
6 ONDERWYSBEHEER IN NATAL, 1836-1910 

6.1 INLEIDING 

liet die slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838, is die veelbewoe 

ervaringe van die Voortrekkers in Natal voorlopig beeindig. Ter= 

selfdertyd is 'n stewige grondslar, vir die kortstondige bestaan 
1van die Republiek Natalia neergele. ) Daar kon dus na 1839 gekon= 

sentreer word o~ die doelmatige ontwikkeling van die staatstelsel 

l'n Natal.2) Dl·'t was t I 1_ t t d' fh 1-1'1'h 'deg er n ~or s on 1ge ona an~ l~ el aange= 

sien die Britse regering besluit het om Natal as Britse gebied te 

te annekseer. Kolonel A.J. Cloete het die kortstondige militere 

verset van die Natalse bureers onderdruk waarna die Volksraad van 

die Republiek Natalia op 5 Julie 1842 besluit het Offi die Britse 

besetting te aanvaar. 3) Natal is daarna as distrik van die Kaap= 

kolonie gereken en sou gevolglik onder die wetgewende gesag van 

die Kaapse regering ressorteer. Die Natalse regering, onder be= 

heer van In Luitenant-Goewerneur, sou slegs uitvoerende mag he. 

Hierdie reeling het vele probleme veroorsaak, byvoorbeeld tenop= 

sigte van die onderwysbeheer, sodat daar in 1848 'n Wetgew:,,,,:: 

Raad, bestaande uit drie amptenare, ingestel is om aangeleenthede 

van dringende belang af te handel. In 1875 is In vo11e Vletgewende 

Raad, onder beheer van die Luitenant-Goewerneur, ~et volle wetge= 

wende mag, ingestel. Terselfdertyd het In nuwe grondwet ook in 
. 4)

werhng getree. 

Hierna het die politieke en maatskaplike toestand in Natal 'n be= 

stendige ontwikkelingsgang gevolg totdat Natal in 1893 verantwoor= 
1) MULLER, c.r.J. Di. Groot 'trok-tydpuk, 1B3~-le54. (I" HULLER, c.r.J. Red. ~oo Jaar 


Suid-Afri,Iwans" GBek:ledJm(.., p. 142.) 


2) VAN nER IIAL't, A.J.H., IIIlD, J.A. en GEYER, A.L. Geski"denis 00>1 Suid-A/'l'ika. p. 221. 


3) BROOKES, E_H. and \/EBB, C. DE B. A hiBtory of NataZ, p. ~O. 


4) '(AN ZYL, M.C. Naul, 1B~S-1902. (In MULLER, red., "". ci.t., pp. 187, le9.) 
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de1ike selfbestuur gekry het. ~atal het In tweekamerparlement 

verkry: In Wetgewende Raad van elf lede, genomineer.vir tien jaar, 

en In verkose Wetgewende Vergadering van sewe en dertig 1ede, ve~ 

kies vir In tydperk van vier jaar. Die uitvoerende gesag het by 

d• G . . b 5) N 1 h dle oewerneur en ses mlnlsters erus. ata et verantwoor e:: 

like selfregering behou totdat dit in 1910, met vele bedenkinge 

by die Natalse politieke 1eiers, dee1 van die Unie van Suid-Afrika 

geword het. 6 ) 

Uit die voorafgaande bespreking b1yk dit dat Natal vir die groot:: 

ste gedee1te van die tydperk 1838-1910 onder die gesag van die 

Britse regering gestaan het. Die algemene ontwikkeling in Natal 

is hoofsaak1ik deur die B;itse regering en die groot aanta1 Britse 

immigrante bepaa1. Die brits-1iberalistiese invloed het gevolglik 

duidelik in die onderwysontwikkeling na vore gekom. 

6.2 ONDERWYSBEHEER IN DIE REPUBLIEK VAN ~ATALIA, 1838-1842 

Die staatkundige beheer van die Repub1iek van Natalia was opgedra 

aan In President en In Burgerraad wat op In demokratiese wyse ver= 

kies is. Nadat die eerste Nata1se Volksraad in April 1837, met 

die begin van die trek na Natal, in die Vrystaat saamgestel is, 

is dit na die. onderwerping van die Zoe1oes in Natal hersaamgestel. 

Die aantal lede van die Burgerraad is tot vier-en-twintig vermeer= 

der. Di~ Volksraad het die vo11e staatsgesag in Natal uitgeoefen, 

en het ••• wette gemaak, amptenare aangeste1 en ontslaan,If 

grond uitgegee, oorlog gevoer, vrede gesluit, as app~l opgetree 

en oor die algemeen al die funksies van In volkome vrye regering 

uitgeoefen. 1f7 ) 
5) Md., p. 196. 


6) BROOI(ES and WElIB, op. rYit., pp. 23"-2"7. 


7) PRELLER, G.S. Voo,.t,..k"',. WetglllJing, p. vi. 
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Aangesien die onderwys vir die Trekkers In saak van besondere be= 

1ang was, het die Natalse Volksraad ook aandag daaraan geskenk. 

Piet Retief moes byvoorbeeld tydens sy inswering as Goewerneur, op 

11 Junie 1837, onderneem om die Protestants-Christe1ike onderwys 
8)

te beskerm en te bevorder. In Oktober 1838 is die tweede Voor= 

tl'ekker Grondwet, spesifiek bedoe1 vir Natal, ui tgevaardig. Met 

betrekking tot die onderwys is bepaa1 dat: "De Raad ook een wa= 

kende oog over de Godsdienst en Sch01en zal moeten houden, en 

alles aanwenden tot bevordering derzelve.,,9) 

Alhoewel die bepaling in genoemde grondwet die be1angstelling van 

die VolKsraad in die onderwys beklemtoon het, is geen verdere wet= 

gewing of ordonnansie uitgevaardig om die onderwys te reel nie. 

Die Volksraad het ook geen direkte stappe gedoen om onderwys in 

die Republiek Natalia te voorsien nie. Die- eerste keer dat die 

Volksraad 'n direkte onderwysbesluit geneem het, was in 1841. 

Op 16 Januarie 1841 het die Volksraad naam1ik aan die kerkraad 

van Port Natal toestemming verleen om 'n skoolgebou op te rig. 

Daar sou egter geen finansiele steun van owerheidswee verskaf 

word nie. 10 ) Die Volksraad het die amptelik beheer oor die onder= 

wys gehad, dog dit het nie ten volle in die praktyk gerealiseer 

Ilie. 

Die onderwysvoorsiening het egter nie tot stilstand gekom nie. 

Die ouers het voortgegaan om, soos tydens die Groot Trek self, 

onderwysfasiliteite aan hul kinders te verskaf. In die on= 

de~;ysvoorsiening het die ouers gebruik gemaak van privaat= 

onderwysers. Waar dienste van sodanige onderwysers nie be= 
8) LUBBE. J.J. L4oIBnBometandighea.. en opvoeding van d:i.8 vool'tNkkerkind, p. 89. 

9) TWEED!: VOORTREl<I<ER GRONDWET. "Regulatien en instruction". art. 13. (In PRELLER. op. cri.t., 
pp. xii-xHi. l 

10) PRELLER. op cri.t., p. 92. 
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skikbaar was nie, het die ouers self die kinders onderrig. Die 

hoofdoel van (lie onderwys ~·!as steeds die voorbereiding van die 
11

kind vir die aflegging van die gelOofsbelydenis. ) Die onderwys= 

beheer het dus in die tydperk 1838 tot 1842 hoofsaaklik by die 

ouers berus, met geringe deelname van die kerk en die staat. 

6.3 BEHEER OaR DIE ONDERWYS IN NATAL, 1842-1856 

In 1842 het 'die Volksraad van die Republiek Natalia die Britse an= 

neksasie van Natal amptelik aanvaar, waarna die Natalkolonie tot 

in 1856 as distrik van die Kaapkolonie beheer is. Die staatkun= 

dige beheer het onder beheer van In Luitenant-Goewerneur gestaan.12 ) 

Die Luitenant-Goewerneur was onder andere ook verantwoordelik vir 

die beheer oor die onderwys.13) 

Tydens die eerste paar jaar na die anneksasie is daar van ower= 

heidswee geen aandag aan die onderwys geskenk nie. Die ouers 'vas 

in die praktyk steeds verantwoordelik vir die onderwysvoorsiening 

aan hulle kinders. Die eerste direkte deelname van die staat aan 

die onderwys was in 1845. In daardie jaar is aan die veldkor= 

nette opdrag gegee om 'n oog oor die onderwysvoorsiening van die 

privaat-onderwysers in hulle distrikte te hou. In 1848 is In 

skool in Pietermaritzburg opgerig. Die Natalse regering het die 

volle finansiele las vir die oprigting van die skool gedra. Die 

staat het .dus sedert 1845 'n direkte rol in die onderwysontwikke= 
. b' 1 14)l~ng eg~n spee . 

In 1849 het die Natalse regering besluit om 'n.KQmmissie van On= 
11) RUYS. B. R. Onde..-ys in Natal. (In COETZEE, J .C. Rtid. Onde""l/B in Sui.a-Af"";i<a, 1652-1980. 

pp. 221-223.) 

12) Vgl. par. 6.1. 

13) BIiYS, B.R. Onderwys in Natal. (In COETZEE ""d., op <lit., p. 22B.) 

14) MALHERBE, E.G. Educati.on i" South Africa f1S62-1922), p. 1B~ •• 
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derlqs, ook die skoolkomitee genoem, aan te stel. Die; Kommissie 

sou eerstens as olaaslike skoolkomitee vir die enkele bestaande 

staatskole die~ entweedens moes die Kommissie aanbevelings insake 

die verbetering van die algemene onderwystoestande in Natal aan 
. . ~ 15)

dle regerlng voorle. 

In die aanbevelings van di~ Kommissie, wat in 1849 ter tafel gele 

is, is daar gepoog om In bepaalde onderwysbeheerstruktuur daar te 

stel. Daar is voorgestel dat die beheer oor die staatskole aan te 

aangestelde plaaslike skoolkomitees toevertrou moes word. Die 

pligte van die plaaslike skoolkomitees, wat deur die Luitenant
· d 16 )Goewern~ur aangeste1 moes WOI'd , was onder andere dle vOlgen e: 

* 	 Die finansiele sake van die skool moes, onderworpe aan die 

goedkeuring van die Luitenant-Goewerneur, deur die betrok= 

ke plaaslike skoolkomitee beheer word. 

* 	 Vakante onderwysposte moes deur die skoolkomitee geadver= 

teer word. In die geval van die hoof onderwyser moes die 

aansoeke deur die skoolkomitee oorweeg word en die naam 

van die geskikte applikant aan die Luitenant-Goewerneur 

voorgele word. Die eventuele aanstel1ing van die hoof 

onderwyser was egter die direkte verantwoordelikheid van 

die Luitenant-Goewerneur. Ander onderwysers kon egter 

deur die skoolkomitees aangestel word. 

* 	 Die ~eg van toegang tot die skool kon deur die skoolkomi= 

tee voorbehou word. 

* 	 Klagtes van ouers en voogde teen die onderwysers moes deur 

die skoolkomitee ondersoek vlord. Betreffende die onder= 

wysers kon die skoolkomitee self In beslissing gee. Die 

ontevrede party kon egter na die Luitenant-Goewerneur 

app~lleer. Indien die hoof onderviyser betrokke was by 'n 
15) BUYS. B.R. Onde""l'S in Natal. (In COET'ZEE red., Gp. <>it., p. 22&.) 

16) s.rr.ENKAMP, L.S. OrIds"'Y' vi" Blanke. in /laeal, pp. 56-57. 
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aanklag, moes die skoolkomitee die saak ondersoek. Indien 

die klagtes gegrond was moes die saak vir afhande1ing na 

die Luitenant-Goewerneur verwys word. 

Die skoolkomitee moes verteenwoordig wees by die aflegging* 
van die jaar1ikse eksamen. 

Uit bogenoemde pligte van die plaaslike skoo1komitee kan daar afge= 

lei word dat dit 'n belangrike aandeel in die onderwysbeheer ge= 

neem het. Die regering sou 'n meer indirekte ro1 in die onden,ys= 

voorsiening en -beheer speel. Deurdat die plaaslike skoo1komitees 

deur die Luitenant-Goewerneur aangeste1 is, het die regering egter 

gesorg dat sy beleid in die onderwys uitgevoer word. Be1angrike 

aanste1lings soos' die van die hoof onderwysers, Has ook die direk= 

te verantwoorde1ikheid van die Luitenant-Goewerneur. 

'n Verdere kenmerk van die beheerstruktuur, soos voorgeste1 deur 

die Skoolkommissie van 1849, was die be1angrike ro1 wat die hoof 

onderwyser in die onderwysbeheer sou speel. Vo1gens die aanbeve= 

lings het die pligte van die skoo1hoof onder andere die vo1gende 
. l' 17)
~nges u~t: 

* 	 Hy moes in oor1eg met die betrokke skoo1komitee die 1eer

en 1eesboeke voorskryf. 

* 	 Hy was verder ten vo11e verantwoorde1ik vir die handhawing 

van dissipline in die skool, die bepa1ing van die onder= 

wysmetode en die beheer oor die assistent-onderwysers. 

* 	 Daar is ook aanbeveel dat die skoo1hoof e1ke die 

skoolwerksaamhede met gebed moes open en afs1uit. 

Steenkamp18) b eweer dat 'd'~e aanbevel'~ngs ~nsa. k'e dle mag van d'~e 

skoo1hoof duide1ik aantoon hoedanig die Skoo1kommissie deur Britse 
17) 	 Ibid., p. 57. 

18) 	 wc. "'t .. 
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gebruike beinvloed is. Hierdie aanbevelings was klaarblyklik ge= 

grond op die outokratiese mag van die skoolhoof in die openbare 

skole in Engeland. 

Die aanbevelings van die Skoolkommissie van 1849 is nooit in enige 

wet of regulasie apgeneem nie., Die onderwys het egter steeds ag= 

teruit gegaan sodat daar in 1853 In tweede Kommissie van Onderwys 

aangestel is. Hierdie Kommissie moes soos die vorige Skoolkommis= 

sie aanbevelings dien ten einde die algemene onderwystoestande in 

Natal te verbeter. 

Die Kommissie van 1853 het aanbeveeldat die regering In groter rol 

in die oprigting van skole moes speel. Hierdie skole moes, soos 

voorgestel deur die Kommissie van 1849, ander beheer van die plaa~ 

like skoolkomitees ressorteer. Hierdeur sou verseker word dat die 

belange van die ouers in die onderl-l)'s na behore beskerm word. 19) 

Die belangrikste aanbeveling van die Kommissie van 1853 was dat In 

perrnanente Raad van Onderwys aangestel moes word. Die voorgestel= 

de Raad van Onderwys moes verteenwoordigend wees van alle gods: 

diens en onderwysbelange en moes as sentrale beheerliggaam optree, 

waardeur die sentralisasie en koordinasie van die onderwysvoor= 
. • b d d 20)

s~en~ng evor er sou wor • Hierdie aanbevelings is egter ook 
.. . 21) 

n~e u~tgevoer n~e. 

In 1856 is daar weer eens In Kommiss!e van Onderwys aangestel om 

die onderwysvoorsiening in Natal te ont1eed en om aanbevelings ter 

verbetering daarvan aan die Natalse regering voor te le. Die 

19) Ibid., p. 53. 


20) Ibid., p. 5~. 


21) BUYS,B.R. Ond."")'. in Natal. Un CO£Tz&£ 'l'fIId., cp. cit., p. 229.) 
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Komrnissie het as die "Selekkommissie" bekend gestaan. 

Met betrekking tot die beheer oor die onderwys het die "Selekkom= 

missie voortgebou op die aanbevelings van die vorige Kommissies. 

Ten opsigte van die sentrale onderwysbeheer het die "Selekkomrnis= 

s ie" voorgestel dat 'n Raad van Onderwys deur die Lui tenant-Goewer= 

neur aangestel moes word. Die Koloniale Sekretaris sou ampshalwe 

lid wees van die Raad. Die Raad van Onderwys moes be he er oor alle 

staatsonder~teunde skole uitoefen, en sy pligte sou on deI' andere 

die volgende behels;22) 

1, 	 Alle staatsondersteunde skole moes jaarliks deur lede van 

die Raad besoek en die nodige inspeksie insake die onder= 

wys en onderwysfasiliteite uitgevoer word. Na die inspek= 

s ie moes 'n vers lag aan di e L ui tenant-Goewerneur en die 

plaaslike skoolkomitee voorgele word. 

* 	Eksamens vir onderwysers moes deur die Raad van Onderwys 

afgeneem word. Nadat die kandidaat die eksamen suksesvol 

afgele het, moes 'n sertifikaat uitgereik word waardeur 

die kandidaat gemagtig word om 'n onderwyspos te beklee. 

* 	Die inhoud van die onderwys asook die skoolboeke moes deur 

die Raad goedgekeur word. 

* 	Die Raad moes van tyd tot tyd algemene reels neerle vir 

die goeie gedrag en dissipline in staats- en staatsonder= 

steunde skole. 

* 	 Die Raad moes die Lui tenant-Goewerneur adviseer oor die 

algemene ontwikkeling van die onderwys in Natal. 

* 	 Die omvang van die staatsondersteuning aan individuele 

skole moes deur die Raad vasgestel word. 

* 	Plaaslike gemeenskappe moes, waar nodig, deur die Raad 

aangemoedig word om skole op te rig. 
21) STEENJ(AHP, "P' cit., pp. 229. 
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Die "Selekkommissie" het, soos die vorige Kornrnissies, aanbeveel 

dat die plaaslike onderwysbeheer deur die plaaslike skoolkornitees 

behartig moes word. Vir elke staatsondersteunde skool IDoes daar 

In skoolkornitee, bestaande uit drie tot vyf lede, verkies word deur 

alle persone wat In geldelike bydrae gelewer het tot die oprigting 

en instandhouding van die skool. Die pligte van die plaaslike 

skoolkomitee sou volgens die aanbevelings van die "Selekkommissie" 

onder and ere die volgende insluit: 23 ) 

* 	Die skoolgebou moes deur die skoolkomitee opgerig en in 

stand gehou word. 

* 	Die nodige meubels, boeke en ander skooltoerusting moes 

verskaf word. 

* 	Onderwysers moes aangestel word. 

* 	Alle finansii:ile aangeleenthede met betrekking tot die 

skool moes behartig word. 

* 	Die skool moes kwartaalliks besoek word waarna 'n verslag 

insake die onderwysontwikkeling aan die Koloniale Sekre= 

taris voorgele moes word. 

Hoewel Natal as distrik van die Kaapkolonie gereken is en ten spy= 

te van die feit dat die Natalse regering slegs uitvoerende rnag en 

nie wetgewende mag nie gehad het, is dit opmerklik .dat die Kaapse 

onderwyswette nie in Natal toegepas is nie. Die gebrek aan 'n 

rigtinggewende onderwyswet het veroorsaak dat die onderwystoestan= 

de in Natal steeds verswak het. Die gebrekkige onderwysvoorsien= 

ing het egter nie ongemerk by die Natalse regering verby gegaan 

nie, en verskeie kommissies van ondersoek is aangestel om voor= 

stelle ter verbetering van die onderwys in Natal voor te le. In 

hierdie aanbevelings is telkens na die gebrekkige beheer oor die 

onderHYs verwys. Die invloed van die Britse onderwvsstelsel op 
23) Ibid" pp. 11-12. 
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die Nata1se onderwys het ook duide1ik uit die aanbeve1ings geb1yk. 

Voorbee1de hiervan was die aanbeve1ing dat 'n Raad van Onderwys 

ingeste1 rnoes word wat sentra1e (a1gemene) beheer oor die onderwys 

sou he en die aanbeve1ings van verski11ende kommissies dat die 

p1aaslike beheerliggarne, soos die "Local Education Authorities" 

of LEA l s 24 ) wat in Enge1and bestaan het, ingeste1 moes word. 

6.4 ONDERWYSBEHEER IN NATAL TYDENS DIE TYDPERK 1857-1892 

6.4.1 Die Raad van Onderwys, 1858 

In 1857 het Natal sy onafhank1ikheid van Kaap1and verkry. Die 

staatsgesag is oorgedra aan In Wetgewende Raad onder beheer van In 

Luitenant-Goewerneur. Die onderwys in Natal het dus na 1857 direk 

onder die Wetgewende Raad geressorteer. Aangesien die onderwys= 

voorsiening steeds onbevredigend was, het die Wetgewende Raad on= 

midde1lik na sy sarneste1ling bes1uit om die vernaarnste aanbeve=· 

1ings van die "Se1ekkomrnissie" te imp1ementeer. Ten opsigte van 

die onderwysbeheer is daar in 1858 bes1uit om die Raad van Onder= 

wys in te ste1. Aan die Raad is feit1ik vrye teue1s gegee op 

voorwaarde dat dit Natal se onderwysstelsels op In vaste basis 
25)

p1aas. 

Die Raad van Onderwys het uit agt 1ede bestaan. Die lede was ver= 

teenwoordigend van die kerkgenootskappe en die Nata1se regering. 

Onrnidde11ik na sy sarneste11ing het die Raad begin met die bep1an= 

ning vir 'n ele onderwyss.te!lse1 vir Natal. Met betrekking tot die 

beheer oor die onderwys was die belangrikste aanbeveling dat In 

Superintendent van Onderwys aangeste1 moes word. 26 ) Die vo11e be= 
2_) ARHYTAGI:. \I.H.G. FoUl' htmd10sd Y"a::I'S of engtish "du<>zti"", p. ll6. 


25) BUYS. B.R. Onderwys in Natal. (In CO£TZEE 1'ed., "1'. eit., p. 230) 


2&) NATAL (Colony). Department of Education. Roports on "~"'" 1815, p. 9. 
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heer oor alle staatsondersteunde skole moes by die Superintendent 

berus. Hy sou die skakel tussen die Raad ¥an Onderwys en die skole 

vorm en sou ook optree as sekretaris van die Raad. Die Raad sou 

die onderwys beheer deur: die Superintendent by te staan in sy 

taak, horn te adviseer waar nodig en deur te hou oor die 
27

werk van die Superintendent. ) Hierdie aanbeveling is deur die 

regering aanvaar, waarop die eerste Superintendent van Onderwys in 

1859 aangestel is. 28 ) 

In Verdere aanbeveling van die Raad van Onderwys, wat ook deur die 

regering aanvaar is, was dat die plaaslike beheer oor die onderwys 

in die hande van die plaaslike skoolkomitees moes wees. Daar moes 

vir elke staatsondersteunde skool In plaaslike skoolkomitee inge= 

stel word om die belange van die betrokke skool te behartig. Die 

sko01komitee moes uit drie tot vyf lede bestaan wat vir In tydperk 

van een jaar verkies moos word. Die kiesers moes volwasse persone 

wees wat ten minste In bedrag van R2,OO tot die skoolfonds bygedra 

het. Vir elke bykomende R4,OO kon In persoon In ekstra stem kry. 

In Persoon kon egter nie meer as vyf stemme uitbring nie. Die 

belangrikste taak van die plaaslike skoolkomi tees \-Ias om onder= 

wysers aan te stel. Origens was die pligte soos voorgestel deur 

die' "Se 1ekkommissie;' . 29) 

6.4.2 	 Die aansteZZing van In Superintendent van Onde~Js (1859) 

en die on~ikkeZing van die onderwysbeheep van 1859-1876 

Die Raad van Onderwys het in 1859 ontbind. In dieselfde jaar het 

die regering uitvoering gegee aan die aanbeveling van die Raad 

van Onderwys om 'n Superintendent \an Onderwys aan te stel. 
27) STEENl<AKP, 01'. "';'t., p. SQ. 


26) BUYS, B.R. Onde'"'Ys in Notal. (In COETZEE "'d. cp. "';'t., p. 231.) 


29) ~T£EIli<AMP. cp. "';'t., pp. 77-78. 
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.. h' d' 1 30)R•J . Mann lS In ler le pos aangeste . 

Die verantwoordelikheid van die Superintendent het onder andere 

die volgende behels;31) 

* 	 Daar moes gereeld aan die regering verslag gedoen word in 

verband met die vordering van die onderwys aan staatsonderc 

steunde skole. 

* 	 Die staatsulBidie toegestaan vir die onderwys moes deur horn 

bepdal word. Die Superintendent moes ook persoonlik die 

verspreiding van die fondse waarneem. 

* 	 Hy moes jaarliks alle skole inspekteer. Die inspeksiever= 

slag van elke individuele skool moes aan die plaaslike 

skoolkomitee en aan die Luitenant-Goewerneur voorgele 

word. 
* 	 Die eksaminering, aanstelling en ontslag van onderwysers 

was uitsluitlik die verantwoordelikheid van die Superin= 

tendent van Onderwys. 

Die Superintendent moes al die genoemde verpligtinge persoonlik 

sander die hulp van In inspekteur of administratiewe klerk be= 

hartig. Die gebrek aan hulp het die Superintendent in die uit~ 
, d' l' 32)voerlng van le p 19te gestrem. 

Die Raad van Onderwys het in 1858 voorgestel dat plaaslike skool= 

komitees aangestel word. Hierdie voorstel is deur die regering 

aangeneem, en by verskillende skole is plaaslike skoolkomitees 

aangestel. Die skoolkomitees het egter nie volkome aan hul doe 1 

beantwoord nie, aangesien die nodige belangstelling blykbaar ont: 
33)

breek het, As gevolg van die ondoeltreffendheid van die plaas: 
:)() BUYS, B..R. Onderwya in !latal. (171 COETZEE ....d., "P. cit., p. 231.) 


31) MALHI:RBE, op. cit., p. 18&. 


32) Loa. cit.. 

33) NATAL (Colony). DepartlDllnt of Education. RepoJ'ta on .ducation, 1876, p. 9. 
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like skoolkomitee het Hann nie die inste lling van skoolkomi tees 

aangemoedig nie rnaar wou hy eerder die onderwysbeheer in die hande 

van 'n sentrale beheerliggaam sentraliseer. Volgens Hann was die 

doel van die skoolkomitee om slegs die algemene belange van die 

skool te behartig. 34 ) 

6.4.3 	 Die aanbevelings van die Kommissie van OndePWys (1873) met 

betrekking tot die ondePWysbeheer 

Dr. R. J. 11ann, die eerste Superintendent van Onderwys in Natal, 

het in 1870 bedank. Hy is in 1872 opgevolg deur T. W. Brookes, 

wat gedurende die periode 1870 tot 1872 as Superintendent van On: 
35)

derwys waargeneem het. 

Ten sWte van grootskaalse verbetering sedert 1849 was die onderwys 

in Natal volgens die regering nog nie bevredigend ontwikkel nie. 

As gevolg van sy veelvuldige verpligtinge kon die Superintendent 

nie sy taak na behore verrig nie. Die plaaslike skoolkomitees het 

ook nie aan hulle doel beantwoord nie. Die rede vir die onsukses= 

volle optrede van die skoolkomitees was die gebrek aan belangstel= 

ling by die plaaslike gerr.ee.nskappe en die onbekwaamheid van die 

skoolkomiteelede. Die gevolg van die onbevredigende onderwysont= 

wikke1ing was dat die Natalse regering in 1872 weer 'n Kommissie 

van Onderwys aangestel het. Die opdrag aan die Kommissie was om 

weer eens 'n deurstastende ondersoek na die onderwys in Natal in 
36te stel 	en om aanbevelings ter verbetering daarvan v~~r te le. ) 

Die Kommissie wat in 1872 saamgestel is, het belangrike aanbeve= 

34) STEENKAHP, 01" "'t., p. 91

35) Ibia., p. ll~. 


36) NATAL (Colony). Depart".,nt of Education. Repol'ts on Education, 1875, pp. 9-10·, 
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lings ter verbetering van die algemenE onderwystoestand ter tafel 

gele. Die Kommissie het eerstens aanbeveel dat In Raad van Onder= 

wys, soos di~ wat in 1858 saamgestel is en wat in 1859 weer ontbind 

het, ingestel moes word. Die Raad moes uit sewe lede bestaan en 

moes die sentrale onderwysbeheer in Natal behartig, terwyl dit 

onder die gesag van die regering geval het. Daar is verder aan= 

beveel dat die Superintendent as sekretaris van die Raad van Onde~ 

wys moes optree, sonder om self lid van die Raad te wees. Die 

Raad moes di~ stigting van skole aanbeveel, die finansiele aspek 

van die onderwys beheer, inspekteurs en onderwysers aanstel, ek= 

samens afneem, skooltoerusting verskaf en jaarliks In verslag in= 

sake le vor erlng op on erwysge le aan le regerlng v~~r e.d · d' d b' d d' . 1- 37) 

In Verdere aanbeveling was dat daar twee inspekteurs van skole 

aangestel moes word, wat die skole ten minste twee maal per jaar 

moes besoek. Sodoende is die pligte van die Superintendent ver= 

minder. Die inspekteurs het onder die direkte beheer van die Su= 

perintendent gestaan. 38 ) 

Nieteenstaande die feit dat die bestaande p1aaslike skoolkomitees 

nie hulle taak suksesvol uitgevoer het nie, het die Kommissie 

(1872) aanbeveel dat die plaaslike beheer in die hande van die 

plaaslike skoolkomitees moes bly. Volgens die aanbevelings moes 

die skoolkomitees onder die beheer van die Raad staan. Die skool= 

komitees het slegs die verantwoordelikheid gehad om opdragte van 

d · Rd'le aa Ult te voer. 39) 

In 1875 is een van die aanbevelings van die Kommissie van 1875 ge= 

lmplementeer toe die e6rste inspekteur van skole aangestel is, 
31) STEEIIKAMP. Gp. ai.t., p. 124. 


38) Lee. ai.t .. 

39) Ibid., p. 125. 
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Die Superintendent was egter verontrus deur die feit dat die aan= 

stelling slegs tydelik van aard was. Verder was die Superinten= 

dent daarvan oortuig dat die inspeksie van geen waarde sou wees 

nie indien daar nie daadwerklik pogings aangewend sou word om 

foute wat deur die inspeksie na vore gekom het, reg te stel nie. 

Die Superintendent het gekla dat die regering nie die probleme 

in die onderwysvoorsiening onmiddellik opgelos het nie maar dit 

voortdurend vir latere optrede op die lange baan geskuif het. 40 ) 

6.4.4 Die eel'ste onderwyswetgewing in NataZ, lS?? 

6.4.4.1 EnkeZe bepalings van Wet 15 van lS?? 

Die jaar 1877 was In belangrike my1paal in die ontwikkeling van on= 

derwysbebeer in Natal. Dit was die jaar waarin die eerste onder= 

wyswet, Wet 15 van 1877, deur die regering goedgekeur is, aange= 

sien die onderwysvoorsiening tot op daardie stadium slegs op 

grond van sporadiese volksraadsbesluite gereel is. Deur middel 

van die wetgewing is die onderwysbeheerstruktuur die eerste maal 

amptelik gestruktureer. 

Die oppergesag oor die onderwys het by die Luitenant-Goewerneur

in-Rade berus. Alhoewel daar nie as sodanig in die wetgewing be~ 

paal is dat die oppergesag by die regering berus het nie, kan dit 

afgelei word uit die feit dat die Luitenant-Goewerneur in same= 

werking met die WetgEWende Raad, die persone verantwoordelik vir 

die sentrale beheer aangestel het. Dat die oppergesag in die 

hande van die Luitenant-Goewerneur was, blyk verder daaruit dat 

by die jaarlikse onderwysbegroting moes goedkeur en dat die 

40) NnAL (Colony). Department of Education. R6p<>!'ts "" Education, 1875, p. 16. 
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jaarlikse onderwysverslag aan horn voorgele moes word. 41 ) 

Kragtens Wet 15 van 1877 het die sentrale onderwysbeheer, by 'n 

Raad van Onderwys berus. Hierdie Raad hetuit tien lede bestaan 

waarvan vyf uit die lede van die Uitvoerende Komitee en die Wet= 

gewende Raad aangestel is, terwyl die orige vyf lede deur die Lui= 

tenant-GoeHerneur benoem is. Die oudste persoon onder die lede 

van die Uitvoerende Komitee het as die voorsitter van die Raad 

van Onderwys·opgetree. Daar is verder bepaal dat geen predikant 

op die Raad van Onderwys mag dien nie. Die lede van die Raad is 
42)

vir 'n tydperk van twee jaar benoem. Die Raad is kragtens die 

l-let van 1877 gemagtig om ten opsigte van die onderwys regulasies uit 

te vaardig, onderworpe aan die goedkeuring van die Luitenant

GoeHerneur, en om uit eie geledere 'n Uitvoerende Komitee van drie 

lede te kies. Verder was die Raad verplig om maandeliks te ver= 

gader waartydens aandag aan die volgende sake gegee moes word: 

die aanstelling en kwalifikasies van onderwyspersoneel, die groot= 

te van die regeringsubsidies, die afneem van die verskillende ek= 

samens, watter boeke voorgeskryf moes word, die vakansietye en die 

aard van die curricula en sillabi. 43 ) 

In die Wet is daar voorsiening gemaak vir die aanstelling van In 

Superintendent-Inspekteur deur die Luitenant-Goewerneur. Die 

Superintendent-Inspekteur was die hoof uitvoerende onderwysbe= 

ampte van qie Raad van Onderwys en moes sorg dat die regulasies 

van die Raad by die skole toegepas word. Die Superintendent-In= 

spekteur moes die skole gereeld besoek en werk van die onderwysers 

en leerlinge inspekteer. Op grond van dit~ inspeksies moes daar 

jaarliks 'n verslag insake die vordering op onderwysgebied aan die 
41) NATAL U<olonie). w.t IS van 18?7, in1eiding. artt. 6-1. 


42) IMd., artt. 1-2. 


43) Ibid., artt. 3-5. 
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Raad van 	Onderwys voorgeHi word. Die Het het die IJuitenant-Goe= 

werneur ook gemagtig om bykomende inspekteurs aan te stel om die 

Superintendent-Inspekteur met sy inspeksiewerk behulpsaam te 

wees. 44 ) Die inspekteurs het onder die direkte beheer van die 

Super'intendent-Inspekteur gestaan. Boewel nie so in die Wet ge= 

stipuleer nie, was die Superintendent-Inspekteur nie lid van die 

Raad van 	Onderwys nie. By is as sekretaris van die Raad aange= 
stel. 45) 

Ten spyte van die aanbevelings van die Kommissie van 1872 het die 

Onderwyswet van 1877 nie voorsiening gemaak vir enige vorm van 

plaaslike onderwysbeheer nie. Dit was klaarblyklik as gevolg van 

die mislukking van die plaaslike skoolkomitees wat tot op daardie 

stadium 	ingestel was. 

6.4.4.2 	 Implikasie van die Onderwyswet (1877) vir die onderwys= 

beheer 

Die Onderwyswet van 1877 (Wet 15 van 1877) het vir In hoogs ge= 

sentraliseerde onderwysbeheerstelsel voorsiening gemaak. Benewens 

sy direkte verantwoordelikhede het die Luitenant-Goewerneur-in

Rade ook alle persone wat by die onderwysbeheer betrokke was, aan= 

gestel. Hierdie persone het weliswaar die amptelike beheer oor 

die onderwys uitgeoefen, maar moes voortdurend aan die regering 

verslag doen. So byvoorbeeld moes, in verskeie gevalle, die goed= 

keuring van die Luitenant-Goewerneur eers verkry word voordat be

sluite van di.e Raad van Onde~Js van krag geword het. Kenmerkend 

van die Natalse onderwysbeheerstelsel is die weglating van enige 

vorm plaaslike onderwysbeheer. Alhoewel die Kommissie van 1872 

aanbeveel het dat die plaaslike skoolkomitees behou IDoes word, 
,,'+) Ibid., artt.6-7. 

45) 'STEElIl<AHP, cp. ait., p. 131. 
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is daar in die Het nie vir die instelling van sodanige komitees 

voorsiening gernaak nie. Die forme le rede vir die weglating van 

ouerseggenskap was klaarblyklik die onbevoegdheid van die reeds 

bestaande skoolkornitees. Die poging van die regering tot die 

sentralisasie van onderwysbeheer was egter nie 'n minder belang= 

rike rnotivering vir die weglating van plaaslike onderwysbeheer nie. 

Die onderwysbeheerstruktuur kan soos in figuur 6.1 voorgeste1 word. 

FIG. 6.1 Die onder-wysbeheerstruktuur voZgens Wet 15 van 1877 

luitenant - Goewemeur - in - Ralle 

Hoogste beleidbepalende en ·uitvoerende gesag 

Raad van Onderwys 

Verantwoordelik aan die regering vir die voor. 
siening en instandhouding van onderwysfasili. 
teite in Natal 

I 

Superintendent - Inspekteur 

Die permanente hoof uitvoerende onderwysbe. 
ampte met die verantwoordelikheid om die 
Raad van Onderwys te adviseur en om met 
behulp van die inspekteurs professionele toe. 
sig oor die onderwys uit te oefen 

6.4.4.3 EvaZuering 

Die onderwysbeheerstruktuur van Natal het voortgevloei uit die on= 

derwysbeskouing van die Britse owerheid wat op 'n Christelik re= 

ligieuse grondrnotief van skepping, sondeval en verlossing, met 
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e1emente, gegrond was. Die dua1isme in die grondmotief 

van die Britse regering is vergesta1t in die deistiese 1ewensbe= 

skouing waarin onderskei is tussen In sakrale terrein, waarin God, 

kerk en geloof tuisgehoort het en In sekulere terrein waarin by= 

voorbeeld die staatkunde, poli tiek, opvoeding en onderwys t uisgehooY't 

het. Op die sekulere terY'ein is die sakrale buite rekening ge= 

laat sodat die mens vry was om na goeddunke op te tree. Op grond 

van die deistiese lewensbeskouing was die Britse regering dus vry 

om die belange van die Britse Ryk in die sentrum te plaas en om 

strycig met die Christelik beginsel die onderwysbeheer in die 

hande van die regering te sentraliseer, terwyl die ouerseggenskap 

in die onderwysvoorsiening r,:;isken is. Die sentr3li sering 

van beheer is genoodsaak deur die feit dat die regering van mening 

was dat cie belange van die Britse Ryk die beste gedien kon word 

deur alle inwoners van Natal te verengels. Daar is gevolglik be= 

sluit om 'n verengelsingsbe1eic in die sko1e te vo1g, en om te 

sorg dat die beleid ui tgevoer word, moes die ondeY'wysbeheel' in die 

hande van die regering gesentraliseer word. Die regering moes 

self sorg dat die ang1iseringsbeleid ui t gevoer word Sr'. toe ~ 

laat dat cie p1aaslike beheerliggame cie suksesvolle deUT'VOel'ing 

van die be1eid be1emmer nie. Die verdere ontwikke1inge in die 

~,atalse onderwysbeheer was gebaseer op cie beginse1s ~;at in 

Wet 15 van 1877 uiteengesit is. 

5.5 	 ONDERWYSBEHEER IN NATAL TYDENS DIE TYDPERK VAN IJERAWl'WQORDE= 

LIKE SELFBESTUUR, 1893-1909 

6.5.1 Veroru:iB'I'ing in die onderoysbeheeY' ingt3"'Jolge Wet.' van 1894 

In 1893 het Natal verantwoordelike se1fbestuur VC ;:rv. Die staat= 
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46 
kundige beheer is opgedra aan In tweekamerparlement terwyl die 

uitvoerende gesag by die Goewerneur en ses ministers berus het. ) 

Gelyktydig met die verandering in staatsbeheer is ook verande= 

rings in die onderwysbeheer aangebring. Die veranderings in die 

onderwysbeheerstruktuur is geimplementeer ooreenkomstig die Onder= 

wyswet van 1894, Wet 5 van 1894. 

Die belangrikste verandering in die onderwysbeheerstruktuur was 

dat daar nie verder vir die instelling van In Raad van Onderwys 

voorsiening gemaak is nie. Die sentrale onderwysbeheer sou daar= 

na nie meer deur die Raad van Onderwys uitgeoefen word nie. Alle 

verantwoordelikhede van die Raad van Onderwys is opgedra aan die 

regering. Om direk vir die onderwys verantwoordelik te wees, is 

daar In Minister van Onderwys aangestel. 
l17 

) 

Die onderwysverantwoordelikheid van die regering, deur middel van 
48)die Minister van Onderwys, is in die Wet soos volg saamgevat: 

* 	die klassifisering van skole; 

* 	die vasstelling van die vereiste kwalifikasies van onder= 

wysers en die metode van onderwyserskeuring; 

* 	die bepaling van die toelatingsvereistes en toelatings= 

ouderdomme van leerlinge tot die verskillende skole; 

,', 	 die uitvaardiging van regulasies insake die organisasie 

en administrasie van en dissipline by skole; 

* 	 die bepaling van studierigtings, die afneem van eksamens 

en die verskaffing van beurse aan leerlinge; 

* 	die vasstelling van skoolgelde; 

* 	die ondersoek en aanmoediging van enige aangeleentheid wat 

die onderwys in Natal kon bevorder; en 
46) Vgl. par. 6.1. 


4') NATAL (Koloniel. Wet S ""'" 1894, artt. 4, 6, 8. 


48) Ibid., art. 9. 
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'" 	 die verplasing en aanstelling van skoolhoofde, onderwys= 

el'S en inspekteurs volgens behoefte. 

Die uitvoering van die sentrale onderwysbeheer is deur die Minis= 

ter van Onderwys aan die Superintendent van Onderwys, hoof van die 
49)

Onderwysdepartement, oorgedra. Besluite van die Superintendent 

was in die volgende gevalle onderworpe aan die goedkeuring van die 

M• 	 • d 50)lnlster van On erwys: 


lr die aanstelling en verplasing van die onderwysers; 


* 	die oplossing van geskille met betrekking tot die onder= 

wysvoorsiening tussen verskillende partye of persone; 

* 	alle besluite insake die voorsiening van nuwe onderwys= 

fasiliteite; 

<, 	 alle bepalende veranderings van bestaande onderwysfasili= 

teite; 

* 	die aanwending van staatsfondse ten behoewe van die onder= 

wys; 

'I< 	 die maandeHkse verslag aan die regering insake die onder= 

wysontwikkeline; en 

* 	enige verdere moeilik oplosbare probleme wat in die onder= 

wys na vore gekom het. 

HoelVel bogenoemde voorbehoude sekere beperkings op die Superinten:: 

dent geplaas het, beweer Malherbe51 ) dat dit terselfdertyd die 

verantwoordelikheidsterrein van die Superintendent duidelik aange= 

toon het. In die uitvoering van sy pligte as toesighoudende amp= 

tenaar is die Superintendent bygestaan deur die inspekteurs, ter= 

wyl hy in sy administratiewe hoedanigheid deur 'n aantal klerke 

09) TIWlSVAAL and OIWlGE RIVER (Colony). Repon of the DiNCtOl' of tdl.cati<m. 1900-1904,1'.1';", 


50) NATAL (Colony). Pri",. Mi>rletel"e Minute, 1894--08-04. 


51) MALHERBE. cp. "'t., p. 209. 


236 



. 	 52)
bygestaan J.S. 

6.5.2 Betekenis van r-let 5 van 1894 vir die onderuysbeheer 

Die belangrikste verandering in die beheerstruktuur was die finale 

ontbinding van die Raad van Onderwys. Volgens Malherbe53 ) was die 

belangrikste redes wat tot die ontbinding van die Raad gelei het 

die volgende: 

'* 	 As bE!heerliggaam was die Raad van Onderwys 'n lompe instel= 

ling. Hierdeur is die vinnige en doeltreffende ontwikkeling 

van die onderwys gekortwiek. Die Superintendent het verder 

te min uitvoerende gesag gehad en was weinig meer as die 

sekretaris van die Raad. Hierdeur is die afhandeling van 

belangrik e sake vertraag aangesien die goedkeuring van 

die Raad telkens eers verkry moes word. 

* 	 'n Belangrike tekortkoming was dat die Raad hoofsaaklik 

saamgestel was uit verteenwoordigers van die dorpsgebiede. 

Die onderwysontwikkeling in die dorpe is gevolglik bevoor= 

deel ten koste van die ontwikkeling in die plattelandse 

gebiede. Hierdeur is die betroubaarheid van die Raad aan= 

getas. 

* 	Verder beweEr l1alherbe dat die verkryging van verantwoorde= 

like selfbestuur deur Natal die oprigting van 'n Onderwys= 

departement in die hand gewerk het. Hierdeur het die be= 

staan van die Raad van Onderwys onnodig geword. 

Die verantwoordelikhede van die Raad van Onderwys is na sy ontbin= 

ding aan die regering oorgedra. Van wesenlike belang was die 

aanstelling van 'n l1inister van Onderwys wat die onderwysbelange b 

die Parlement moes behartig. Hierdeur is verseker dat die onder= 
;2) BUYS, B.R. Onderwys in NataL (In COETZEE ""d., op. "'t., p. 2~6.) 


;3) MALHERBE, op. eti.t., pp. 207-208. 
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wys die nodige aandag in regeringskringe sou verkry. Die uit= 

voering van die beheer oor die onderwys is opgedra aan die Super= 

intendent van Onderwys as hoof van die Onderwysdepartement. Die 

Superintendent het groter uitvoerende gesag verkry en was direk 

aan die Minister van Onderwys verantwoordelik. Dit was nie meer 

nodig dat die Superintendent moes wag vir In vergadering van die 

Raad van Onderwys voordat belangrike bes1uite bekragtig is nie. 

Kenmerkend van die onderhawige tydperk is die gebrek aan enige 

vorm van plaaslike onderwysbeheer. Die ampte1ike rede wat aan= 

gevoer is, was dat die vroeere plaas1ike skoolkomitees heeltemal 

ondoe1treffend was. Die begeerte om noue bande tussen Natal en 

die Britse Ryk te handhaaf kan egter nie onderskat word as motive= 

ringsfaktor vir die sentralisering van die onderwysbeheer nie. 

aangesien sentralisering van die beheer moes verseker dat die ver= 

engelsingsbeleid suksesvol in die skole deurgevoer word. 

Die beheerstruktuur soos daargestel by Wet 5 van 189~ kan soos in 

figuur 6.2 op bladsy 239 voorgestel word. 

6.5.3 	 Die invZoed van die veT'S Zag van die Onii2r'IJ:yskommissie van 

1909 op die onderwysbehee:r 

Tydens 	die tydperk 1895-1910 is die onderwysbeheer toegepas krag= 

tens die bepalings van Wet 5 van 189~. In 1909 is daCl.r >Jeer In 

Onderwyskommissie deur die regering aangestel 01:1 ondersoek 1,:<1 te 

stel na die onderwystoestande in Natal, 

In 8y verslag, wat in 1909 gepubliseer is, het die Kommissie be= 

vind dat daar by die burger like bevo1king In aan be1ang= 

stelling i!l die onderwys was. In In poging om hier,jie 'lI'aag= 
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FIG. 6.2 Beheerstruktuur volgens Wet 5 van 1894 
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stuk op te los, het die Kommissie voorgestel dat aaal' ;,eer eens 

adviserende skoolkomitees ingestel moes word. Die adviserende 

skoolkomitees moes nie vir bepaalde skole ingestel word nLe, n,aar 

vir bepaalde skoolgebiede. Die komitees moes uit vier tot ses le~ 

de bestaan. In die dorpe moes die Natalse regering die helfte 

van die aantal lede aanstel en die munisi~aliteite die res van die 

lede. Die burgemeester sou ampshalwe voorsitter van die advise= 

rende skoolkomitee wees. In die distrikte moes die lede van die 

komitees op soortgelyke wyse as die Padrade (plaaslike beheerlig= 

ga~e hoofsaaklik verantwoordelik vir die instandhouding van plaas~ 

like paaie) verkies word met die arnpshalwe voorsitter 

van die komitee. Die Kommissie van 1909 het egter beklemtoon dat 

die pligte van die plaaslike skoolkomi tees s:"'!,ss advis,,,pencl van 

aard moes wees. Die plaaslike skoolkorrrl1:eeS moes veral toesien 

dat die Oncerwysdepartement Gp die hoogte gehou wcI'd van 
54probleme en behoeftes op onderwysgebied. ) 

Bogenoemde aanbeveling van die Kommissie van lQ09 is ,leu:o dLe re= 

aanvaar. Die gevolg was dat daar ingevc1ge ',let 5 van 1910 

vir die instelling van adviserende skoolkomitees v00rsiening ge= 

maak is. Die skoolkomi tees moes uit drie tot sewe lede :,estaan 

en moes jaarliks deur die ouers en voogde van die skool~aande kin: 

deI'S verkies word. Die skoolkomitees het slegs adviserende en nie 
. d h d . 55)ultvoeren e gesag ge a TIle. 

Die vepteenwoordigers van die Onderwysdepartement het hee~ skep~ 

ties teenoor die adviserende skoolkomitees gestaan aangesi.en die 

vorige p1aaslike skoolkomitees nie na wense het nie 

Net voor ;lnifikasie het die S;lperintendent ver:-ddd r ,~a t de i'laa:.::: 

54) ~ATAL (Colony). RepoPt on the Educatt'(m C01tfl'fi8sion (J.'9DB) , Pt" 

55) NATAL (Kolonie). lIet S """ 1910, artt. 1-S. 
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like skoolkomitees hulle sou moes bewys of hulle in staat was om 

'n sinvolle bydrae tot onderwysontwikkeling te lewer. Die Super= 

intendett het gekla dat die skoolkomitees net meer werk vir die 

Onderwysdepartement beteken het. 

Die onderwysbeheerstruktuur soos ~eimplementeer onmiddellik v~~r 

unifikasie in 1910 kan soos in figuur 6.3. op bladsy 242 voorge= 

stel word. 

6.6 OORSIG 

Tydens die bestaantyd van die Republiek Natalia (1838-1842) bet 

die regering amptelik die verantwoordelikheid aanvaar om die on= 

derwys in Natal te bevorder. As gevolg van verskillende faktore 

kon die republikeinse regering tydens sy vierjarige bestaan geen 

maatreels ten opsigte van die onderwysbeheer tref nie. Die onder= 

wysbeheer was gevolglik ten volle in die hande van die ouers. 

Nadat Natal in 1842 deur Groot-Brittanje geannekseer is, het die 

onderwys tot in 1877 'n wankelende ontwikkelingsgang gevolg. Na: 

dat die ouers tot in 1845 steeds die bebeer oor die onderwys uit= 

geoefen het, het die Natalse regering in 1845 In meer aktiewe rol 

in die onderwysbebeer begin speel. Verskillende Onderwyskommis= 

sies is daarna deur die Natalse regering aangestel om aanbevelings 

voor te le wat sou lei tot die verbetering van die onderwys. Die 

aanbevelings het gelei tot die instelling van 'n Raad van Onderwys 

in 1858 en die aanstelling van 'n Superintendent van Onderwys in 

1859. 

Die eerste behoorlik georganiseerde onderwysbeheerstruktuur is ge= 



FIG. 6.3 	 OnderwysbeheeI'stI'uktuuI' in Nata~ cmnn:ddeUik VOOI' Wlifi= 

kasie in 1910 
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implementeer by die Onden-lyswet van 1877. Kragtens die Het is die 

onderwysbeheer in die hande van tn Raad van Onderwys geplaas met 

tn Superintendent-Inspekteur as uitvoerende amptenaar. Geen voor= 

siening is egter vir die ins telling van plaaslike skoolkomitees 

gemaak nie. 

In 1894 is die Raad van Onderwys finaal ontbind en al1e onderwys 

is onder beheer van die Minister van Onderwys geplaas. Die Minis= 

ter het die uitvoerende beheerfunksie oorgedra aan tn Superinten= 

dent van Onderwys as hoof van die Onderwysdepartement. In die be= 

palings van Wet 5 van 1894 is' daar weer nie voorsiening gemaak vir 

die instelling van plaaslike skoolkomitees nie. Plaas1ike skool= 

komitees is egter weer in 1910, net VOor unifikasie, ingestel om 

sodoende In groter belangstelling in die onderwys by die plaas= 

like bevolking te verseker. 

Die belangrikste kenmerk van die onderwysbeheer in Natal gedurende 

die onderhawige tydperk was dat dit gesentraliseer was in die han= 

de van die regering of van regeringsverteenwoordigers. Plaaslike 

liggame het slegs adviserende pligte gehad en het ten doel gehad 

om die belangstelling van die plaaslike gemeenskappe in die onder= 

wys te bevorder en te verseker. Die rede vir die sentralisering 

van die onderwysbeheer was klaarblyklik om te verseker dat die be= 

volking georienteerd bly om noue bande met Groot-Brittanje te 

handhaaf en was tn direkte uitvloeisel van die deistiese lewens= 

beskouing van die Britsgesinde regering. Die hele onderwysstelsel 

is ook gekenmerk deur die direkte beinvloeding vanuit Groot-Brit= 

tanje. 

Uit die voorafgaande hoofstukke blyk dit dat elk van die vier ko= 

lonies, naamlik Transvaal, Natal, die Kaapprovinsie en die Oran= 
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jerivierkolonie, voor unifikasie in 1910 oor In volwaardige onder= 

wysdepartement en oor In eiesoortige onderwysbeheerstelse1 beskik 

het. Gevolglik moes daar na unifikasie bepaal word watter rol 

elkeen van die onderwysdepartementein die onderwysbeheer moes 

speel. Uit hierdie probleem het die vraagstuk van verdeelde be= 

heer oor die onderwys voortgevloei wat die onderwysontwikkeling 

vanaf 1910 tot 1967 gekenmerk het. 
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