel. Die aanstelling 

van 'n Ministervan Ondel'Hys het ingepas by die republikeinse rer;e= 

l'ingsvorm, terwyl die Direkteur net 'n nuamsverandering van die 

Superintendent van Onderuys was. Die veranderin/:'. ill die sentr'ale 

beheer was dus op historiese gronde gevestig. Ten opsigte van die 

plaaslike beheer was die instelling van die skoolrade, ook in wese 

net In naamsverandering van die distrikskoolkomitees, Hat voor 

1899 bestaan het. Die samestelling van beheerrade is weeI' genood= 

saak deul' die stigting van skole waar die ouel's van die leel'linge 

nie in die onmiddellike omge\-dng van die sko01 gCl-loon het ni£'. 

Skoolkomitees kon gevolglik moeilik by hiel'die skole vel'kies I-lord, 

sodat beheerrade aangestel moes word om die pluaslike be11eer WailI" 

te neem. Daal' word dus tot die s1otsom sekom dat Hertzog nie In 

nuwe beheerstruktuur daargestel het nie. Hy het cerder die be= 

staande stl'uktuur verandel' om by die eise van die t:;d aan te pas. 

Die ou beginse1 van die Oranje-Vrystaat van stautsdeelname en ouel'

medeseggenskap is in die beheerstruktuur verwesenlik, met -lie 13('= 

volg dut illtin ooreenstemming was met die volkstradisie en - i',ebrulke. 
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Die beheerstruktuur soos geimplementeer na aa~leiding van die 

Eertzo:::-onde!"',:'sl-1et (\Jet 35 van 19(8) kan soos in figuur 5.5 

voorgestel word. Kyk figuur 5.5 op bladsy 213. 

5.5 SAMEVATTING 

Ooreenkomstig Transvaal Hord die verskil tussen die standpunte van 

die twee lewensbeskoulike rigtings, naamlik die Brits-liberalis= 

tiese en Christelik-nasionale uitgangspunte, betreffende die on= 

derwysbeheer duidelik in die Vrystaatse onderwysgeskiedenis ge: 

manifesteer. 

In die tydperk waartydens die Oranje-Vrystaat staatkundig deur 

Groot Brittanje beheer is, was die onderwysbeheer in die hande 

van die regering gesentraliseer. Die sentrale onderwysbeheerin= 

stansie het die a1gehele seggenskap in die onderwys verkry. Alle 

onderwysontwikkelinge en -besluite moes eers deur die sentrale 

owerheid of sy verteenwoordiger goedgekeur word, voordat sodanige 

ontwikkelinge gerealiseer het. Kenmerkend van hierdie gesentra= 

liseerde beheer het die ouers en die plaaslike gemeenskap min seg= 

genskap in die onderwys verkry. Toe die druk van die yolk te 

groot word, is daar deur die Britse owerheid voorsiening gemaak 

vir die samestelling van skoolkomitees. Hierdie skoolkomitees 

is egter telkens geheel of gedeeltelik deur die regering benoem. 

Hier was dus nie sprake van werklike ouerdeelname nie en dit be= 

klemtoon weer eens die beherende aandeel van die regering in die 

plaaslike onderwysbeheer. Die skoolkomitees het verder geen seg= 

genskap oor belangrike sake soos onderwysersaanstellings gehad nia 

Dit kan gekonstateer word dat die skoolkornitees groot verantl-Ioor= 

delikhede maar min magte gehad het. 
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FIG. 3.5 underuysbeheerstruktuur na van die 

onderuyswet (fret 35 van 1.908) 
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Die Britse regering het in die Vrystaat, in ooreenstemming met die 

gebruik in Transvaal, van In gesentraliseerde beheerstelsel ge= 

bruik gemaak om die onderwysdoelstelling van verengelsing deur te 

voer. 

Tydens die republikeinse tydperk van die Oranje-Vrystaat het die 

Christelik-nasionale lewensbeskouing die aard en wese van die 

onderwysbeheer bepaal. Alhoewel die regering die beherende aandeel 

in die onderwysbeheer gehad het, is die aandeel van die ouers 

nooit misken nie. Die finale besluitneming het by die sentrale 

onderwysowerheid berus, maar die ouers en die plaaslike gemeenskap 

het tog voortdurend In mede-bepalende rol vervul. Aangesien die 

plaaslike beheerliggame geheel of gedeeltelik op demokratiese wyse 

verkies is, is werklike mede-seggenskap in die onderwys deur die 

ouers en die plaaslike gemeenskap verkry en verseker. Daar is ook 

voldoen aan die Eis van die ouers om mede-seggenskap te verkry by 

die aanstelling van onderwysers. Deur hierdie maatreels is die 

belangrike beginsel van ouer-seggenskap en ouer-verantwoordelik= 

heid soos voorgestaan deur die Christelik-nasionale lewensbeskou= 

like rigting in die onderwysbeheer van die Cl'anje-'Vrystaat gehandhaaf. 

Dit blyk dat die onderwysbeheer tydens die republikeinse tydperk 

in In grotermate gedesentraliseerd was as tydens die tydperk van 

Britse oorheersing. Tydens die tydperk van Britse oorheer~ing het 

die Britse owerheid gepoog om die onderwys te gebruik om die 

skoolgaande kinders te verengels. Om die doe Is telling te be= 

reik was In sentralisering van onderwysbeheer noodsaaklik, want 

die regering moes self toesien dat die doelstelling deur gevoer 

Hord. Die staat het gevolglik die onderwys beheer terwyl die 

ouers 'n onbelangrike aandeel gehad het. 



Die belangrikste kenmerk van die beheer oor die onderwys tydens 

die republikeinse tydperke is dat die beheerstruktuur uit die 

volkswil en -aard ontl·likkel het en aan die bepaalde eise van die 

tyd voldoen het. Toe die Britse owerheid in 1903 'n vreemde 

struktuur wou instel, is dit deur die Vrystaatse bevolking verwer~ 

Die stelsel is daarna deur binnelandse druk verander om by die 

volkswil aan te pas. Die Vrystaatse beheerstruktuur het dus uit 

die verlede ontwikkel en veranderinge was meestal op grond van in= 

terne behoeftes. Veranderinge het nooit bloot op grond van buite= 

landse invloede plaasgevind nie. Invloede van buite af het slegs 

ter sprake gekom wanneer dit aangewend kon word om tekortkominge 

reg te stel en die onderwysbeheer te verbeter. 

In hoofstuk ses sal vervolgens nagegaan word of dieselfde tendens~ 

soos hierbo uiteengesit, ook in die beheer oor die onderwys in 

Natal te bespeur was. 
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