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HOOFSTUK 1. 

KOSHUISE TYDENS DIE Z.A. R.-TYDPERK TOT 1899 . 

1. Aanvoorwerk vir die oprigting van koshuise (tot 1881) . 

a. Algemene onderwystoestande in Transvaal voor 1872. 

Gedure nde die eerste jare van die pionierslewe 

in Transvaal was daa r van ge - organiseerde onderwys 

min sprake . Daa r was egter twee sak e wat vir die Trek-

ker van baie groot belang was en dit was sy godsdiens 

en die opvoeding van sy kinders . l ) Hoewel daar dus ge -

durig In stryd om die bestaan gevo e r moes word, is die 

gedagte aan die vo orbereiding vir In hiernamaalse lewe 

nooit prysgegee nie . Die verstan d e lik-geestelike vor 

ming van die k ind i s van kleinsaf daarop toegespits 

dat hy eendag sy geloofsb e lydenis sou kon afle , bewus 

synde van wat hy doen . 2 ) 

In Voorvereist e tot aanneming as lidmaa t van 

die kerk was dat so In persoon nie ongeletterd mag wees 

nie . 3 ) Elke ouer het gevolglik , by gebrek aan fasili -

teite, opgetree as opvoeder sowel a s onderwyser . Wan-

neer enigsins moontlik , en verkrybaar, het die Trekkers 

steeds hulle onderwysers by hulle gehad . 4 ) Hierdie 

onderwysers was egter g ering in g e tal en pogings om die 

toestand te verbeter was byna deurga ans In mislukking, 

aangesien die kerk in Kaapland onderwysers ontmoedig 

het om hulle lot by die Trekkers in te werp . 5) 

Private inisiatief het vir b a i e jare die enigste 

resultate g e lewer, en dikwels moes da a r van die dien

ste van p e r sone gebruik gemaak word wat maar swak, of 

beter gese, ge en onderwy~ ers was ni e . 6 ) Die ouers het 

egter geen keuse gehad nie, a ange sien hulle baie ver 

4
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HOOFSTUK 1. 

KOSHUI SE TYDENS DIE Z.A. R .-TYDPERK TOT 1899. 

1. Aanvoorwerk vir d ie op r i g ting v a n koshuise (tot 1 881). 

a. Algemene onderwystoestande in Transvaal voor 1872. 

Gedu rende die ee rste jare v an die p i oni e rsl ewe 

in Tr ansvaal wa s daa r van ge-organi seerde onderwys 

min sprake. Daa r was egt e r twe e sak e wat vir die Trek -

ker v an baie gr oo t b e l a ng was en di t was sy g odsdiens 

e n die opvoeding v an sy k inders. l ) Hoewe l d aar dus g e -

durig In stryd om die be staan g evo er mo e s word, is di e 

gedagt e aan die vo orber e iding v ir In h i ernamaal se lewe 

nooit prysg egee ni e . Di e v e r s t a ndelik - gee ste1ike vor -

ming v an die k ind i s v a n kleinsaf d a ar op toege spits 

dat hy eendag sy gel oofsb e l ydenis s ou kon af1 e , bewus 

synde van wat hy d oen . 2 ) 

In Vo orvere ist e t ot aannemi ng as l i dma a t van 

di e ker k wa s dat s o In persoon ni e onge l e tt erd mag wee s 

ni e . 3 ) El k e ou er h et gevo1g1ik , by gebrek aan fasi1i

t e i te, opget r ee a s opvo eder sowe1 as ond e r wyser. Wan -

n e er e nig s i n s moontlik , e n v e r krybaar, he t die Trekkers 

st eeds hull e onde r wysers by hul1 e gehad . 4 ) Hierdi e 

onderwy s ers was e g t er g erin g i n ge t a l en p og i ngs om die 

t oest and te v e r be t er was byna deu rgn a ns In mjslukking, 

aange s i e n di e k erk in Kaap1 and onde rwyser s ontmoedig 

het om hu11e lot by die Tr ekker s in t e wer p .5) 

Priv a t e inisiatie f h e t vir b a i e j are d i e enigs t e 

r esu1 tat e ge l ewer, e n dikwe ls moe s da a r v an di e dirm

s t e v a n person e g ebrui k gemaak word wat maa r s wak, of 

b eter ge s e , g e en onderwy~ ers was ni c . 6 ) Di e ouers h e t 

e gt er geen keus e gehad nie , aange s i e n hulle baie v e r 

12~l Lugtenburg , Ge sk. van d i e Ond . i n di e S. A. R ., 10 en 11. 
Co e t zee , Ond. in Transvaal, 18 38 - 19 37, 1 3 . 
Bot, Hond e r d jaa r Ond. i n Tvl, 18 36 - 1 936 , 10 . 
Lug t e nbur g , Ge sk. v a n die On d . i n die S. A. R ., 1 9 . 

~) Pre l1er , Voor t r ekk e rmense 1, 1 35 . 
) Gede nkbo ek V.V.O.O. Z.A., 66 . 
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uitmekaar gewoon het, en daar dikwels maar 'n paar 

klein kindertjies in die omgewing was. Gevolglik was 

daar geen sprake van die oprigting van 'n groot skool, 

met of sonder verblyf, en die indiensneming van 'n 

behoorlik-gekwalifiseerde persoon om die onderwys te 

behartig nie. As die kinders net maar tot lidmate 

opgelei kon word, dan was daar in die vernaamste be

hoefte voorsien. 

Reeds in die beginjare het die kerk die inisiatief 

geneem in onderwyssake. Die drie onderwysers H. van 

der Linden, J. Spruyt en W. Poen wat in 1851 uit 

Nederland hierheen gekom het en onderskeide1ik in 

Potchefstroom, Rustenburg en LYdenburg1 ) met sko1e 

van meer permanente aard begin het, het onder die 

kerkrade geressorteer, hoewel eersgenoemde twee onder-

wysers aan staatskontrole voorkeur gegee het. Na die 

aanname van die Van der Linden-reglement - die eerste 

poging tot In onderwyswet - is daar oorgeskakel na 

staatsonderwys.2) Dit het dan ook die basis gevorm vir 

alle verdere onderwyswetgewing. 

Die koms van ds. Dirk van der Hoff na Pot chef-

stroom in 1853 was van groot betekenis vir die onder

wys. Voortbouende op die Van der Linden-reg1ement het 

hy 'n nuwe reglement ontwerp wat in 1853 deur die Volks

raad aanvaar is. Ook is hy by die geleentheid benoem 

tot "Binnen- en Buitelansche Correspondent voor Kerk 

en Schoolzaken.,,3) Daar het egter k1einlike twiste 

tussen die onderwysers ontstaan, In posisie wat 

stremmend ingewerk het op die algemene groei van die 

onderwys. As ons hierby verder in aanmerking neem 

dat die verdeeldheid in die Republiek steeds besig 

1) Lugtenburg, Gesk. van die Ond. in die S.A.R. 
1836 - 1900, 39. 

2
3

) Ibid, 42. 
~ Coetzee, Gesk. van Ond. in Tvl., 1836-1936, 20. 
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uitmekaar gewoon het, e n d aar dikwe1s maar In p a a r 

k 1 e in ki ndertjie s in die omgewing was. Gevo1g1ik was 

d a a r geen sprake v a n di e op r i g t ing v an In groot s koo1, 

met of sonde r v e r b1yf, en di e i ndiens neming van t n 

behoor1 i k - gekwa1 i f i s eerd e per s oon om di e onde rwys te 

behartig nie . As d ie kinders n e t maa r t ot 1 i dmate 

opge1ei ko n wor d , d a n was daa r in d i e vernaamste b e -

ho e ft e voor s i en. 

Reeds i n die b egillj are h e t die ker k d i e inisiatie f 

gene e m i n ond e r wys s ake . Die drie ond e rwysers H. van 

d e r Linden , J. Spruyt e n W. Poen WDt in 18 51 uit 

Ne der 1 and hierh e e n g ekom h e t en onderslce i de1ik in 

Potch e f stro om , Rus t enburg en Lydenburg1 ) me t s k o1e 

van meer p ermanent e a a r d b egin h e t, het onder die 

k erkra de geres s or t eer, h oewel eer sgen oemde t wee onder-

wysers a a n st aatskontro1e voorkeur geg ee h e t. Na die 

a a nname van die Va n de r Lin den-re g l ement - die eer s t e 

p og ing t ot In ond e r wy s we t - is d aar oorge s kake 1 na 

s t a at sonder wys . 2 ) Di t h e t d a n ook die b a sis gevorm vil: 

a 11 e verder e onderwyswe t gewing . 

Di e koms v an ds. Dir k v a n d e r Hoff n a Pot chef-

stro om i n 18 53 wa s van groot b e t ekenis vir die onder-

wys . Voor t bou eI1.de op d i e Va n d e r Linden-reg1 ement het 

hy In nuwe r eg1 eme n t ontwer p wat in 18 53 d eur die Vo1ks

raad a a nvaar is. Ook is hy by die ge1 e enthe id b e no em 

tot I1 Binnen- e n Buitelansch e Cor r esp onde nt v oor Kerk 

en Schoo 1 za ken . ,,3 ) Daa r he t e gt e r k1e in1 i k e t wi st e 

tusse n die onde r wys ers onts t a a n , In p osi s ie wat 

st remmend ing ewerk het op di e a1 g emen e groei van die 

on derwy s . As ons hi e r by v e r der in a a nmerking neem 

d a t die verdee1dh e id ill die Re pub1i e k st eeds b e sig 

i) Lu g t e n burg, Ge sk . van d ie Ond. i n die S. A. R . 
1 8 36 - 1 900, 39 . 

2
3

) I b i d , 42 . 
~ Co e t zee , Ge sk. van Ond. in Tvl., 18 36-19 36 , 2 0. 
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was om toe te neem,l) is dit te begrype dat a11es in 

1857 omtrent tot sti1stand gekom het. 

In 1858 het die "Grondwet van de Zuid-Afrikaan

sche Repub1iek" van krag geword. 2 ) Die verandering in 

die onderwysbe1eid as gevo1g van die grondwet was 

verreikend. Tot dusver was daar geen sprake van 'n 

onderwysste1se1 nie, en selfs met die onderwys in 

Potchefstroom, Rustenburg, Pretoria, Zoutpansberg en 

Lydenburg was die toestande alles beha1we roosk1eurig. 3 ) 

In die nuwe grondwet is daar voorsiening gemaak 

vir die benoeming van skoo1kommissies. Die skoo1kom-

missie van Potchefstroom, waarop selfs die Staatspre

sident sitting gehad het, het in 1859 'n nuwe skoo1-

reg1ement ingedien,4) waarin bepaal word dat die goe-

werment nou definitief die inisiatief van onderwys

sake op hom sal neem. 5 ) 

Ook in ander dorpe het skoolkommissies ontstaan, 

sodat die benoeming van 'n "Algemene Commissie vir 

Onderwijs in Transvaal" met toesig oor onderwys in die 

hele Republiek deur die Vo1ksraad ~oedgekeur is. Hier-

die Algemene Kommissie , wie se pligte meer breed

voerig in di ~ Onderwyswet van 1866 uiteengesit is, 

moes noodgedwonge meebring dat die status van die Pot

chefstrooms e kommissie verlaag is. 6 ) Potcheistroom 

het dan ook verder op die agtergrond begin raak om-

dat Pretoria as regeringsete1plek meer aandag en 

belangstelling begin geniet het. 7 ) 

In 1868 word die 1ede van die Algemene Kommissie 

egter ook van hulle pligte onthef, en sou hulle pligte 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Lugtenburg, Gesk. van Ond. in die S.A.R. 1836-1900, 52. 
Coetzee, Gesk. van Ond. in ~v1.! 1836-1936~ 21 - 22. 
Lugtenburg, Gesk. van Ond. In dle S.A~R., b1. 
Coetzee, Gesk. van Ond. in Tvl., 1836-1936~ 24. 
Lugtenburg, Gesk. van Ond. in die S.A.R., 02. 
Ibid, 73. 
Ibid, 72. 

was om t oe t e n Gem,l) is d i t te b egry p e da t alle s in 

1 8 57 omtre nt tot s tilstand gekom h e t. 

I n 1 858 h e t d i e " Grondwet v an d e Zuid-Afrikaan

s c h e Republiek " v an krag geword. 2 ) Di e v e r andering in 

di e onder wysbeleid as g evol g v an d i e gron dwet was 

v e r r e i kend. Tot dusve r was d a a r g e en sprake v a n 'n 

onderwysst e l se1 nie, en s e lfs me t d i e onde r wys in 

P ot c he f st r o om, Rus t e nburg , Pr etoria , Zoutpa nsberg en 

Ly d e nbu rg was d i e toes tand e a 11es beha1we r oo s k l eur ig . 3 ) 

I n di e nuwe grondwet is daar vo or s iening g emaak 

vir di e b e noeming van s koolkommi ssi e s. Die skool kom-

mi s sie v a n Pot c h e f s t r oom, waarop se1fs die Staa t s p r e 

siden t s i tting geha d h et , het i n 1 8 59 'n nuwe skool

r eg1emen t i nge di e n, 4 ) waarin b ep aa1 word dat die go e -

we r me nt n ou d efinitie f die inis i a t i e f v a n onde r wys

sake op h orn sal n e em. 5 ) 

Ook i n a nd er dor pe het s k oo1kommissies ontstaan, 

s odat di e benoemi ng v a n In " Al geme n e Commis s ie vir 

Onderwi j s in Transvaa l" met to e sig oor onder wys in die 

he1e Republiek deur d i e Vo 1k sra a d ~oedgekeur is. Hi er-

d ie Alg emene Ko mmi s s i e , wi e se pli g te mee r br eed

v oerig i n di~ Onderwy swet van 1 866 ui teenge s i t i~, 

moe s noodge dwonge me ebring dat die status van die Pot

c hef str ooms e kommi ssi e v er1aag i s . 6 ) P ot chef stro om 

het dan ook ver d e r op di e agt e r gr ond begi n raak OID

d at Pretori a as r eger i ngs e t e1plek meer a anda g en 

belang s t e l l ing begin genie t h et . 7 ) 

In 1 868 word d ie lede v a n di e Algemene Kommissie 

egt e r ook van hul l e p1 i gt e onthe f , e n sou hu 11e p1igte 
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in die toekoms deur die Uitvoerende Raad self behart

word. Hu11e het hu11e hande egter so vol gehad dat 

aan onderwyssake tn minimum aandag bestee is. 1 ) Die 

omvang van die onderwys in die Z.A.R. het maar baie 

stadig uitgebrei. So vind ons dat daar in die begro

ting vir 1868 - 1869 voorsiening gemaak word vir elf 

goewerments- en twaa1f distriksonderwysers. Die uit

gawe hieraan verbonde was £1750 of 6% van die tota1e 

begroting, wat tn gemidde1de uitgawe van £3 - 10 - 5d 

per kind vir 486 1eer1inge in die offisi~le staat

sko1e bedra het. 2 ) Nogtans het p1aas1ike kommissies 

die onderwys in hu11e onderskeie dorpe so goed moont-

1ik behartig. 3 ) 

Onderwys- sowe1 as a1gemene 1andstoestande was 

dus nie baie gunstig toe Pretorius in 1871 as president 

bedank het nie. 

b. Onderwys onder president Burgers, 1872 - 1877; 

aanbeve1ings van die "Pretorian Committee." 

Op 1 Julie 1872 het president T. F. Burgers die 

ampseed afge1e. 5005 reeds geme1d, was 1andstoestande, 

en in die besonder onderwystoestande , min of meer 

chaoties. Met a1 die drukke werksaamhede was dit eg

ter vir die President onmoont1ik om onmidde11ike aan-

dag aan onderwyssake te skenk. 'n We ek voordat die 

volksraadsitting op 24 Februarie _1873 'n aanvang sou 

neem, is tn komitee, "the Pretorian Committee," 

benoem, bestaande uit die here W. Skinner, P. J. Ma

rais, H. W. Struben, J. Rhind M.D., en James Buchanan 

om 'n skema vir onderwys in die Z.A.R. saam te ste1. 4 ) 

In hierdie rapport, wat op 30 Maart voorge1e is, 

vind ens die eerste definitiewe aanbevelings vir die 

1) Coetzee, Gesk. van die Ond. in Tvl., 1836-1936, 33-35. 

4

23j Lugtenburg, Gesk. van die Ond. in die S.A.R. t 84. 
Bot, Die Ontw. van Ond. in Tv1., 1836-1951, b. 
Report of the Pretorian Committee appointed 18th Feb. 
1873, to prepare a Scheme of Education for the 
South African Republic. 
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in die t oekoms d eur d i e Uitvo e r e nde Ra a d self b ehartig 

word. Hull e h e t hu11 e hande e gt e r s o v o1 geha d d a t ' 

a a n onderwys sake In mi n imum aand ag best ee is. 1 ) Die 

omv ang v a n d i e onderwy s i n d i e Z. A. R . h et ma ar b a ie 

s t a dig uit g ebre i. So v ind ons dat daar in d i e begro

t i n g vir 1868 - 1869 v oor s iening gemaak word vir e lf 

goewer ment s - e n t waa 1 f distriks onderwysers. Die uit

gawe h i er aan v e r bonde wa s £17 50 of 6% v an d i e tota1e 

b egroting , wat In gemidde1 d e uit gawe v a n £ 3 - 10 - 5d 

per kind v ir 486 1 e e r 1 i nge i n die of f isie1e staat

s k o1e bedr a het . 2 ) Nogtans h e t p1aas 1ike kommis s i e s 

di e on d e r wys in hu11 e ond erske i e dor p e s o goe d moont-

1 ik b e h art ig . 3 ) 

Onder wy s - sowe l a s a l g e mene l andstoest ande wa s 

du s nie bai e gunst ig t oe Pr e t or i u s i n 1 8 71 as p r es i dent 

bedank h et nie . 

b . On d erwys onde r preside n t Bu rgers , 187 2 - 1877; 

aanb eve1ing s v a n die IIPre tor i a n Committ ee . " 

Op 1 Juli e 18 7 2 h e t pr e s i d ent T. F. Burgers d ie 

amp see d a fge1e . Soos r eeds g emeld, was lan d s t oes tand Eo-, 

e n i n d ie b e s onde r onderwys t oes t ande , min of me er 

chaot i es . Met a l di e drukke wer ksaamhede wa s dit e g -

t er v ir d i e Pr e s i dent onmo on t lik om onmiddellike aan-

d ag a a n onde rwyssake te s k enk . In We ek v oor dat die 

volksraads i t t ing op 24 Februa r ie, 1 8 7 3 ' n a anvang sou 

neem, i s In k omit ee , lI the Pr e t or i an Commit t e e, " 

b enoem, bes taande ui t di e h er e W. Skinner, P . J . Ma

r ais , H. W. Strub en, J. Rhind M.D., e n J ame s Bu chanan 

om In s kema v ir onderwys i n di e Z. A. R . s a am t e st e1. 4 ) 

In h i erdie r app ort , wat op 30 Maar t v oor ge1e i s , 

vin d ens die eerste definiti ewe aanbeve1 i ngs vir di e 

1 ) Coetz e e , Ge s k. v an di e Ond. i n Tv 1 . , 18 36- 1 9 36 , 33 - 35 . 

4

23 1 Lugtenburg , Ge s k . v a n die Ond . i n d i e S . A.R. t 8 4 . 
Bot , Di e Ontw . van Ond. in Tv1., 1836 - 19 51, b . 
Report of t he Pr e torian Committ ee appoi n t e d 1 8 t h Feb. 
187 3, to p repare a Sc h e me of Edu cation fo r the 
South Afr ic an Repub l ic. 
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oprigting van koshuise . Di olgende word onder meer 

daarin vervat: 

(a) Aan behoeftige, begaafde leerlinge moe

beurse verskaf word sodat hulle eers na die dorpskool 

en later na die hoerskool kon gaan. Die bedrag hier

voor sou £100 per jaar wees; dit sou destyds seker vol

doende gewees het om skool- sowel as losiesgelde te dek . 

(b) Vir die hoerskool in Pretoria moes vereers 

twee geboue opgerig word , een wat bestaan uit 'n saal 

met een of twee klaskamers, 'n onderwyserswoning en 

losiesplek v ir 12 seuns . ' n Tweede moes aan soort -

gelyke eise voldoen, maar met losiesplek vir 10 dogters . 

(0) In Potchefstroo~ moes daar op In dergelike 

wy~e voorsie ning gemaak word in die dringende behoefte. 

Die Burgerswet (Wet No . 4 van 1874) het die 

sentrale ges ~g in die hande van een man, die Superin

tendent van Onderwys, geplaas . l ) Hy sou dan regstreeks 

aan die regering verantwoordelik wee S e Plaaslike ge- , 

kose liggame onder voorsitterskap van die landdros of 

veldkornet IDJes die onderwys in die distrikte behartig. 

As gevolg VB -~ die wrywing wat daar later ontstaan het 

tussen die Vnlksraad en die President oor sy liberale 

standpunt te~ opsigte van die godsdiens, het die wet 

nooit vo1ledir in werking getree nie . 

Die ho erskoo1 in Pretoria (die Gimnasium) is in 

1876 geopen met drie klein seuntjies 2 ) wat net die 

e1ementerste onderwys ontvang het . Met 'n moderne 

Hol1andse pe~s oneel en met die buitengewone hoe 

skoolgelde word die nut van so ' n inrigting se bestaan 

selfs deur die kommissielede, wat vir die skool benoem 

is, in twyfel getrek . Dat daar egter In groot aanvraag 

1) Bot, Die Cntw . van Ond. in Tvl . , 1836 - 1951, 7 . 
2) Lugtenburg, Gesk . van die Ond. in die S . A. R . , 109 . 
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oprigting v an koshuise. Di e volgende word onder meer 

d a arin ver vat: 

(2) Aan behoeftige , b e gaafde l eerlinge moes 

beurs e v ersk f wor d soda t hulle c er s na die dorpskool 

en l a t e r na die ho~r skool kon ga a n. Di e bedrag hier

vo or sou £1 00 p er j aar wee s; dit sou destyds seker vol

do c nde gewe e s het om skool- sowe l a s los i es gelde te d ek . 

(b) Vir d i e ho~rskoo l in Pretor i a moes vereers 

t wee geboue opgerig word , e e n wat bestaan uit 'n s aal 

met een of t wee k l askamers, 'n ond~rwyserswoning en 

losiesplek v i r 1 2 s euns. In Twe e de moes aan soort-

g elyke eise v oldoen, ma a r met l osiesplek vir 10 dogters. 

( c ) In Po t chefst r o o~ moe s daar op ' n derge like 

wy~ v oorsiF-ning g emaak wor d in die dringende beho e fte. 

Di e Burgerswet ( We t No . 4 v an 1874) het die 

sentra l e ges 3g i n die hande van een man , die Superin

t endent van Onderwys, gep l aas . l ) By s ou d an regstreeks 

aan die rege r ing v er a ntwoordelik wee s. Plaasl ike ge - \ 

k o s e liggame onder v oor s i tterskap van di e landdros of 

v e ldkornet m) e s di2 onderwys in di e di s trikt e behartig . 

As gevo l g V 2 "1 d i e wrywing wat daar lat e r ontst a a n h e t 

tussen die V ~ lksraad en die Pr es i dent oor s y liberale 

stan dpu n t t e~ op s i gte van di e g odsdiens, h e t d i e wet 

nooit vo l l edi t i n werking g e tree n ie . 

Die ho;~r skool in Pre toria (di e Gimnas ium) i s in 

1 876 geopen ~et dri e kle in s euntjie s 2 ) wat net die 

e l ementerst e onderwy s ontva ng het. Met In moderne 

Bollandse pe:l..- soneel en met die bui t engewone ho ~ 

skoolgeld e word d i e nut v an so 'n inrig ting se b e s t aan 

s e lfs d eur di e kommissiel ede, wat vir die skool ben oem 

i s , in twyfe~ get r ek. Dat daar egter 'n groot aanvraa g 

1) Bot, Di e Cntw . v a n Ond . in Tvl., 1836 - 1 951. 7. 
2) Lugtenburg , Gesk . van die Ond. in die S . A.R.~ 1 09 . 



10. 

vir onderwys was, word bewys deur die sukses van die 

"Academy ," die Lereto Huisskool en Prospect Seminarie", 

almal Engels-ge~ri~nteerde inrigtings. l ) 

Gedurende hierdie periode was huisonderwys m , 

in swang as ooit te vore. 'n Salaris van £8.per m

plus vry inwoning vir privaat onderwysers het gunstig 

vergelyl: met die van assistente in die staatskole. 2 ) 

Aan die einde van die Burgers-tydp erk was daa r dan nog 

slegs 15 staatskole met 442 l eerlinge - volgens skatting 

agt persent van die totale aantal kinders van skool

gaande ouderdom,3) en van kosinrigtings nog geen sprake 

nie. As ons op hierdie stadium tn vergelyking sou tref 

tussen die getalle skoliere in die verskillende provin

sies - Kolonie 20,000, waarvan 235 ' in die matriekklasse 

en daarbo was, Oranje-Vrystaat 1000 en Natal 2500 - dan 

beset ons dat die staatsondersteunde skoolstelsel van 

Burgers nie 'n alte groot sukses was nie. 4 ) 

c. Die Anneksasietydperk. 

(i) Dr. J. Vacy Lyle as superintendent. 

Op 21 Maart 1878 het W. J. van Gorkom, die 

Superintendent van Onderwys wat dour president Burgers 

aangestel is, sy dokumente, ens. aan dr. J. Vacy Lyle, 

die persoonlike lyfarts van sir Theophilus Shepstone, 

oorhandig. 5 ) 

Hoewel hy nie vir so 'n pos gekwalifiseer 

was nie, het hy nogtans met die gegewens wat tot sy 

beskikking was, getrag om die onderwysbelange so goed 

, moontlik te behartig. Voortbouende op die rapport van 

1:51 Lugtenburg, Gesk. van die Ond. in die 
Ibid, 115. 
Bot , Die Ontw. van Ond. in Tvl., 10. 
Lugtenburg, Gesk. van die Ond. in die 
Ibid, 119. 

S.A.R., 110. 

S .A.R., 107. 

10. 

vir onderwy s was, wor d bewy s d eur die sukses van die 

"Academy , " di e L Breto Huisskoo l en Pr ospect Seminarie ", 

almal Engel s - ge~rient eerde inrigtings. l ) 

Ge dur e n de hierd i e p e ri od e wa s huisonderwys meer 

i n swan g a s ooit te vor e . tn Salaris van £8.per maand 

plus vry inwoning vir privaat onderwysers h et gunst i g 

vergely~ me t di~ van a ssist e nte i n d i e staat skol e . 2 ) 

Aan d i e e ind e v an d ie Burgers-tydp crk was daa r d a n nog 

s l egs 1 5 staat s kol e me t 4 4 2 l ee r linge - v ol gens s katting 

agt per sent v a n die total e a a ntal k ind e rs v a n skool

gaande ouderdom,:;;) e n v a n kosinri gtings 110g geen sprake 

nie. As ons op hi erdie s tadium I n v e r ge l y k i n g sou tr e f 

tuss en d i e g et alle skoliere in d i e v erskil l e nde provin

sie s - Ko l oni e 20 ,0 00, waarvan 235 ' i n di e matriekkl a sse 

en daarbo was, Or a n j e -Vryst aat 1 000 e n Nat a l 2500 - dan 

bese f ons dat d i e st aatsond er st eunde skools t e l s el van 

Burgers nie tn a lte gr o ot sukses wa s nie . 4 ) 

t,. Di e Anneksasietydperk. 

(i) Dr. J. Vacy Lyl e as sup e r i n t e n dent. 

0p 21 Maart 1878 het W. J. v a n Gor k om, d ie 

Sup erint ende n t van On derwys wat d eur p r es i dent Burgers 

aanges t e l i s, sy dokume n t e , e n s . aan dr. J. Vacy ~yl e , 

die per soonlike lyfart s van sir The oph ilus Shep s t one, 

oorhand i g . 5 ) 

Ho ewe l hy ni e vir so In po s gekwalifisee r 

was n i e , he t hy n ogtans me t d ie gegewens wat to t sy 

beski kki ng was, g e trag om d i e ondenvys b e lange so g oed 

mo ontlik te beh a rt i g . Vo ortb ou end e op die r apport van 

: 
lsl Lu g t enburg , Ge s k . v an di e On d. in di e 

Ibid, 115 . 
Bot, Di e On t w. v an Ond. in Tvl ., 10. 
Lu g t enbu rg , Gesk. v a n di e Ond . in di e 
I bid, 119 . 

S. A.R., 110. 

S . A. R . , 1 07 . 
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1873, maak hy die volgende aanbevelings: l ) 

1. Die normale inrigting sal die ondersteunde 

skool wees, en staatskole sal alleen opgerig word 

waar dit noodsaaklik is. 

2. In Pretoria en Potchefstroom moet aan die 

bestaande skole In laer- of voorbereidende afdeling 

gevoeg word. 

3 . In hierdie twee dorpe moet skool-losieshuise 

opgerig word om kinders van elders te huisves. 

4. Talentvolle, behoeftige kinders moet 

goewermentsondersteuning ontvang. 

(ii) "Government Regulations regarding General 

Education in the Province of Transvaal -

published 1880.,,2) 

In Wet 10 van 1880: "For regulating the mode 

of appropriating grants from the public revenue in aid 

of General Education" word daar uitvoering gegee aan 

die wenke v~~ dr. Lyle in verband met losies-inrigtings. 

Artikel 18 bepaal dat alle bestuurders van skole wat 

hulp ontvang, soos dit in die regulasies bepaal word, 

en wat voorsiening maak vir die losies van leerlinge, 

'n addisionele bedrag van £5 per maand sal ontvang. 

So In kosinrigting moet goedgekeur word deur die 

Superintendent-Generaal van Onderwys, en daar moet 

ten minste ses kosgangers wees voordat die hulptoelae 

aangevra kan word. Daar moet maandeliks 'n opgawe 

van die name en ouderdomme van die kosgangers aan 

die Superintendent gestuur word . Dit moet betalen

de kosgangers wees en die Superintendent moet tevrede 

wees dat behoorlike slaapsale daargestel is. 

Volgens Artikel 19 sou kosgangers tel vir die 

vereiste gemiddelde maandelikse inskrywing waarop 

1) Verslag van Lyle, gepubliseer in die Transvaalse 
Gouvernements Courant, ged. 7 November 1879. 

2) Argief - Dokument soos hierbo aangedui. 

1873, maak hy di e volgende aanbevelings: l ) 

1. Di e normale irrrigting S3J. die ondersteunde 

sko ol wee s, en staa tskole sal alleen opgerig word 

waar dit no odsaaklik is. 

2. I n Pretori a en Potche fstroom moet aan die 

best aande s ko l e In laer- of v oorb e r eide nde afdeling 

gevo eg word. 

3 . In hierd ie t we e dorp e mo e t skool-losieshuise 

op ger ig wOTd om kinders van elders te huisves . 

4 . Talentvolle , b ehoeftige kinder s moet 

g oewer ments ond ersteuning ontva ng. 

(ii) " Government Regulations regarding Generr.tl 

Education in the Provin c e of Transvaal -

published 1880. »2 ) 

I n We t 10 van 1880 : "For regulating the mode 

of appropriating grant s from the public reve nue in aid 

of Genera l Educat ion'! wo rd d a a r ui tvoering g e gee aan 

d ie wenke va~ dr. Lyle in verband me t losie s -irrrigtings. 

Artikel 18 bep a a l dat alle bestuurders van skole wat 

hulp ontva ng, 50 0 5 dit in die r egula sies bepaal word, 

en wat v oor s i ening maa k vir di e l osi e s van l eerlinge, 

tn addisione le b edra g van £5 p e r maand sal ont vang. 

So I n k osinrigting moet go e dgekeur word d eur die 

Superint e nde nt-Generaal v a n Onderwys, en d a a r moet 

ten mins t e s e f' k osgangers wees vo or dat die hulptoelae 

aangevr a kan word. Daar moet maandel iks I n opga~!e 

v an die name en ouderdomme van die k osgangers aan 

die Super int endent ge stuur ~ord. Dit moet b e talen

de kosgang er s we e s en die Superintendent moet t evrede 

wees dat behoorlike slaa psale daargestel is. 

Volgen s Artikel 1 9 sou ko sgang ers tel vir die 

vereiste gemiddelde maa ndelikse insk rywi ng waa rop 

1) Vers lag van Lyle, gepubliseer in d ie Transvaals8 
Gouverneme nt s Courant, ged. 7 November 1879. 

2) Argie f - Dokument soos h i erbo aangedui. 
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die hulptoelae aan die skool gebaseer is. 

Hierdie wet sou in werking tree vanaf 1 Julie 

1880. Op die 3de ' Augustus is die Konvensie van 

Pretoria egter onderteken en op die 8ste is die land 

weer aan sy oorspronklike besitters teruggegee,l) 

sodat van die uitvoering van Wet 10 van 1880 nie veel 

gekom het nie . 

2. Koshuise word in die lewe geroep: Die tydperk 1882-1899. 

a. Grondslag gele en die moontlikheid geskep vir die 

oprigting van koshuise - Ds. S. J. du Toit as 

Superintendent. 

Ds. S . J. du Toit het op 13 Maart 1882 werksaam

hede aanvaar. Volgens In verslag wat hy op 4 Mei aan 

die Volksraad voorgelees het, was daa r by sy indiens

treding maar drie skole, naamlik die in Potchefstroom, 

Utrecht en Zeerust wat onder die goewerment geressor

teer het met In totale inskrywing van 149 leerlinge. 2 ) 

Daar dien egter op gelet te word d a t ds. Bosman op 

27 Oktober 1881 ook aanvraag gedoen het vir die Pros-

pect Seminarie, waar die medium slegs Engels was. In 

hierdie skool het die toe stand egter nie baie langer 

so voortgeduur nie, want op die 28ste November is op 

die algemene vergadering van die Ned . Herv. Kerk, 

(onder wie se toesig die skool gestaan het) wat te 

Heidelberg gehou is, die volgende besluite geneem: 3 ) 

1. Die Hollandse taal sal heeltemal op die 

voorgrond in die skool geplaas word . 

2. Die skool sal verander word in In seuns-

en meisieskosskool. 

3. Dat die naam van die skool verander word tot 

l~l Lugtenburg, Gesk. van die Ond. in die S.A.R., 129. 
E.V.R. Notule, onder datum 4 Mei 1882. 
Notulen der Algemene Kerkvergadering der N. H. Kerk, 
gehouden in Heidelberg 28 Nov. 1881, 21 - 22. 

12. 

die hulp toelae aan die skool gebase e r is. 

Hierdie we t sou in werking tree vanaf 1 Julie 

1880. Gp die 3de - Augustus is die Konvensie van 

Pre toria egter ondert eken en op die 8ste is die land 

weer a a n sy oorspronklik e besitters teruggegee ,l) 

sodat van die uitvoering van Wet 10 van 1880 nie vee l 

g ekom h e t nie . 

2 . Koshuis e word in die l ewe g eroep: Die tydperk 1882-1899. 

a. Grondslag gele en die moontlikheid geskep vir die 

oprigt ing van k oshuise - Ds . S . J. du Toit as 

Su perintendent. 

Ds . S . J. du Toit h e t op 1 3 Maart 1 88 2 we r ksaam-

hede aanvaar. Volgens In verslag wat hy op 4 Me i aa~ 

die Volksr aad voor gelee s het, was d aar by sy indiens

tr e ding maar drie skole, naamlik di~ ill Potche f s troom, 

Utr e cht e n Zeerust wat ~nder die g oewerment g e ressor

t ee r h et me t In tot ale inskrywin g v a n 149 leerlinge. 2 ) 

Daa r dien egter op gel e t t e wor d d a t ds. Bosman op 

27 Ok t ober 1881 ook a anvra a g g e d oen het v ir d ie Pros-

pect Seminar i e , waar di e me dium slegs Engels was. In 

hi e rdie sko ol h e t die toe s tand e gter nie b a ie lan g e r 

so vo ort geduu r n i e , want op di e 28 st e November i s op 

di e algemene vergadering van die Ned. Herv. Kerk, 

( onder wi e s e to e sig die s koo l gestaan h et) wat te 

Heide l ber g ge h ou is, die v ol gende b e sluite g eneem : 3 ) 

1. Di e Hollands e t aal sal h ee l temal op die 

voorgrond in d i e skool gep laas word. 

2. Die s kool s a l v erander word in 'n seuns-

e n meisie s k osskool. 

3. Dat die naam van die skool v erander word tot 

1) Lugtenbu r g, Ge s k . v a n d i e Ond. i n die S. A.R., 1 29 . 
~)') NE •Vt·Rl· Ndot ulAle , onde r ~atukvm 4 Mdei ~8 8 2 d· N H K k 

) _0 u en e r gemene ~er erga erlng e r • • er, 
gehoud en i n Heide l berg 28 Nov. 18 81 , 21 - 22 . 



Ebenhaezerskool en onder die bestuur van 'n kerklike 

kpmmissie, benoem deur die Algemene Vergadering , squ 

staan. 

Hierdie skool sou later een van die eerste 

koshuise onder staatstoesig word . 

Waar die eerste koshuise verbonde was aan die 

inrigtings vir middelbare en hoeronderwys is dit wens-

lik dat op hi erdie stadium die ontstaan en groei van 

hierdie inrigtings onder Du Toit kortliks aangestip 

word . Die Opleidingskool - die naam wat hierdie 

eerste inrigting vir hoer onderwys gedra het - is aan 

die begin van 1883 geopen in In paar kamers wat gehuur 

is van die Ebenhaezerskool , wat onder leiding van die 

heer W. Louis, voorheen hoof van die Goewermentskool 

te Potchefstroom g e staan het. l ) Daar word egter spoe

dig gevoel dat aan hoer onderwys min gedoen sou kon 

word, alvor ens die grondslag daarvoor nie eers gele is 

nie . Aan die einde v a n 1885 was di e inskrywing dan 

ook maar slegs 20, en is daar slegs gewone laerskool

werk gedoen. 

Gedurende die Eerste Vryheidsoorlog is daar 

in Holland h e elwat geld ten behoewe van die Republiek 

ingesamel en die regering het besluit om die fondse 

aan onderwys te bestee . 'n Groot gedeelte is gebruik 

vir die aankoop van die Ebenhaezerskool en daar is In 

Voorbereidendeskool by die Opleidingskool gestig, twee 

inrigtings wat later een geword het . Met behulp van 

die "Nederlandsch Zuid Afrikaansche Vereniging" is 

die dienste van onderwysers verkry en is daar ook 

studiebeurse aan leerlinge van geno emde skool be

skikbaar gestel . Die Volksraad het reeds die moont 

likheid bespreek om oor te gaa n tot die stigting 

van I n eie universiteit en die opleidingskool 

1) Lugtenburg, Gesk . van die Ond. in die S . A.R. 
1836 - 1900, 162 - 170 . 

, 
1 3 . 

Ebenhaeze rskool e n onder di e b e stuur van In kerklike 

k,omm1ss1e, benoem d eur die Alg emene Vergadering, sou 

st aan. 

Hi erdie sko ol sou later een van die eerate 

koshuis e onde r staatst oesig word. 

Waar die eerst e ko shuise v e r b onde was aan die 

inrigting s vir midde lbare e n ho~ronderwys is dit wens

Iik dat op hi erdie stadium d i e ont s taan en groei van 

h i erdie i nrigtings onde r Du Toit kort1ik s aan gestjp 

word. Die Op 1 e idingskoo1 - die naam wat hierdi0 

e e r s t e inrigting vir hoor ond e rwys gedra het - is aan 

d i e b egin v an 1 88 3 ge op e n i n In p aar kamers wat g ehuur 

i s van d ie Eb enha~zerskoo1, wat onder 1eiding van die 

h eer W. Louis, vo orheen hoof van die Goewermentskool 

t e Potche f s troom g es taan het. l ) Daar word e gter spoe-

dig gevo e 1 da t aan hoor onderwys min g edo e n sou kon 

word, a1vorcns die gronds1a g d aarvoor nie e e rs ge1e is 

nie . Aa n die e inde v n 1 885 was d i e inskrywing dan 

oak maar s l e g s 20, en is d aar sle g s gewo ne l aerskool

werk gedoen . 

Ge durende di e Eerste Vryheidsoorlog is d aar 

in Holland h e e lwat geld t e n b ehoewe van die Repub1iek 

ingesamel en d i e r egering h e t be s 1uit om die f onds e 

aan onderwy s te bestee . 'n Groat g e deelte 1s gebruik 

vir die a anko op v a n die Ebenha~ zerskool e n daar is In 

Vo orber e idendesk ool by die Ople idingskool gestig, twee 

inrigtings wat l a t e r een geword het. Me t b ehulp v a n 

di e nNeder l a ndsch Zuid Afrikaansche Ve r e niging" is 

die dienste v a n onderwysers v erkry en is daar oak 

studie beurse aan l eerlinge van g eno emde skool be

skikbaar ges tel. Die Volk sraad h e t reeds die moont

likheid b e spreek om oar te gaa n t ot di e stigting 

van I n e i e universiteit en die opl e i d ingsk ool word 

1) Lugt enburg, Gesk. van die Ond. in die S. A.R. 
1836 - 1900, 16 2 - 170. 
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a1 byvoorbaat die Gimnasium genoem - die naam waar-

onder die Neder1andse inrigting vir ho~r onderwys 

bekend gestaan het. In hierdie skoo1 was daar in 

1889 ree ds 173 1eer1inge en het drie van die 1eer1inge 

die jaar in die eerstek1as onderwyserseksamen ges1aag. 

Waar die Gimnasium hoofsaak1ik voorsiening ge

maak het vir seuns, het daar nog In groot 1eemte be

staan vir die onderrig van meisies. Ook hier het 

daa r verbet e ring ingetree met die stigting van 'n 

meisieskoo1 onder 1eiding van mej. Van Pommeren, 

vroe~r van die Eunice Instituut vir meisies te B1oem-

fontein. Die skoo1 is op 2 Oktober 1884 geopen en is 

in drie dele verdee1: In kindergarten, In 1aer- en 

In hoer afde1ing . Aan die einde van 1888 was die 

inskrywing omtrent diese1fde as die van die Gimnasium, 

maar daarna het dit verminder. 

As ons die provinsie as In gehee1 neem, vind 

ons In gewe1dige uitbreiding tydens die ampstermyn van 

ds. Du Toit. Waar daar in 1881 slegs nege sko1e onder 

toesig van die Superintendent gestaan het met 'n tota1e 

inskrywing van 206 1eer1inge , het dit in 1882 reeds 

aangegroei tot 43 sko1e met 872 1eer1inge en in 1890 

tot 300 sko1e met 7000 1eer1inge . 1 ) Dit was voorwaar 

In merkwaardige uitbreiding. 

b. Koshuise word In werk1ikheid onder dr. N. Mansve1t. 

(i) Eerste stappe gedoen ter verkryging van 

kosinrigtings. 

In a1 die vertakkings van onderwys het 

dr. Mansve1t In konstruktiewe be1eid gevoer en daar 
• 

was geen tydperk in die Repub1iek se onderwysgeskie

denis waarin meer tot stand gebring is nie. 2 ) 

1
2

) Bot, Ontw. van Ond. in Tv1. 1836 - 1951, 16. 
) Ibid, 20. 

14 . 

a1 byvoorb aat d ie Gimnas ium genoem - die naam waar-

ond er di e Nede r1andse inrig ting vir hoer onderwys 

bekend gestaan het . In hi erdi e skool was daar in 

1 889 r eeds 17 3 l e e rlinge e n he t dri e van d i e 1 e e rlinge 

die j aar in di e eGrst ek l as onderwy serseksamen ge s laag. 

Waar die Gimnas ium h oofsaaklik v oor s i e n i ng ge

maak h e t vir s euns, h e t daa r nog 'n groot leemt e b e 

staan vir d i e onderr i g van meisies. Ook h i e r het 

daar verb e t er i ng i nge tr ee me t die s tigt i ng van 'n 

meis iesko ol onder l e iding van me j . Van Pommeren, 

vro eer v an die Eunic e I nst ituut vir me i s ie s t e B10e m-

fo ntein. Di e skool is op 2 Ok t ober 1 884 ge open en i s 

in drie de l e verdeel~ ' n k inder gart e n , 'n l aer - en 

'n hoe r a f deling . Aan d i e e inde van 1 888 was di e 

i n skrywing omt r ent diesel fde as die van d i e GimnasiuID, 

maar daa r na be t di t vermindel". 

As ons d ie p r ovins i e as 'n gehee l n eem, v ind 

ons ' n geweldi g e uitbreiding tyd ens d ie a mpstermyn van 

ds . Du Toit. Waar daar i n 1 881 s l egs n ege skole onder 

t oesig van d i e Super i n t endent ges t aan h e t met ' n t ot a l e 

~nskrywing v an 206 1 eerlinge , he t dit in 1 882 r eeds 

a angegro e i tot 4 3 skole me t 8 7 2 1eerlinge e n i n 1890 

tot 300 skole met 70 00 le erlinge. l ) Dit was voorwaar 

' n merkwaar d i ge uitbreiding . 

b . Ko shuise word 'n werk likheid onder dr . N. Mansve lt. 

(i ) Eer s t e stappe gedoen ter v e rkryging van 

k o s inrigtings . 

I n a l d i e vert akkings van onderwys het 

d r . Mans ve lt ' n kons trukti ewe b ele id gev oer en daar 
• 

was g e e n tydperk in die Repu b liek se onderwysge skie 

d enis waar i n meer tot sta nd gebring i s ni e . 2 ) 

12 ) Bot, On t w. van Ond. in Tvl . 1836 - 1 951 , 1 6 . 
) Ib i d , 20. 
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Op aandrang van die Volksraad is 'n nuwe 

onderwyswet opgestel, Wet 8 van 1892. Hierin word . 

onder meer voorsienine gemaak vir twee suiwer staats

inrigtings: die Staatsgimnasium, wat op 15 Augustus 

1892 deur Sy Hoogedele, Staatspresident S. J. P. Kruger 

geopen is, en die Staatsmodelskool wat 'n meer praktiese 

en uit ge breide voortsetting van die ou Opleiding- en 

Voorbereidingskool sou wees. Die meisieskool sou In 

staatsondersteunde skool bly.l) Die Superintendent 

het egter gou besef dat om tred te hou met die uitbrei

ding van die skole, asook met die vordering van onder

wys op die platteland, dit nodig was om sekere aanbe

velings te doen. 2 ) Daar word by reeds bestaande 

fasiliteite aangevul, waarop die volgende aanbevelings 

volg: 

1. Om die probleem van In tekort aan onderwysers 

(esse) uit die weg te ruim, word 20 beurse vir behoef

tige leerlinge by die Modelskool, Staatsgimnasium en 

nHoogere School voor Me isjes" aanbeveel. Dit sou dan 

nodig we e s om 'n tehuis tot stand te bring waar sulke 

kwekelinge onder behoorlike toesig gehuisves kon word. 

Die huis verbonde aan di e Ebenhaezerskool is reeds dour 

die regering aangekoop en kan vir die doel gebruik word. 

2. Geboue op die platteland: Daar word aanbeveel 

dat twee-derdes van die koste van In gebou deur die 

regering gedra sal word. Dit sou ook geld vir onder

v~s erswonings, mits die gesk ik is en ingerig kan 

word vir bohoorlike huisvesting van kosgangers. Ook 

sal die veldkornet en inspekteur van ondervGs aanbeve

lings maak insake die geskiktheid van die lokaliteit 

waar die gebou(e) opgerig moet word. 

3. Die Modelskool en Ho~rskool vir Meisies moet 

in In kosskool omgeskep word ; 'n inrig ting waarin 

1) Lugtenburg, Gesk. van Ond. in die S.A.R., 183. 
2) Schoolgids van 1893, 12. 

15. 

Op aandrang van die Volksraad is 'n nuwe 

onderwyswet opgestel, Wet 8 van 1892. Hierin word . 

onder meer voorsienine gemaak vir twee suiwer staats-

inrigtings: die Staatsgimnasium, wat op 15 Augustus 

1892 deur Sy Hoogedele, Staatspresident S. J. P. Kruger 

geopen is, en die Staatsmodelskool wat 'n meer praktiese 

en uit ge breide voortsetting van die ou Opleiding- en 

Voorbereidingskool sou wees. Die meisieskool sou In 

staatsondersteunde skool bly.l) Die Superintendent 

het egter gou besef dat om tred te hou met die uitbrei-

ding van die skole, asook met die vordering van onder-

wys op die platteland, dit nodig was om sekere aanbe

velings te doen. 2 ) Daar word by reeds bestaande 

fasiliteite aangevul, waarop die volgende aanbevelings 

volg: 

1. Om die probleem van In tekort aan onderwysers 

(esse) uit die weg te ruim, word 20 beurse vir behoef-

tiee leerlinge by die Modelskool, Staatsgimnasium en 

nHoogere School voor Me isjes" aanbeveel. Dit sou dan 

nodig wees om In tehuis tot stand te bring waar sulke 

kwekelinge onder behoorlike toesig gehuisves kon word. 

Die huis verbonde aan die Ebenhaezerskool is reeds deur 

die regering aangekoop en kan vir die doel gebruik word. 

2. Geboue op die platteland: Daar word aanbeveel 

dat twee-derdes van die koste van In gebou deur die 

regering gedra sal word. Dit sou ook geld vir onder-

wys erswonings, mi t s die ges};:ik is en ingerig kan 

word vir behoorlike huisvesting van kosgangers. Ook 

sal die veldkornet en inspekteur van onderv~s aanbeve-

lings maak insake die geskiktheid van die lokaliteit 

waar die gebou(e) opgerig moet word. 

3. Die Modelskool en Ho~rskool vir ~eisies moet 

in In kosskool omgeskep word; In inrirting waarin 

1) Lugtenburg, Gesk. van Ond. in die S.A.R., 183. 
2) Schoolgids van 1893, 12. 
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dogters opgevoed kon word in die gees wat vir ons 

onafhanklikheid so noodsaaklik was. 

Nadat In versoek van die Superintendent deur die 

Uitvoerende Raad l ) bespreek is, beveel hulle by die 

.regerlng2) aan dat daar vir die rektor of leraar van die 

Gimnasium In huis g ebou of gehuur word en dat hy belas 

word met die to e sig op die huisvesting van die "jonge 

lieden" wat van buite Pretoria kom om hul opleiding 

aan die Gimnasium te ontvang. Dis van die grootste 

belang vir die toekoms van die staat dat die seuns van 

die land nie alleen in die inrigting In deeglike opvoe

ding in nasionale gees moet ontvang nie, maar dat ook 

gesorg moet word vir In huislike opvoeding in Christe

lik-nasionale gees. By die s tigting van die hoer 

inrigtin5 vir onderwys moet g een koste ontsien word 

om volle vertroue by die burgers van die land te skep 

nie. Ook word In soortgelyke woning vir die hoof van 

die LlOdelskool aanbeveel. 

Die Raad ~ et op hierdie stadium gevoel dat 

dinge nog te veel in die lug hang. Wat sou die losies

geld we c s? Bie moet dit bepaal? Sal daar dan In 

monopoli.e vir huisvesting geskep word? Hierteen was 

president Kruger geheel en al gekant. Die Superintendent 

spreek die mening uit dat dit nie di e regering se plig 

beskou word om die rektor van In huis te voorsien 

nie, maar wel om In inrigting tot stand te bring waar 

kinders In Christelike opleidinc sal kan geniet en 

waarheen ouers vrymoedig aanbeveel kan wor d om hulle 

kinders te stuur. Die huisvesting moet onder behoor

like toesig staan, by voorkeur onder die rektor of 

die hoof van die Modelskool. 

Die algemene gevoel was egter dat die 

1) I'/Iinute U.R. be s luit Art. 364, d.d. 8 Julie 1893. 
2) E.V. Notule, Art. 650, d.d. 12 Julie 1893. 
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"huis l1 -voorstel net in die finansiEHe voordeel van die 

rektor val. Hy het reeds genoeg ontvang. In Ander 

inrigting, suiwer vir kosgangers, sal verkiesliker weeSe 

Daar word besluit l ) om voorlopig twee wonings te huur 

en in die volgende sitting nog voorstelle voor te l§ 

in verband met kosinrigtings, waarna dan verdere beslui

te gene em kan word. 

Op 7 Au,sustus2) het die Ui tvoerende Raad die 

konsepreels, "Regulasies betreffende die vrye wonings," 

met sekere wysigings by die regering aanbeveel. Hier

volgens sou die rcgering van die Z.A.R. aan die 

rcktor (of dosent) van die Gimnasium en die hoof van 

die _' :odelskool vry wonings op die volgende voorwaardes 

vers]caf: 

Hulle moet leerlinge van genoemde inrigtings, 

indi en die ouers dit verlang, huisves en behoorlik 

voed. Ook as plaasvervangers van die ouers sal hulle 

toesig hou oor die gedrag en studie van die leerlinge 

wat aan hulle sorg toeve:r trou word. Van hulle (di_e 

leerlinge se)kant moet hulle hulself aan die hoof 

se ge sag onderwerp en hom die nodige eerbied betoon. 

Wasgoed en kleinere herstelling van klere is by die 

losie s g eld ingesluit. Die losiesgeld sal £12 - 105. 

per kwart aal we es en is vooruitbetaalbaar. Die Depar

tement van Onderwys word belas me t invordering van 

skool- en losiesg e lde en indien ouers versuim om hul 

plig te hierin getrou na te korn, kan verdere toelating 

g eweier word en In regsgeding vir agterstallige geld 

inge stel word. Godure nde lang vakansies sal koshuise 

gesluit word. Die Curatorium is met oppertoesig belas. 

Daar is egter baie besware geopper. Niks word 

van die Christelike opvoeding gepraa t nie. Wie bepaal 

die regte van die kosgangers? Ook word daar te min 

1 ) E.V. Notule, Art. 651~ 
2 ) Ibid, Art. 1015. 
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van die hoof se verpligtinge bepaal. 

Die onderv~ ser is nie altyd In goeie huisvader 

nie. Di e Superintendent antwoord hierop dat dit die 

ouer vry staan om eie losies te soek, maar dat hy nogtans 

oortuig is dat dit in belang van di e inrigtings is dat 

van staatswe~ voorsiening vir In koshuis vir die 

le er linge, wat aan di e inrigtings verbonde is, gemaak 

moet word. 

Op hierdie stadium was die regering egter nie 

ten gun ste daarvan om die voor s telle te aanvaar nie, en 

daar word b e sluit om slegs voorlopig In woning tot aan 

die einde van Augustus te v e rskaf. 1 ) Nieteenstaande 

die aanbevelings wat deur die kommissie van 1873 en 

d cur ds. Bosman in 1880 in verband met die noodsaaklik

heid van kosinrigings gemaak is, bly die Volksraad nog 

daarteen g ek ant. 

(ii) Ontwikkeling van kosinrigtings in Pretoria: 

Nadat die r cgering die noodsaaklikheid van 

inrig tings vir middelba:fe onderwys e n huisvesting vir 

plat te lands e leerlinge wat die inrigtings sou besoek, 

verdere oorweging geske nk het, het hulle tot ander 

insigte gekom sodat die Superintend ent in sy verslag 

van 18 94 2 ) die stigting van In Staatstehuis vir 

Jongens en In Staatsmei s ieskool met kosinrigtings 

daaraan v e rbonde, kon a a nkondig. Die vro eere Eben.. 
haezerskool, wat tyde lik huisvesting gebied het vir 

'n gedeelte van d i e Staatsmode l s kool, is in In te

huis vir kosle erlinge omgeskep.3) Baie veranderinge 

moes aangebring word, maar g e durende die laaste paar 

maand e van 1894 is In aantal l e erling e van die 

Gimnasium e n Modelskool reeds daar g ehuisves. 

Vroeg in 1895 was die inskrywing re e ds 54 

lee rlinge in bogenoemde skole en aansoeke uit alle 

1) E.V.R. Notu le, Art. 1015. 2) Schoolgids 1894. 
3) Eerste Volksraad Notule; Art. 1619 van 1894. 
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dele van die r epubliek het nog steeds ingestroom. 

Gebrek aan ruimte het die aanbou van 'n nuvve vleuel 

genoodsaak, maar selfs hierdie stap kon nog nie aan 

die vereistos voldoen nie. Daar word ook gewag gemaak 

van die feit dat leerlinge wat voorheen na die buite

land sou gaan vir gevorderde studie, nou daarheen kom. 

Ook is daar in 1893 gehoor gege o aan die aanbeveling 

van dr. Mansvelt in verband met beurse. Aan 20 leer

linge is in Januarie 1895 beurse toegeken en hulle 

word gehuisves in die staatstehuis en kosinrigtings 

van die Staatsmeisieskool. 

Aan die einde van 1895 leon daar gerapporteer 

word dat die meisieskosinrigttng en die tehuis voor 
" 

j ongens li groot e n gunstige belzendheid deur die ganse 

land verwe rf het. In die Staatstehuis, waarvan die 

heer R. D. Collins huisvader was, het baie kinders 

van buite Pretoria as kosgangers In deeglike opvoeding 

geniet. In die Staats-Meisjes School, wat spesiaal in 

die lewe geroep is om die dogtors van die land In pas

sende, gevordcrde opvoeding to gee, is doeglike werk 

gedo cn. Dit kan veral toegeskryf word aan die be~Tame 

leiding van mej. A. E. Adriani, wat haar goed van haar 

taak gckvvyt het. Die getal leerlinge het tot oor die 

300 aangegroei en in die koshuis was reeds 85 meisies 

uit alle dele van Transvaal. l ) 

Tabel 1. 

Geldelike Tekorte vir Staatstehuise in die Z.A.R. 

Totale tekort. Aantal Gemid. tekort 
Kosgangers. per kosganger. 

(a) Scuns ~ 
1895 ;£ 666-17-6 59 £ 11- 6- 1 
1896 1370-12-8 80 17 2 8 
1897 2217 7-9 159 13-18-11 
1898 2743-12-4 158 17- 7- 4 

(b) Meisies: 
1895 £ 274-18-7 31 ;£ 8-17- 4 
1896 596 7-6 2) 
1897 625-12-9 65 9-12 2 
1898 1100-19-0 58 18-19- 7. 

1) Schoolgids van 1895. 
2) Vir 1896 word clie aanta.1 kosgangers nie aangeg ee nie. 
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Met die finansiEHe sy van die kosinrigtings 

het dit egter minder goed gegaan. Soos dit blyk uit 

Tabel 1 het nie een van die koshuise in die jare 


1
1895 - 1898 ) daarin geslaag om binne die perke van 

hulle in."k:omste te bly nie. Bulle kon selfs nie eers 

die koste van voeding, wasgoed en bediendes dek nie. 

Die feit dat die seunstehuise heelwat groter tekorte 

getoon b~t as di6 van die meisieskool, moet daaraan 

toegeskryf word dat aan huisvaders salarisse betaal is. 

In 1895 het dit 'n bedrag van £350 beloop; in 1896, 

~560 - 17 - 4. En toe daar 'n twecde tehuis geopen 

is - "Rus in Urbe," vroe1:!r die woonhuis van Jan 

Cel1iers - wat onder die huisvaderskap van die heer 

Oll a nd ge staan het, was dit in 1897, £655 - 0 - 4 en 

in 1898, £683 - 1) - 6d. 

In 1898 het die Meisiestehuis blykbaar ern

stige moeilikhede ondervind om agterstal1ige 10sies

geld in te vorder, en hulle was verplig om re~ls op 

te stel Vil die invordering daarvan. Dit verklaar 

dan ook waarom daar so In groot tekort vir die jaar 

was. 

Bier dien net verder in die verband gemeld te 

word dat dr. Lug tenburg2 ) In foutiewe weergawe gee van 

die tekort e vir 1897 deurdat hy die bedrae wat aan 

meubels bestee is vir die onderskeie inrigtiD.5S ook 

in berekening gebring het en sodoende op In gemiddelde 

tekort van £18 - 12 - 2 en £25 - 16 - 6 vir seuns- en 

meisieskosgangers onderskeidelik te staan gekom het. 

Wanbestuur was egter ook verantwoordelik vir 

sel<::ere onre1:!lmati ,~;hede. Daar is dan ook in 1898 'n 

ondersoek gelas na die finansiele bestuur van die 

1) Schoolgidse vir die bogenoemde jare asook rapporte 
van die Curatorium. 

2) Lugtenburg, Gesk. van die Ond. in die S.A.R. 1836
1900, 240. 
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• 	 Tweede Staatstehuis toe die gemidde1de tekort £22 - 3 

11d. per kosganger was, terwy1 dit by die Eerste 

Tehuis slegs £11 - 18 - 8 beloop het. 

(iii) Regulasies vir staatstehuise. 1 ) 

Die Curatorium, 'n komi tee wat belas was 

met to e sig oor die staatstehuise en waarvan die Superin

tendent van Onderwy s as voorsitter opgetree het, is 

be1as met die opstelling van regulasies en huishoude1ike 

reels vir hierdie inrigtings. Behalwe die regulasies 

waarvolgens die koshuise bestuur sou word, vind ons 

hier ook In uiteensetting van die beleid wat hier 

gehandhaaf sou word. 

1. 	Vir leerlinge wat die Gimnasium en 

Modelskool besoeki 

Hierdie inrigtings verskaf goeie huisvesting 

aan seuns wa t bogenoemde inrigting s besoek. Huisvaders 

oefen ouerlike toesig ui t en ontvang graa8 v,renke van 

ouers. Die gees wat hulle in die inrigting s probeer 

handhaaf het, spreek uit Artikel 13 van die regulasies: 

HDeze opvoeding zal, in aansluiting met de 
Protestants Christelijke overlevering des volks en 
ond er aankweking van Christelijke eerbied voor de 
oV8rh e 'id, strekken tot het vorming van trouwe burgers 
van den St aat." 

Die kosgelde,2) wat kwartaalliks vooruit 

betaalbaar was, was £36 per jaer, plus £ 3 intreegeld 

wat be t aalbaar is as In kosganger vir die eerste keer 

inge s k r y f word. Bedde- en wasgoed was hierby inge

sluit. 

Hierna vo1g In hele reeks van die meer 

spesifieke bepalings: 

Huisvaders en assistente van die LIodel':' 

skool, of monitore - die stelsel is op 31 Julie 1895 

op aanbeveling van die hoof deur die CuratoriuID 

1 ) Schoolgids, 1895. 

2 ) Goevi/t. Kennisgewing 431 van 1894. 
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Tweede Staatstehuis toe die gemiddelde tekort £22 - 3 -

lId. per kosganger was, terwyl dit by die Eerste 

Tehuis slegs £11 - 18 - 8 beloop het. 

(iii) Regulasies vir staatstehuise. l ) 

Die Curatorium, In komitee wat belas was 

met toesig oor die staatstehuise en waarvan die Superin-

tendent van Onder'_"Iys as voorsi tter opgetree het, is 

belas met die opstelling van regulasies en huishoudelike 

reels vir hierdie inrigtings. Behalwe die regulasies 

waarvolgens die koshuise bestuur sou word, vind ons 

hier ook In uiteensetting van die beleid wat hier 

gehandhaaf sou word. 

1. Vir leerlinge wat die Gimnasium en 

Modelskool besoek. 

Eierdie inrigtings verskaf goeie huisvesting 

aan seuns V'la t bogenoemde inrigtin,?,s besoek. Huisvaders 

oefen ouerlike toesig ui t en ontvang graae v,renke van 

ouers. Die gees wat hulle in die inrigtings probeer 

handhaaf he"~, spreek uit Artikel 13 van die regulasies: 

HDeze opvoeding zal, in aansluiting met de 
Protestants Christelijke overlevering des yolks en 
onde r aanlcweking van Christelijl;:e eerbied voor de 
overhe~d, strekken tot het vorming van trOWJe burgers 
van den St aat." 

Die kosgelde,2) wat bvartaalliks vooruit

betaalbaar was, was £36 per jaar, plus 23 intrecgeld 

wat be t aalbaar is as In kosganS2r vir die eerste keer 

ingeskr y f word. Bedde- en wasgoed was hierby inge

sluit. 

Hierna volg In hele reeks van die meer 

spesifieke bepalings: 

Huisvaders en assistente van die j,'lodel-

skool, of monitore - die stelsel is op 31 Julie 1895 

op aanbeveling van die hoof deur die Curatorium 

12 ) Schoo1gids, 1895. 
) Goevvt. Kennisgewing 431 van 1894. 
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goedgekeur l ) - hou toesig by studie en oor klere; 

herstelwerk salop rekening van die ouer gedoen word. 

Die inrigtings sal gedurende die somervakansie gesluit 

wees, maar leerlinge sal toegelaat word om te bly teen 

In ekstr a betaling. Daar moet drie maande vooruit 

kennis gegee word wanneer In leerling van plan is om 

die koshuis te verlaat. 

In geval van siekte sal die nodige tuisver-

pleging verskaf word, maar ouers sal verantwoordelik 

gehou word vir apteek- en dokterskoste. 

2. Staatmeisieskool. 

Benewens die regulasies soos hierbo beskryf, 

word ook nog die volgende vermeld: Daar . word voor-

sien!ng~emaak vir klavier-, sang-, orrel-, viool-

en skilderlesse . Ook was dit opsioneel om In addi-

sionele bedrag van vyftien sjiclings per kwartaal te 

betaal vir mediese dienste, operasies uit gesluit, en 

kon In voorskot vir sakgeld a~n die nDirectrise" be-

taal ord. By die benodigdhede word ook 'n Bybel en 

twee kerkboekies gevoeg. "In die huishoudclike re~ls 

word onder andere bepaal dat kosgangers al om die 

twee e Sondagmiddag toestemming kon verkry om vriende 

of kenllisse te besoek; in t~~felagtige gevalle sou 

die beslissing by die bestuur berus. 

Uit die notules van die Curatorium2 ) blyk 

dit hoe die regulasies in die praktyk toegepas is, 

watter take hulle moes verrig en voor watter moei-

likhode hulle te staan gekom e t. So het a gterstal-

lige gelde reeds gou 'n wesenlike probleem geword en 

is daar op 3 ~Gi 1895 besluit dat die hoof agterstal

lige ge lde vanaf Julie 1893 moet probeer invorder, 

1) Notules - Curatorium: Staatsgimnasium en Modelskool, 
onder datum. 

2) Ibid, onder datums 3 Mei 1895 tot 13 Julie 1899. 
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kon In voorskot vir sakgeld a2n die nDirectrise" be-

taal l"')rd. By die benodigdhede word ook In Bybel en 
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twee c.i e Sondagmiddag toestemming kon verkry om vriende 
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watter take hulle mocs verrig cn voor watter moei-
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~ekening houdende met wesenlike moei11khede, en per

sone wat in die toekoms twee maande agterstallig is 

sal (na kennisgewing) nie we e r toegelaat word nie. 

Daar is noukeurige aandag bestee aan die keuse 

van huisvaders, van wie dit verwag is om in hulle 

applikasie heelwat persoonlike besonderhede te ver

strek. Dit wa s blykbaar die re~l om 'n egpaar as 

huisvad e r en matrone te benoem. Na die dood van mev. 

Collins is d a ar besluit om haar dogter as huishoudster 

teen 'n vergoeding van £10 per maand aan te stel. 

Huisvaders is eers na In baie deeglike ondersoek 

ontslaan. 

In Verskeidenheid aanbevelings is deur hulle ge

doen. So het 'n skietvereniging vir di e seuns l ) 

hulle wa s van diensplig uit gesluit - onder leiding van 

'n offisier wat deur die Curatorium goedgekeur is, tot 

st a nd gekom. Klavierlesse vir die Tweede Staatstehuis 

is ingestel en die wenslikheid van gereelde bywoning 

van Sondagskool- en Katkisasielesse is onder die aan

dag van die hoofde gebring. Alle tenders vir die lewe

ring van lewensmiddele is ook deur die komitee behandel. 

Huisvesting was 'n voortdurende probleem. Dit 

1s al gou gevind dat dit as 'n reel moeilikheid ople

wer om 'n woonhuis of skoolgebou in 'n koshuis om te 

skep, terwyl die byhuur van losstaande geboue as 

slaapsale ook nie baie bevredigend was nie. Die aan

vraag na losies was groter as die beskikbare akkommo

dasie en daar is op 13 Julie 1899 besluit dat nuwe 

geboue op gerig moet word. Daar sou ten minste twee 

afsonderlike g eboue opgerig moet word: Een vir die 

kleiner kinde rs sou bestaan uit twee rye van vier 

kamers elk, weerskante van 'n 6-voet gang. Elke 

kamer sal 1 6 voet by 10 voet wees en sal elk vier 

1) 	Notules - Curatorium: Staatsgimnasium en ,lode1sk oo1, 
onder datum 25 l Iaart 1896. 
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Huisvesting was In voortdurende probleem. Dit 

is al gou gevind dat dit as In reel moeilikheid ople-

wer om In woonhuis of skool~ebou in In koshuis om te 

skep, terwyl die byhuur van losstaande geboue as 

slaapsale ook nie baie bevredigend was nie. Die aail-
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dasie en daar is op 13 Julie 1899 besluit dat nuwe 

gebou p opgerig moet word. Daar sou ten minste twee 
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1) Notules - Curatorium: Staatsgimnasium en Modelsk ool, 
onder datum 25 l!aart 1896. 
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lee rlinge .huisves. · In dieselfde gebou sou daar ook 

'n studiesaal weeSe Die ' gebou vir die groter leerlinge 

sou bestaan uit kamers wat sou dien ~ir slaap- sowel 

as studeerkamer en in elke vertrek sou twee tot vier 

kosgangers gehuisves word. 

(iv) Die eerste beursregulasies: 
. 	 1)

In Wet No 14 van 1896 vind ons die voor

waardes waaronder beurse aan leerlinge toegeken sou 

word. Volgens Artikel 10 van die Wet kon aan skool

besture, wie se skole en onderwysers aan die eise van 

die wet voldoen, tn driemaa ndelikse toelae van £3 tot 

£6 uitbetaal word ten behoewe van behoeftige leerlinge 

v an hulle s kool wat minstens 3 myl van enige gesubsi

deerde skool woon en vir wie in die nabyheid van so 

In skool behoorlike voorsiening vir kos, inwoning en 

verde re verpleging gemaak kon word. 

Artikel 11 bepaal dat sodanige leerlinge die 

skool vir minstens 45cdae per kwartaal moet besoek, 

behalwe in gevalle van ernstige siekte waar die kom

missie In voldoende bewys moet voorle. Ouers van 

sodan ige kinders moet hulle vooraf verbind dat leer

linge vir minstens ses maande die skool sal besoek. 

Bewyse van algehele of gedeeltelike onvermoe van die 

ouers om kosgeld te betaal, moet onderteken wees 

deur die landdros of veldkornet en drie kerkraadslede. 

Ook moet die ouers se verbintenis (Vorms o. 25 en 

O. 24) aangeheg wees as In eis ingedien word ter be

taling van beurseise. Hierdie subsidie sou alleen 

betaal word indien die skool en die inrigting vir losies 

aan 	behoorlike eise voldoen. 

Teen In gemiddeld van £15 per leerling is daar 

in 1898 aan ongeveer 3000 leerlinge beurse uitbetaa12 ) 

1 ) St. C. 12 Augustus 1896. 
2 ) Tv1. and O.R.C., Pub. Ed. Report of Dir. of Ed. -

Nov. 1900 to Febr. 1904, 68. 
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ten bed.rae van £4. 5,355 - 17 - Id. uit 'n totale 

voor s i ening van £ 226,418. 1 ) Terselfdertyd is In be

drag van £7 ,162 - 6s. betaal aan leerlinge (studente) 

wat hul l e studies in Holland voortgesit het. 

In 1899 2 ) is die volgende beurse toegeken 

a a n kinders van genaturalisee rde en permanente burgers -

nadat spesiale eksamens vir die doel afgele is - deur 

d ie Beurskommissi ewat spesiaal deur die Volksraad 

daa r t oe benoem is: 

1. 46 van £60 per jaar vir kinders van 

ver dienstelike ouers. 

2 . 50 van £60 per jaar vir opleiding van 

onderwysers(esse). 

3. 15 v an £ 6 0 elk vir leerlinge van die 

Gimnas ium. 

4. 2 van £60 en twee van £100 elk vir stud en t e 

in Nederland. 

Daar word ja~rliks i n nuusblaaie bekendgemaak 

hoeveel beurse beskikbaar is e n onder watter 

voorwaardes dit verkry kon word. 3 ) 

3. Samevatting: 

Hoewel daar tydens die b e s tuur van die Z.A.R. s l e gs 

t ot In ger i nge mat e aandag geskenk is aan hierdie 

v ert akking van onderwyssake, is die belangrikheid van 

koshuise tog wel deeglik besef. Die Trekkersgemeen

skap h et stadigaan meer georganiseerd en gevestig geraak 

met die gevolg dat die behoefte aan meer georganiseer

de onderwys v ir hul·le kinders sterker aangevoel is. 

In I n dunbevolkte land was dit egter prakties 

onmoontlik om in aIle gevalle die skool na die kind 

t e bring en was die staat genoodsaak om deur middel 

v an beurstoekennings die verafwonende ouers tegemoet 

Ij Malherbe, Education in South Africa, 278. 
2 Staa tsalmanak van die Z.A.R. 1899. 
3 Ged enkbo ek V. V.O.O.Z.A., 100. 
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Daar word jaarliks in nuusblaaie bekendgemaak 

hoeve2J. beurse beskikbaar is ~n onder watter 

voorwaardes dit verkry kon word. 3 ) 

3. Samevatting: 

H0ewel daa.r tydens die be s tuur van die Z.A.R. s18gs 

t (,t 'n ger inge mat e aandag geskenk is aan hierdie 

vertakking van onderwyssake, is die belangrikheid van 

koshui se tog wel deeg1ik besef. Die Trekkersgemeen

skap he t stadigaan meer georganiseerd en gevestig geraa~ 
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11 ~alherbe, Education in South Africa, 278. 
2 Staatsalmanak van die Z.A.R. 1899. 
3 Ged enkbo ek V. V.O.O.Z.A., 100. 
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te kom. Hierdie beurse het kinders in staat gestel 


om binne bere ik van die naaste skool te loseer, in die 


reel by privaat persone en dikwels by die onderv~ser, 

sodat die term "koshuis" nog iets vreemds was op die 

platteland. 

J1jIet die daarstelling van inrigtings waar leerlinge 

middelbare onderwys kon eeniet, het die posisie verander. 

Daar was slegs een sentrum waarheen die ouers, wat 

reeds die wacude van die onderwys besef het, hulle kin

ders kon stuur, naamlik Pretoria. Gevolg lik het dit 

noodsaaklik g eword om vir hierdie kinders voorsiening 

te maak vir losiesgeriewe. Die inisiatief het van die 

staat uitge~aan en koshuise, verbonde aan die middelbare 

skole het tot stand gekom, wat in aIle opsigte aan 

hulle doel beantwoord het en landswye vertroue by die 

bevolking geniet het. Van soveel belang is die kos

huise geag dat die Direkteur van Onder~Js voorsitter 

was van die Curatorium, die liggaam wat belas is met 

die interne administrasie van die inrigtings. 

Regulasies vir die beheer van die koshuise is 

opgestel,en so deeglik was die beginsels wat hierin 

neergel§ is, dat dit die grondslag gevorm het van die 

administrasie van koshuise wat na die Anglo-Boere

Oorlog as gevolg van privaat inisiatief opgerig is. 

Dat alles nie vlot verloop het in die beginstadium nie, 

soos bIyk uit die groot geldelike tekorte wat sommige 

tehuise ondervind het, is verstaanbaar. Ondervin

ding moes eers leer wat 'n gesonde finansi~le basis 

van beheer sou wees. Voordat die eeleentheid daar 

was om konstruktief op eie ervaring voort te bou 

en minder gesonde praktyke uit te skakel, het die 

oorlog 'n einde gemaak aan die kortstondj_ge bestaan 

van die koshuise van die Z.A.R. 
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