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HOOFSTUK IV. 

TYDPERK VAN BESTENDIGING VAN DIE KOSHUISSTELSEL. 

1924 - 1940. 

In die vorige hoofstuk is aangetoon dat die aan

tal koshuise en kosgangers geduron :le die jare 1907 tot 

1923 TI geweldige uitbreiding ondergaan het. Van TI 

eenvormige stelsel vir Transvaal was da-)'r egter nog 

geen sprake nie en veral die groep koshuise wat beheer 

is deur plaaslike komitees, het mank gegaan aan baie 

gebreke, Dat sake nie op die wyse kon voortgaan nie 

was duidelik, maar regstelling van in die ooglopende 

tekortkominge en wanpraktyke het ma::L r baie langsa am ge

skied. In hierdie tydperk wat nou onder bespreking is, 

was die kortstondige dienstermyne van die direkteurs 

van onderwys een van die faktore wat seker nie min 

daartoe bygedra het om die bestendiging te vertraag 

nie. As ons in aanmerking neem dat H. S. Scott van 

1924 tot 1927, N. M. Hoogenhout van 1928 tot 1930, 

F. S. Malan waarnemend in 1931, S. P. E. Boshoff 1932, 

H. F. Pentz waarnemend in 1933 en G. A. C. Kuschke van 

1934 tot 1936 1) die pos beklee het, kan ons begryp dat 

'n deurlopende en ontwikkelende beleid in verband met 

beurs- en koshuissake nie moontlik was nie. 

1. Beurskommissie. 2 ) 
J 

In 1925 is daar 'n kommissie benoem bestaande ui t• 
di. Wm. Nicol en J, D. Roos en die here F. H. Thompson 

en P. I. Hoogenhout om die hele aangeleentheid van 

beurse in noukeurige oenskou te neem en aanbevelings 

te maak. Die verslag wat hulle uitgebring het, getuig 

van 'n noukeurige studie van al die aspekte van die 

1) Dir. Verslae vir genoemde jare. 
2) Rapport van Beurskommissie benoem in terme van 

Goew. Ken. No. 391 van 15 September 1925. 

83. 

HOOFSTUK lV. 

TYDPERK VAN BESTENDIGING VAN DIE KOSHUISSTELSEL. 

1924 - 1940. 

In die vorige hoofstuk is aangetoon dat die aan-

tal koshuise en kosgangers gedure::rLle die jare 1907 tot 

1923 TI geweldige uitbreiding ondergaan het. Van TI 

eenvormige stelsel vir Transvaal was da::tr egter nog 

geen sprake nie en veral die groep koshuise wat beheer 

is deur plaaslike komitees, het mank gegaan aan baie 

gebreke, Dat sake nie op die wyse kon voortgaan nie 

was duidelik, maar regstelling van in die ooglopende 

tekortkominge en wanpraktyke het ma~r baie langsaam ge-

skied. In hierdie tydperk wat nou onder bespreking is, 

was die kortstondige dienstermyne van die direkteurs 

van onderwys een van die faktore wat seker nie min 

daartoe bygedra het om die bestendiging te vertraag 

nie. As ons in aanmerking neem dat H. S. Scott van 

1924 tot 1927, N. M. Hoogenhout van 1928 tot 1930, 

F. S. Malan waarnemend in 1931, S. P. E. Boshoff 1932, 

H. F. Pentz waarnemend in 1933 en G. A. C. Kuschke van 

1934 tot 1936 1) die pos beklee het, kan ons begryp dat 

'n deurlopende en ontwikkelende beleid in verband met 

beurs- en koshuissake nie moontlik was nie. 

1. Beurskommissie. 2 ) 

In 1925 is daar 'n kommissie benoem bestaande uit 

di. Wm. Nicol en J. D. Roos en die here F. H. Thompson 

en P. I. Hoogenhout om die hele aangeleentheid van 

beurse in noukeurige oenskou te neem en aanbevelings 

te maak. Die verslag wat hulle uitgebring het, getuig 

van 'n noukeurige studie van al die aspekte van die 

1) Dir. Verslae vir genoemde jare. 
2) Rapport van Beurskommissie benoem in terme van 

Goew. Ken. No. 391 van 15 September 1925. 



84. 

saak en kan as volg ingedeel word: 

a. Laerskole. 

Tot op datum het daar nog geen definitiewe basis 

bestaan waarop beurstoekennings gemaak is nie. Daar 

is nie genoegsaam besef dat ouers buite die drie-myl

grens verantwoordelik is om hulle kinders na TI skool 

te stuur, tensy hulle kan bewys dat hulle dit nie son

der finansiele steun kan doen nie. Individuele gevalle 

is in die verlede behandel sonder inagneming van die 

eise van die hele provinsie. Die volgende faktore moet 

in aanmerking geneem word alvorens TI stelsel vir die 

hele provinsie neergele kan word: 

(i) Die behoertigheidsindeks. 

Daar is gevind dat gemiddeld sestig persent 

van die leerlinge buite die drie-myl-grens ondersteuning 

van een of ander a ard moet ontvang. In sommige dis

trikte is daar egter bykomende faktore wat hierdie 

gemiddeld laat varieer het van veertig tot tagtig 

persent in sekere gebiede. 

(ii) Die aantal leerlinge buite die drie-myl-grens, 

Hierdie syfers toon groot afwykings in die 

verskillende distrikte. 

(iii) Die gemiddelde afstand wat afg~le word 

deur leerlinge buite hierdie grens. 

In die volgende tabel (Tabel lV) word 

aangetoon hoe n kleiner omgewing wat deur TI skool 

bedien word, 'n groter verhouding van vervoer- tot 

losiesbeurse meebring. 

Tabel lV sien volgende bladsy. 
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TABEL 1V. 1 ) 

Tabe1 om aan te toon tot welke mate die bevo1

kingsdigtheid die verhouding van vervoer tot 10sies

beurse belnv10ed. 

Opperv1akte deur Gemidde1de afstand Verhouding 

skoo1 bedien in van 1eer1inge van Vervoer - Losies. 

vk. m;zl. die skoo1. 

50 3t 
100 5 
150 6 

200 7 
300 8t 

350 9t 
600 12t 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

9 

(iv) Daar moet vasgeste1 tot watter mate 

konsentra s ie (sentra1isasie) die ontmoediging van 

ee ansko1e meegebrin~ het. 

Beursge1de moet nie die midde1 wees om 

sentra1isasie te bevorder nie~ maar die besparing wat 

gemaak word op sa1r::cisse en geboue - minder onderwysers 

en geboue is nodig wanneer klein skoo1tjies uitgesk a ke1 

word - moet aangewend word om adrrisione1e beursge1d te 

voorsien. 

(v) Spesia1e omstandighede. 

Bier is daar vera1 drie streke wat besondere 

oorweging moet geniet, n a am1ik die dunbevo1kte, armoe

dige bosve1d, die de1werye en gebiede waar as gevo1g 

van 'n verskeidenheid van faktore 'n groot aanta1 arm

b1ankes caamgetrek is. 

b. Losiesbeurse. 

Waar 1aer- en hoerskoo11eer1inge in diese1fde 

goewerrnentskoshuis is, behoort da ar nie so 'n groot 

verski1 tussen die 10siesge1d van die onderskeie 12er

1inge te wees nie. Vir 1aerskoo1koshuise is daar 

1) Beurskommissie-vers1ag, 1925. 
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TABEL 1V. 1 ) 
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BeursgG1de moet nie die midde1 wees om 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

9 

sentra1isasie te bevorder nie~ maar die besparing wat 

gem8.::Lk word op salr:-l~isse en geboue - minder onderwysers 
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dige bosve1d, die de1werye en gebiede waar as gevo1g 

van 'n verskeidenheid van faktore 'n groot aanta1 arm-

b1ankes s aamgetrek is. 

b. Losiesbeurse. 

Wnar 1aer- en ho~rskoo11eer1inge in diese1fde 

goewermentskoshuis is, behoort d8.ar nie so 'n groot 

verski1 tussen die 10siesge1d van die onderskeie 12er-

1inge te wees nie. Vir 1aerskoo1koshuise is daar 

1) Beurskommissie-vers1ag, 1925. 
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gevind dat die gemiddelde losiesgeld vyf pond per 

kwartaal is. (Privaatlosies word nie aanbeveel nie, 

aangesien hulle bevinding was dat dit dikwels die 

enigste bron van inkomste is van die persoon wat die 

losies verskaf.) 

Beurse moet op die algemene basis van nege pen

nies per skooldag (£7- lOs. per j aar) toegeken word, 

met dien verstande dat in die geva l van kosgangers, 

wat nie naweke uit die koshuis afwesig is nie, die 

berekening per kalenderdag moet wees. Dit sal vir die 

skoolrade m~klik2 r we es as die toekennings kwartaallika 

gemaak word? wcmt dan sal hulle in staat wees om hulle 

toewysings 0ehoorlik te verdeel. Die verwagte a antal 

losiesbeurse te en £7 - lOs. plus die vervoer en diere 

ges80mentlik t; 8on £1 - 6 - 8 per l e e rling, vorm d :-;,n die 

totale toekenning per skoolraad. V2rder behoort daar 

in die provinsie se jaarlikse beraming voorsiening 

gemaak te word vir onvoorsiene uitgawes en die salaris 

van 'n toesighoudende persoon wat verantwoordelik sal 

wees vir die behoorlike administra sie van hierdie geld. 

Die kommissie is van oordeel dat die sestig 

persent behoeftigheidsindeks wa~rskynlik sal verminder 

as die invloed van plae soos droogtes en sprinkane nie 

meer so erg deur die boerebevolking gevoel word nie. 

Dank word uitg espreek t e enoor di 2 rade vir die goei2 

werk wa t deur hulle gelewer is, ma ar terselfdertyd word 

da rop aangedring dat die gegewens wat hulle instuur 

noukeuriger moet wee s en dat dit uiters noodsaaklik is 

d 80 t daD.r 'n amptenaar benoem sal vvord om in gedurige 

voeling te bly met die wisselende toest~nde in die 

distrikte, met rade, maeistrate en koshuisfasiliteite 

en da n verslag doen aan die Departament. Behalwe die 

beursgelde wat aan radetoegewys word (vir 1925 was 

dit £25,000) bahoort daar voorsiening gemaak te word 
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vir 'n bedrag van £2,000 vir spesiale gevalle, £600 

vir die organiserende amptenaar en £2,000 vir toe

vallige uitgawes. 

'n Vergelyking tussen die opga wes van vier dis

trikte waarby die f a ktore soos deur die kommissiG a :::Lll

beveel, in berekening gebring word, toon baie duidelik 

aan dat die vroe~re beleid van gGlyke toewysings 

a~n skoolrade heeltemal onregverdig was. Tabel V 

gee hiervan ~ beeld. 

TABEL V. l ) 

TOGwysings aan skoolrade vir beurse met inag

neming van bevolkingsdigtheid en behoeftigheidsindeks. 

Ermelo. Heidel- Potchef- Zoutpans
berg. stroom. berg. 

Behoeftigheidsindeks 

Leerlinge van 3-myl + 

Totale opp.(vk .myle) 

Aantal skole 

Vk. myle per skool 

Vervoer ~ Losies 

Vervo e rbeurse 

Kost e - Vervoer 

Leerlinge : Losies
beurse 

Koste - Losiesbeurse 

Totale toewysing s 

43 

890 

3003 

30 

100 

19l 

319 

£425 

64 

£480 

£905 

51 

1 346 

2316 

53 

44 
2:1 

630 

£8 40 

58 

£435 
£1275 

64 

1091 

4904 

52 

94 
1:1 

455 
£608 

91 
£652 

£1260 

57 
586 

12198 

20 

610 

1:9 

90 

£120 

302 

£2265 

£2385 

c. Ho~rskole. 

Die bevinding van die kommissie is dat die 

totale toewysing vir hoerskole te groot was omdat die 

toekennings wat deur rade gemaak is, geen bevrediging 

gee nie. Terwyl sommige rade di e beskikbare geld 

tussen ~ groot aantal leerlinge VGrdeel het, is in 

ander gevalle volle beurse van £30 elk aan ~ bepaalde 

groep toegestaa n. Sommige rade het nie eers hulle hele 

toewysing gebruik nie, terwyl andere weer addisionele 

1) Rapport van Beurskommissie. 
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bedra e a a ngevra h e t. Om meer eenvormigheid te bewerk

stellig, word die volgende basis van toekenning aan

beveel: 

(i) Die bestaa nde beurse moet vir die termyn 

van toekenning bly voortbestaan. 

(ii) Die skoolinspekteur moet TI lys opstel van 

l e erlinge bui te die drie-myl-grens wa t met vrug 'n hoer

skoolkursus kan volg . Daar moet e gter nie net g e let 

word op eksamenuitslae nie; die skoolhoof se aanbe

veling moet ook in aanmerking gene em word. 

(iii) Hierdie gegewens word hersien deur die 

behoeftigheidsindeks in berekening t e bring, en die 

toekennings aan r a de s a l soos volg bepaal word: 

As die inspekteur byvoorbecld tweehonderd leer

linge a anb e v eol, die behoeftigheidsindeks sestig is en 

"a" die tota l e toekenning vir di(-) provinsie voorstel, 

kan die bedrag wat a an die bepa a l de r a a d uitbetaa l moet 

word, me t die volgende formule b e r ok en word: 

60% van 200 x a 

Tota le geta l beursle erling e in Transva al. 

d. Lanb e v e lings van die kommi ss ie. 

(i) Vir laerskole. 

1. Di e drie-myl-grens kan in die volgende gevalle 

verminder word n a twee myl: As pa aie baie sleg is 

in turf- of berga gtige streke - , waJ_r daa r gevare be

staan - soos wilde diere of n a turelle - en in die geval
• 

van baie jong l e erlinge. 

2. Aan l c erling e wat verder as vyftien myl woon, 

moet beurs to ekennings per kalenderdag en nie per skool

dag gemaak word word nie. 

3. Beursa a nvrae moet op va sgestelde vorms gema ak 

word. (Di e latere T.O.D. 348), 

(ii) Sekondere skole. 

1. Ra~ IDO€t die reg he om alL:; beurE!c c ~ ' n di <:. begin 
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van die jaar in hersiening te neem en wysiginge aan te 

bring indien dit nodig mag blyk. 

2. Maksimum toekennings mag van £30 na £36 opgeskuif 

word sonder dat die totale toewysing van die raad egter 

oorskry word. Dit moet dan gebaseer wees op sowel die 

finansiele posisie van die ouer as die eksamenuitslae. 

3. ~ Behoorlike ooreenkoms moet aangegaan word 

tussen die ouer en die Departement, sodat terugvorde

rings gemaak kan word indien 'n kind sonder genoegsame 

rede uit die skool gene em word voordat die kursus 

voltooi is. 

4. Wann2er ~ beurs verval, moet die raad die reg h~ 

om dit aan ~ ander verdienstelike leerling toe te ken. 

In beginsel moet daar nie balanse oorgedra word na die 

volgende jaar nie. 

(iii) Leningsbeurse. 

1. Wanneer die totale beurstoelae van die provinsie 

vir hoerskole na £25,000 verninder word, kan ~ gedeelte 

van die besparing wat sodoende bewerkstellig word, vir 

leningsbeurse opsy gesit word. 

2. ~ Pla a slike leningsfonds kan deur rade gestig 

word en private bydraes kan dan hierin gestort word 

met vermelding van die omstandighcde waaronder dit 

toegeken sal word. 

3. 'n Subsidie van die Administrasie sal toegeken 

word met inagneming van die behoeftigheidsindeks. Aan 

distrikte waar die behoeftigheidsindeks minder as 50 

is, sal die subsidie tien sjie1ings vir elke pond 

wees wat deur midde1 van plaaslike inisiatief bygedra 

is; met ~ indeks van 51 tot 75 op die pond-vir-pond 

basis en daarbo twee pond vir elke pond. Hoewe1 vry 

beurse in die afgelope jare die redding van baie was, 

sal 18ningsbeurse 'n opheffende invloed kan uitoefen. 
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van die jaar in hersiening te neem en wysiginge aan te 

bring indien dit nodig mag blyk. 

2. Maksimum toekannings mag van £30 na £36 opgeskuif 

word sonder dat die totale toewysing van die raad egter 

oorskry word. Dit moet dan gebaseer wees op sowel die 

finansiele posisie van die OU8r as die eksamenuitslae. 

3. ~ Behoorlik8 ooreenkoms moet aangegaan word 

tussen die ouer en die Departement, sodat terugvorde

rings gemaak kan word indien TI kind sonder genoegsame 

rede uit die skool geneem word voordat die kursus 

voltooi is. 

4. Wann2er n beurs verval, moet die raad die reg hg 

om dit aan n ander verdienstelike leerling toe te ken. 

In beginsel moet daar nie balanse oorgedra word na die 

volgende jaar nie. 

(iii) Leningsbeurse. 

1. '.lann,~er die totale beurstoelae van die provinsie 

vir hoerskole na £25,000 veruinder word, kan 'n gedeel te 

van die besparing wat sodoende bewerkstellig word, vir 

leningsbeurse opsy gesit word. 

2. 'n Pla "'lslike leningsfonds kan deur rade gestig 

word en private bydraes kan dan hierin gestort word 

met vermelding van die omstandighcde waaronder dit 

toegeken sal word. 

3. 'n Subsidie van die Aclministrasie sal toegeken 

word met inagneming van die behoeftigheidsindeks. Aan 

distrikte waar die behoeftigheidsindeks minder as 50 

is, sal die subsidie tien sjielings vir elke pond 

wees wat deur middel van plaaslike inisiatief bygedra 

is; met n indeks van 51 tot 75 op die pond-vir-pond 

basis en daarbo twee pond vir elk~ pond. Hoewel vry 

beurse in die afgelope jare die redding van baie was, 

s::::.l Lmingsbeurse 'n opheffende invloed kan ui toefen. 
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~ 4. Addisionele toelaes om leerlinge uit koorsgebiede 

te verwyder skyn nie geregverdig te wees nie. 

5. As hierdie beleid eers behoorlik in werking is, 

sal slegs een-derde van die toekennings vry beurse 

wees. 

e. Beursregulasies wat hierop gevolg het. 

Die a a nbevelings v a n die Beurskommissie het die 

onmiddellike aandag van die Departement geniet. 'n Reeks 

wysigings is aangebring om in die bestaande behoeftes 

te voorsien en is uiteindelik in 1927 s aamgevat. l ) 

Hierdie r egulasies het van krag gebly tot 1935, toe 

die hele stelsel hersien is om aan te pa s by die reor

ganisasie van die Transva &lse koshuisstclsel. 

Volgens regru::tsies is in 1927 bepaal dat geen 

leerling 'n beurs salontvang voorda t hy die sewendc 

j aa r voltooi het nie. Vir leerlinge wat verd e r as tien 

myl van die skoal af woon, kan die beurs geldig wees 

vir elke k a lenderda g van die kwartaal; die re~l sal 

ook van to op~ssing wees op b esondere gevalle wat ni e 

nader ~ s twee myl van die skool af gewoon het nie. 

'n Beurs ka n to egeken word a n l eerling e wat minder a s 

drie myl, ma a r nie nader as twee myl van die skool af 

woon nie 7 as volgens die oordeel van die r a d so 'n 

leerling nie in sta a t is om sonder TI beurs TI skool te 

besoek nie vanwee ontoereikende of slegte paaie of 

terrein-gesteldheid, of as die klima at sgesteldheid van 

die omgewing dit vereis. As die leerling aan TI lig

gaamsgebrek ly wat dit vir hom of haar onmoontlik 

maak om die skool te besoek soos TI normale kind in 

soortgelyke omstandighede sou kon doen, is geen 

afstandsbeperkingvan toepassing nie. 

In die geval van middelbareskool-leerlinge k an 

1) Adm. Ken. Nommers 505 van 1925, 310 en 425 v a n 
1926, 159 en 226 van 1927. 
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te verwyder skyn nie geregverdig te wees nie. 

5. As hierdie beleid eers behoorlik in werking is, 

sal slegs een-derde van die toekennings vry beurse 

wees. 

e. Beursregulasies wat hierop gevolg het. 

Die aanbevelings V1.n die Beurskommissie het die 

onmiddellike aandag van die Departement geniet. 'n Reeks 

wysigings is aangebring om in die bestaande behoeftes 

te voorsien en is uiteindelik in 1927 saamgevat. 1 ) 

Hierdie rcg;u1asies het van krag gebly tot 1935, toe 

die hele ste1sel hersien is om aan te pa s by die reor-

ganisasie van die Transva~lse koshuisstelsel. 

Volgens regulEtsies is in 1927 bepaal dat geen 

leerling 'n beurs salon tvang voorda t hy die sewenrle 

j aa r vo1tooi het nie. Vir leerlinge wat verde r a s tien 

myl van die skool af woon, kan die beurs geldig wees 

vir e1ke k~lenderd~g van die kwartaal; die re~l sal 

ook van toc;p"_ssing wees op b e s ondere geval1e wat ni e 

nader qS twee myl van die skool af gewoon het nie. 

'n Beurs k~n to egeken word a a n leer1inge wat minder a s 

drie myl, ma a r nie nader as twee myl van die skool af 

woon nie 9 as volgens die oordee1 van die r~ad so TI 

leerling nie in staat is om sonder TI beurs TI skool te 

besoek nie vanwe~ ontoereikende of slegte paaie of 

terrein-gesteldheid, of as die klimaat sgesteldheid van 

die omgewing dit vereis. As die 1eer1ing aan TI lig-

gaamsgebrek 1y wat dit vir horn of haar onmoontlik 

maak om die skoo1 te besoek soos TI normale kind in 

soortge1yke omstandighcde sou kon doen, is geen 

afstandsbeperking van toepassing nie. 
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1) Adm. Ken. Nommers 505 van 1925, 310 en 425 va n 
1926, 159 en 226 van 192'7. 
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TI beurs, wanneer dit van een leerling teruggetrek word, 

aan enige ander leerling toegese word op aanbeveling 

van die skoolhoof en beherende li ggaam of raad. Sodanig c 

toekenning kan j a8. rliks hernu word vir dieselfd e tyd

perk a s wat die b eurs oorspronklik van krag was. By 

die oorplasing van leerlinge van TI laer- na ho§rskool 

moet die ouer hom tot di e skoolraadsdistrik bepa al; 

a lleen wanneer daa r meer as een hoerskool in die dis

trik is, sal d ie ouer die reg v a n keuse he. Geen 

beurs s a l egter daarna v a n een skool na 'n ander oorge

plaa s word sonder die goedkeuring van die Direkteur nie. 

Leningsbeurse sal a a n studente wat normaalskole 

bywoon7 toegeken word n a d ,:\ t 'n spe siale verbintenisvorm 

onderteken is. Dit kan geheel of gedeeltelike koste 

dek van losie s, onderhoud, vervoer, boeke, u~iversi-

teits- en e ksamengeld. Hierdie l cning geskied sonder 

rente, maar die stud ent onderneem om 'n seke re a antal 

j a re dien s vir die Departement te lewer na voltooiing 

van die o pleidingskursus. 

Verder word in hierdie regulasie voorsiening 

g ema a k vir losiesbeurse '"an leerlinge wa t binne die 

drie-myl-g rens van 'n goewermentskool woon, as die 

bepaalde skool ni e voldo ~n aan di e standaard van onde r 

wys wat die leerling moet ontvang nie, of as die 

voertaal van die leerling nie di e selfde is as wat in 

die skool g8b esig word nie. 

Beurse by skole w~t opgerig en in sta nd gehou 

i s kragtens artike1 drie-en-twintig van die wet, dit 

wil se, middelba re- en hoerskole, het van tyd soveel 

wysigings onderg,3.anl ) dat hier slegs 'n samevatting 

gegee word van die beurs r egula si e s wat van toepassing 

wa s by di e soort skole a~n die einde van die tydperk 

1) 	Adm. Ken. Nos. 226 van 1927, 739 van 1930, 574 van 
1931, 72 en 105 van 1934, 678 van 1935, 719 van 1936. 

91. 
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onderteken is. Dit kan geheel of gedeeltelike koste 

dek van losie s, onderhoud, vervoer, boeke, uDiversi-

teits- en eksamengeld. Hierdie lening geskied sonder 

rente, maar die stud;:mt onderneem om 'n sekere a3.ntal 

jare diens vir die Departement te lewer na voltooiing 

van die opleidingskursus. 

Verder word in hierdie regulasie voorsiening 

g emc ak vir losiesbeurse ').an leerlinge '.'.' '}. t binne die 

drie-myl-grens van 'n goewermentskool woon, as die 

bepaalde skool nie vold02n aan die standaard van onder-

wys wat die leerling moe·t ontvang nie, of as die 

voertaal van die leerling nie dieselfde is as wat in 

die skool g~besig word nie. 

Beurse by skole W:l t opgerig en in sta nd gehou 

is kr3.gtens artikel drie-en-twintig van die wet, dit 

wil se, middelbare- en hoerskole, het van tyd soveel 

wysigings onderg3.anl ) da'~ hier slegs 'n sameva tting 

gegee word van die beursregulasies wat van toepassing 

wa s by die soort skole 3.~n die einde van die tydperk 

1) Adm. Ken. Nos. 226 van 1927 7 739 van 1930, 574 van 
1931, 72 en 105 van 1934, 678 van 1935, 719 van 1936. 



onder bespreking. l ) 

Art. 21 bepaal dat die Direkteur vanaf 1 Janu-

arie 1936 beurse wat vir een j aa r gehou sal word, kan 

toeken aan behoeftige leerlinge aan sodanige skole as 

hy mag goed dink. Die bedrag word da n deur die Direk-

teur vasgestel en sal nie meer beloop as die grootste 

bedrag wat kragtens hierdie regulasie toegeken mag 

word nie. 

In Artikels 22 tot 2 5 word neergel@ dat hierdie 

beurse slegs v a n toepuss ing is op na-standerd ses le~r-

linge, nie TI bedrag v a n £36 per j aa r sar oorskry nie 

en vir die volgende jaar hernu kan word, mits die 

Direkteur oortuigis da t die gedra g en vordering v a n 

die bepaalde beurshouer bevredigend is. 

Artikels 26 en 27 maa k voorsiening vir beurse 

aan leerlinge wat 'n eerate klas in die Juniorsertifi-

kaa t eksamen behaa l het, wat volgens die mening v a n die 

Direkteur nie binne maklike bereik van die skool is 

nie, of wat weeskinders of kinders van weduwees is. 

Dit is ook van toep' ssing op leerlinge wat in die 

voorafgaande jaar in TI ander provinsie woona g tig wa s , 

ma ar intussen n a die Transvaal verhuis het en aan die 

hierbogenoemde bepaling s voldoen. 

In Artikels 28 tot 30 word bepaal dat die bedrag 

wat toegeken sal word c:nn na-standerd agt leerlinge 

hoogstens £36 per j a a r sal beloop, hernu rn~g word, 

mits die gedrag en vordering bevredigend is en da t 

beurshouers in 'n koshui s moe t tui sgaan tensy die 

Direkteur anders bepaal. 

Samevattend korn .lie beleid wat gevolg is in 

verband met die toekenning van beurse op die volgende 

neer: Aan behoeftige l e erlinge van skoolpligtige 

l eef tyd wat buite die drie-myl-grens woonagtig was, 

1) Adm. Ken. Nos. 678 van 1935 en 719 van 1936 . 
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k a at e ksamen behaal het, wat volgens die mening van die 

Direkteur nie binn8 maklike bereik van die skool is 

nie, of wat weeskinders of kinders van weduwaes is. 

Dit is ook van toepassing op leerlinge wat in die 

voorafgaande jaar in TI under provinsie woona gtig was , 

maar intussen nu die Transvaal verhuis het en aan die 

hierbogenoemde bepaling s voldoen. 

In Artikels 28 tot 30 word bepaal dat die bedrag 
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hoogstens £36 per j~l::lr :-::;al beloop, hernu m:,,_€,: word, 
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1) Adm. Ken. Nos. 678 van 1935 en 719 van 1936. 
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(met sekere ui tsonderings) is hulp verleen om 'n skool 

te besoek wat beantwoord h e t aan die standaard- en 

voertaalvereistes. In die geval van na-standerd agt 

leerlinge is TI bepaalde skoolprestasie en bevredigende 

vordering in a a nmerking geneem. Rade het beslis oor 

die toekcnning van lQ3rskoolbeurse, terwyl die 

Direkteur hoerskoolbeurse beheer het. 

f. Tot welke mate die sentali sasiebeleid en die 

koshuisstelsel deur die toepassing van die beurs

regula si e s belnvloed is. 

Ui t die j l. a rversl r:. e v a n die inspekteurs V8.n 

onderwys blyk di t d '". t dia Dep .rtement nog nie so ver 

kon kom om TI bepaalde beleidsrigting konsekwent d eur 

tIS voer nie; daar is nog te veel op TI eksperimentele 

wyse te werk gegaan. By baie van die buit e skole het 

reeds koshuise bestaan om die sentralisasiebeleid 

prakties dGur te voer. Losiesbeurse was egter so klein 

(in baie gevalle minder as n sji oling per skooldag) 

dat kosinrigtings by die kleiner skola gevaar g e loop 

het om gesluit te word, nieteenst~ande daar geen fout 

met die b e stuur en behandeling van kosgangers onder 

die omstandighede gevind is nie. l ) 

Die UitvoGrende Komitee van die provinsie h~ t die 

in~telling van motorvervoerskema s goedgekeur en skool

rade was ten gunsto v~n sentra lisasie. 2 ) Tog word in

di"~$(jlfde j o..:l. r deur r80fT\.;;.lasie bepa a l dat goewerment

skole in spesiale gevalle gestig kan word met 'n inskry

wing van vyftien, terwyl die minimum inskrywing vir 

TI ondersteunde skool in die toekoms ses s ou wees. 3 ) 

TI Geval het reeds voorgekom waar sakere seksies van 

die samelewing onderlinge moeilikhede g ehad het en een 

groep dan besluit het om hulle eic klein skooltjie te 

stig. 

1) 
2) 
3) 

Dir. Versla g 1927~ insp. J.G. de 
Ibid, insp. H. Voss, 147. 
Ibid, insp. B.J. Viljoen, 145. 

Vos, 131. 
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reeds koshuise bestaan om die sentralisasiebeleid 

prakties dc;ur t8 voer. Losiesbeurse W8.S egter so klein 
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1) Dir. Vers1a g 1927~ insp. J.G. de Vos, 131. 
2) Ibid, insp. H. Voss, 147. 
3) Ibid, insp. B.J. Viljoen, 145. 
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2. 	Koshuise onder beheer van plaaslike liggame en 

komitees geniet meer aandag. 

Dat daar nog heelwat te verbeter was op die bestuur 

van koshuise blyk uit die feit dat inspekteurs F. C. 

du Plessis en D. Linney hulle ten gunste van motor

vervoer verklaar het as In middel tot sentralisasie, 

terwyl inspekteur H. Voss die mening toegedaan was 

dat koshuise alleen die probleem van sentralisasie 

sal oplos as daar groter kostes aangegaan word en 

beter toesig gehou word as wat die geval is. l ) 

Nadat verskeie inspekteurs reeds vir baie jare 

aanbeveel het dat daar meer kontrole oor die werk van 

plaaslike komitees uitgeoefen moes word, is daar uit 

eindelik daarvoor voorsiening gemaak deur die byvoeging 

van In aanvullende hoofstuk by die regul a sies bet

fende toelaes vir die meubileer en uitrus van kos

verbonde aan laer en hoerskole, uitgesonderd die 

skole ten opsigte waarvan van regeringswee koshu

opgerig is. Waar die eerste hoofstuk slegs 'n sa

vatting is van regulasies wat voorheen reeds oor 

hierdie saak uitgevaardig is (en in die vorige hoof

stuk van die werk uiteengesit is), kom die tweede deel 

met In nuwe benaderingvan die hele aangeleentheid. 

a. 	Regulasies word opgestel om beter kontrole 

t e verkry. 2) 

Waar hierdie regulasies van aktuele belung is 

vir die behoorlike kontrole en beheer van enige kos

huis deur plaaslike komitees, word dit hier volledig 

gegee~ 

Artikel 1 2 ~ Die Administrateur kan twee persone, 

hetsy amptenare van die departement, of onderwysers, of 

ander persone wat hy goedkeur, tot l e de van In plaaslike 

1) Dir. Verslag 1927, 141, 156 en 147. 
2) Adm. Ken. No. 70 van 1927 soos ge~~sig deur 

No. 723 van 1930. 

94. 

2. Koshuise onder beheer van plaaslike liggame en 
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Nadat verskeie inspekteurs reeds vir baie jare 

aanbeveel het dat daar meer kontrole oor die werk van 

plaaslike komitees uitgeoefen moes word, is daar uit-

eindelik daarvoor voorsiening gemaak deur die byvoeging 

van ' n aamrollende hoofstuk by die regu18sies betref

fende toelaes vir die meubileer en uitrus van koshuise 

verbonde a&n laer en hoerskole, uitgesonderd die hoer-

skole ten opsigte waarvan van regeringswee koshuise 

opgerig is. Waar die eerste hoofstuk slegs 'n same-

vatting is van regulasies wat voorheen reeds oor 

hierdie saak uitgevaardig is (en in die vorige hoof

stuk van die werk uiteengesit is), korn die tweede deel 

met 'n nuwe benaderingvan die hele aangeleentheid. 

a. Regulasies word opgestel om beter kontrole 
2', 

t e verkry. " 

Waar hierdie regulasies vnn nktuele belnng is 

vir die behoorlike kontrole en beheer van enige kos-

huis deur ~laaslike komitees, word dit hier volledig 

gegee~ 

Artikel 12~ Die Administratcur kan twce persone, 

hetsy amptenare van die departement, of onderwysers, of 
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1) Dir. Verslag 1927, 141, 156 en 147. 
2) Adrn. Ken. No. 70 van 1927 5005 gewysig deur 

No. 723 van 1930. 
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komitee benoem. Van sodanige lede sal nie verlang word 

om geldelike aanspreeklihl1eid te aanvaar nie. 

Artikels 13 tot 16: Die komiteesal 'n penning

meester benoem wat 'n lid van die komi tee of enige 

ander persoon deur die Departement goedgekeur, kan 

weese Hierdie persoon sal behoorlik boek hou van 

alle inkomste en uitgawes op In wyse soos deur die 

Direkteurvoorgeskryf en die bo eke s a l vir inspeksie 

en kontrole ter insae le vir enigc amptenaar van die 

administrasie. 

Artike l 17~ Losiesgeld wat in r ek ening gebring 

word, moet goedgekeur word deur die Direkteur en is 

vooruitbetaalbaar. 

Artikel 18~ In Bedrag van nie minder as ses per

sent van die ontvangste van losie sgeld sal opsy gesit 

word vir vervanging van meubels en uitrusting. 

Artikel 19~ In Huisvader en matrone (in spesiale 

gevalle alleen 'n matrone) sal benoem word deur die 

komitee, onderworpe aan die goedkeuring van die Direk

teur, en by benoeming van In huisvader sal die komitee 

die voorkeurgee aan In lid van die skoolpersoneel. 

Artikel 20~ Die salaris van die matrone sal 

goedgekeur word deur die Direkteur wat, onderwo~pe 

aan .die goedkeuring van die Administrateur, In subsi

die kan toestaan vir die sala~is van die matrone. 

Artikel 21~ Behalwe in spesiale gevalle, wat 

deur die Direkteur goedgekeur is, sal ten minste een 

personeellid in die koshuis gehuisves word en, onder

worpe aan die alge ene instruksies v a n die skoolhoof, 

sal hy verantwoordelik wees vir di e toesig met die 

studies van die leerlinge wat in die koshuis inwoon. 

Artikel 22~ Losiesgeld vir diensdoende onderwys

ers en hul gesinne kan deur die komitee bepaal word 
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met die goedkeuring van die Direkteur. 

Artikel 23~ Dit sal die plig van die komitee 

wees om reels op te stel vir die roetinebeheer van die 

koshuis en vir die tariewe wat in berekening gebring 

moet word ten opsigte van toevallige besoekers of ouers. 

Artikel 24: Vakansiereelings word aan die 

diskresie van die komitee oorgelaat. 

Artikel 25: Die koshuis kan op enige tyd geIn

spekteer word deur die skoolinspekteur, die skoolhoof 

of enige amptenaar van die departement wat vir daardie 

doel aangestel is. 

Artikel 26~ As na oorweging van die rapport van 

die ouditeur of van die skoolinsp ekteur, die Direkteur 

van opinie is dat die koshuis nie bevredigend beheer 

word nie, kan hy van die komitee eis om sodanige stappe 

te doen as hy nodig ag om 'n verbetering aan te bring. 

As die komitee in gebreke bly om aan so 'n opdrag te 

voldoen, sal die Direkteur die saak ve Twys na die Ad

ministrateur, wat magtiging kan verleen om die koshuis 

te sluit. 

Artikel 27~ Regulasies Nommers 12 - 26 sal nie 

van toepassing wees op enige koshuis wat opgerig, ge

meuoileer of ui tgerus is in terme van die regulasi'es 

van lrrag voor Januarie 1927 nie (privaat koshuise dus 

uitgesluit), tensy 

(i) die komitee te kenne gee dat hulle die 

regulasies aanvaar, of 

(ii) die Administrateur oortuig is dat die 

oetrokke komitee nie voldoen aan die maatreels vasge

stel in daD.rdie regulasies of enige verbintenis aange

gaan het vir die doel van die oprigting van In kos

huis wat ondersteun s a l vvord ooreenkomstig hierdie 

regulasies nie. 
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Waar daar in die verlede geen bepaalde vereistes 

gestel is aan die inwendige beheer van koshuise wat 

deur plaaslike komitees bestuur is nie, stel hierdie 

regulasies baie meer kontrole deur die Departement in 

die vooruitsig. Dit word aan die skoolinspekteur en 

skoolhoof opgedra om inspeksie te doen oor die algemene 

opvoedkundige aangeleenthede, terwyl die Direkteur 

losiesgeld sal goedkeur en beslis oor die benoeming 

van inwonende- en huishoudelike personeel. Ook sal 

die Departement die met ode van boekhouding bepaal en 

die provinsiale ouditeur sal hieroor tn verslag do en, 

waarin onder andere gemeld word of daar voorsiening 

gemaa k word vir vervanging van uitrusting. In uiterste 

gevalle wa a r komi tees nie ui tvoering gee aan die ilvcnke 

van die inspekteur en ouditeur nie, kan die Administra

teur selfs magtiging verleen vir die sluiting van die 

koshuis. 

b. Le ~mtes in die regulasies wat die toepassing 

daarvan bemoeilik het. 

Artikel 25 van die regulasies bepaal dat die 

koshuis op enige tyd deur 'n inspekteur, die skoolhoof 

of 'n amptenaar dour die Departement benoem, geinspek

teer kan word. Die aard en omvang van hierdie inspek

sie deur die inspekteur is egter nie nader omslcryf 

nie, met die gevolg dnt hy dit nie as sy plig beskou 

het om noukeurig daarop te let of a an al die bepalings 

uitvoering gegee is nie. As daar geen ernstige klag

tes ingedien is nie en die inrigting die algemone 

indruk v a n netheid en goeie versorging van die kos

gangers gemaak het, so os deur 'n oppervlakkige besoek 

vasgestel kon word, was hy tevrede. 

Ook is daar nie voorsiening gemaak vir die be

noeming van 'n amptenaar om die geldelike sake van 

die inrig tings te kontroleer nie. Gevolglik IDoes 
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komi tees nog maar self die dienste van In private 

rekenmeester verkry, indien hulle dit wenslik geag het, 

om die boeke na te sien, In versl a g oor die werk van 

die penningmeester op to stel en In geldelike staat 

van die inrigting aan hulle voor te lee 

Hierdie leemtes kon' tot gevolg he dat In kos

huis na die inwerktreding van die regulasies nog op 

die volgende ~~se beheer kon word;l) 

Die bepaalde koshuis het in 1932 tot stand gekom 

en die plaaslike komitee het 'n akte van waarborg aan 

die Departement gestuur. Hierna is die maandelikse 

huurgeld van die gebou, wat privaat eiendom was, deur 

die Administr a sie vergoed, beursgelde vir kosgangers 

is op die gewone v1~se kwartaallik s aan die komi tee 

ui tbetaal, en kwarta0.11ikse koshuisstate is ingedien. 

In die departementele leer van die koshuis is daar ver

der geen korrespondensie of gegewens gevind vir die jare 

1933 tot 1945 nie, maar intussen hot die koshuis bly 

voortb e staa n en is dit behe e r volgens goeddunke van 

die komitee. 

Geen persoon is ooi t deur die Administr,-'1.teur as 

addisionele lid v a n die komitee benoem nie; komi tee

lede het met die loop van jare verwissel sonder dat 

die Departement daarvan in kennis g e stel is; penning

meestcrs is deur die komitee benoem en hulle het die 

boekhouding wa arge neem sonder di e vangste besef van 

wat 'n boekhoustelsel beteken. In al die jare h e t In 

ouditeur nooit sy verskyning gemaa k nie en is die 

Departement nooit in kennis g e stel van verandering 

van 10siesge1d nie; ook nie die a~nste11ing van 

huisvaders en matr on e s of die name van personeel1ede 

1) 	Pe rso on1ike e rvaring van die She e pmoor Goedgekeurde 
Koshuis, wa a r die skrywer hiervan in sy hoedanig
h e id as skoolhoof intieme kennis dra, en soos ge
vind kan word in die notules van die komitee. 
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nie. Die skoolinspekteur het darem tydens sy jaar

likse besoek aan die skool ook In vlugtige besoek 

aan die koshuis gebring. 

Aan die skoolhoof is duidolik te kenne gegee dat 

dit In tocgewing van die komitee is dat hy (die hoof) 

uit g~nooi word na hulle vergaderings. Nadat skrywor 

hiervan daarin geslaag het om uitrusting van die De

partement te vcrkry (5005 reeds aangetoon in hoofstuk 

111) is geleende meubelstukke sover moontlik aan hulle 

regmatige eienaars terugbesorg en is alle ander meubels 

en "uitrusting", wat aan die komitee behoort het per 

publieke veiling verkoop vir In bedrag v a n £27. 

Dat daar cgter sommige inrigtings was waar 

uitstek ende werk gedoen is, en nog steeds gedoen 

word, getuig die bestaa n van 36 koshuise wat in 1948 

nog beheer is deur plaaslike komitees of liggame 

nadat die provinsiale koshuisstelsel reeds vir twaalf 

" " k" 1)Jaar In wer lng was. 

3. 	 In Eerstc stap in die rigting van In provinsi ale 

koshuisstelsel. 

In Verminderin g in die getal kosgangers gedurende 

die depressiejare het aangetoon ct-:t die toestande 

baie ernstig gevoel is deur die buitebevolking. Die 

moeilikheid om werk te kry vir kinders wat die skool 

verlaat, het twyfel by die ouers gewek of dit In goeie 

bele gging was om geld te bestee aan die onderv~s van 

hulle kinders. 2) lTVnar die provinsiale Administrasie 

die huurgeld van geboue betaal het, kon hulle ~nnbe-

veel dat koshu1 5c geslui t vvord indien die inskrywing 

nie die inst a ndhouding daarvan geregverdig het nie. 3 ) 

l~ l Dir. Verslag 1948 ~ Koshuisopgawe s. 
Dir. Verslag 1931: insp. W. A. Visser, .96. 
Notules van koshuiskommissie en korrespondensie in 
die argief v~n die N. H. of G. Kerk, Ermelo .• 
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Ter~~l die koshuiskommissie van die N. H. of G. 

Kerk van Ermelo onder druk van hierdie moeilike omstan

dighede moes voortsukkel, is die voorstel gemaak dat 

die provinsiale Administra sie die koshuise wil oorneem. 

Op In vergadering wanr die provinsiale raadslid, 

S. P. Bekker (die latere administratE::ur) teenwoordig 

was, is die saak tot in die fynste besonderhede bespreek. l ) 

Wanr die voorstel van regeringswee gekom het na die 

noodgedwonge sluiting van die een koshuis, is besluit 

dat, as die komitee nie daarin slaag om binne ses maande 

die koshuis vol te kry nie, al die koshuise aan die 

Administrasie oorgemaak sal moet word. Daar is In 

afva~rdiging g ekies om die Uitvoerende Komitee te 

ontmoet, maar raadslid Bekker het hulle meegedeel dat 

so tn stap betreklik nutteloos sou wees, aangesien 

die Uitvoerende Komitee op daardie stadium in onder

handeling met vier gemeentes was om die koshuise on

der hulle beheer oor te neem. 

Die komitee het dit hulle plig geag om aan die 

Administrasie te bewys dat dit vir hulle voordelig sou 

wees om die koshuise oor te neem. Intussen moet die 

geboue gewaardeer word sodat d a a r In basis vir onder

handeling kon wees. Toe die geboue opgerig is, was 

daar geen koshuise en hoerskole soos in 1930 nie. Toe

stande het baie verander want die kerk moes nou met die 

regering kompeteer. En om die saak van die kerk verder 

te bemoeilik, is daar melding gemaak van die feit dat 

die regering geld gestem het vir anl1koop of bou - die 

huurgeld sou dus selfs later gekanselleer word as die 

regering sou besluit om hul eie geboue op te rig. 

Op tn volgende vergadering2 ) het die komi tee die 

saak gewonne gegee. Hulle het nie langer kans gesien 

.. Notule, gedateer 1 November 1930 • 
Ibid, gedateer 6 Desember 1930. 

100. 

Ter~~l die koshuiskommissie van die N. H. of G. 

Kerk van Ermelo onder druk van hierdie moeilike omstan-

dighede moes voortsukkel, is die voorstel gemaak dat 

die provinsiale Administra sie die koshuise wil oorneem. 

Op In vergadering wanr die provinsiale raadslid, 

s. P. Bekker (die latere administrat E::ur) teemvoordig 

was, is die saak tot in die fynste besonderhede bespreek. l ) 

Wanr die voorstel van regeringswee gekom het na die 

noodgedwonge sluiting van die een koshuis, is besluit 

dat, as die komitee nie daarin slaag om binne ses maande 

die koshuis vol te kry nie, al die koshuise aan die 

Administrasie oorgemaak sal moet word. Daar is 'n 

afva~rdiging gekies om die Uitvoerende Komitee te 

ontmoet, maar raadslid Bekker het hulle meegedeel dat 

so 'n stap betreklik Dutteloos sou wees, aangesien 

die Uitvoerende Komitee op daardie stadium in onder-

handeling met vier gemeentes was om die koshuise on-

der hulle beheer oor te neem. 

Die komitee het dit hulle plig geag om aan die 

Administrasie te bewys dat dit vir hulle voordelig sou 

wees om die koshuise oor te Deem. Intussen moet die 

geboue gewaardeer word sodat da~r In basis vir onder-

handeling kon wees. Toe die geboue opgerig is, was 

daar geen koshuise en hoerskole 5005 in 1930 nie. Toe-

stande het baie verander want die kerk moes nou met die 

regering kompeteer. En om die saak van die kerk verder 

te bemoeilik, is daar melding gemaak van die feit dat 

die regering geld gestem het vir aFl.l1koop of bou - die 

huurgeld sou dus selfs later gekanselleer word as die 

regering sou besluit om hul eie geboue op te rig. 

Op 'n volgende vergadering2 ) het die komitee die 

saak gewonne gegee. Hulle h2t nie langer kans gesien 

Notule, gedateer 1 November 1930. 
Ibid, gedateer 6 Desember 1930. 



101. 


om as konkurrent van die Administrasie, wat aan kos

gangers in hulle eie inrigtings groter beurse toeken, op 

te tree nie. Hoewel dit swaar was om afstand te doen, 

kon skulde op die manier uitgedelg word, terwyl die 

inwendige bestuur nogtnns by die kerkraad sou bly. 

Ondertussen is daar voortgegaan met die waarde

ring van die geboue. Ons haal aan uit die brief van 

ldie taksateur wat namens die kerkraad opgetree het. ) 

HBy die bespreking van die basis waarop gewaardeer 
sou word~ het ek nadruk gele op die voleende: 

Ca} Die prysenswaardige optrede van die kerkraad 
om in die bres te spring om koshuise op te rig op hul 
rekening en verantwoordelikheid en dit vir al die jare 
te dryf en beheer alles ter wille van die goeie saak 
van onderwys1 sonder enige vergoeding behalwe huur vir 
geboue en ui~rusting.

Cb) Dat die k~rkraad hiermee feitlik vrywilliglik
die werk en verantwoordelikheid van die provinsiale 
administrasie oorgeneem het om die vooruitgang van 
onderwys nie te strem nie. 

Ce) Dat om self koshuise te bou op die mees ekono
miese wyse op verskillende tye, al na dit nodig was, hul
le die administrasie In aansienlike som bespaar het, 
want as die administrasie die geboue moe::; opgerig het 
deur bemiddeling van die publieke werke departement, 
die uitgawe in verband daarmee veel hoer sou gewecs het. 

(d) Dat die kerkraad in al die jare wat hulle die 
groot finansiele verantwoordelilcheid van die koshuise 
op hul skouers gedra het, gestrem was in hul finansies 
in ander rigtings. 

(e) Dat ander sentra wat nie so ywerig was, en 
so 'n inisiatief en vitaliteit aan die dag gele het in 
belang van onder1!,rys nie, fei tlil::: in In voordeliger 
posisie geplaas was, daar die administrasie uit pro-' 
vinsia18 fondse koshuise daar opgerig het om voorsie
ning te maak in die plaaslike benoeftes. 

(f) Dat die administrasie in aanliggende dorpe 
in kompetisie getree h et met die Ermelo kerkkoshuise 
deur koshuise daar op te rig en daardeur die Ermel0 
koshuise in In sekere mate afbreuk gedaan het. 

(g) Dat die kerkraad van Ermelo onder die 
omstandighede dus, bo en behalwe die beste vergoeding 
vir bestaande bates, ekstra lcompcns .'lsie behoort te kry 
vir al die jare wat hul die verpligtinge van die 
provinsiale administrasie op hul skouers gedl'a het. Ii 

Die takso.teur van die provinsiale argi tekskan

toor het egter die waarde vasgestel op tien sjielings 

per vierkante voet vloeroppervlakte en nie op die ge

tal kosgangers wat gehuisves kon word nie. Hy verklaar 

ook dat die oorwegings deur die kerklike taksateur 

geopper, nie sy waardasie kon beinvloed nie; dit is 'n 

1) Brief van A. Smuts aan kerkraad, 22 April 1931. 
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om as konkurrent VGn die Administrasie, wat aan kos-
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vir al die jare wat hul die verpligtinge van die 
provinsiale administrasie op hul skouers gE::dr."a het. I! 

Die taks-:.teur van die provinsiale argitekskan

toor het egter die waarde vasgestel op tien sjielings 

per vierkante voet vloeroppervlakte en nie op die gc-

tal kosgangers wat gehuisves lron word nie. Hy verklaar 

ook dat die oorwegings deur die kerklike taksateur 

geopper, nie sy waardasie kon beinvloed nie; dit is In 

1) Brief van A. Smuts aan kerkraad, 22 April 1931. 
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) 
saak wat voor die Uitvoerende Komitee van die provinsie 

self gele moes word. l ) 

In Bedrag v a n £ 27,100 is deur die Administrasie 

a a ngebied vir die oorname van die koshuisgeboue 2 ) en 

hierdie aanbod is uitcindelik deur die kerkraad aanvaar. 

Die k erkraad het egter nog geen duidelikheid gehad 

oor wat die oorname van die koshuise deur die Adminis

trasie alles behels het nie. Hierdie verwarrende posisie 

word baie duidelik geske ts in die volgende brief: 3 ) 

,,1. Daar bestaan g e e n duidelileheid omtrent wie 
die finansi~le verantwoordelikheid moet dra nie. 

2. Wat gebeur as daar miski e n met tn t ekort 
geslui t ·.'l O: · ~ "' '' _ die einde van die jaar? 

3. Wat omtrent die salarisse van musiekonderwyse
resse en onderwysers? Wat word van die betaalde musiek
fooie? 

My leomrnissie het geen beswaar e n wil graag aan 
die versoek van die provinsiale administrasie gehoor gee 
om die b eheer van di e koshuise voorlopig voort te sit, 
maar daar di t besleou word dat vanaf die sevITentiende . 
Augustus die koshuise inwendi g sowel as uitwendig ge
dryf word vir r e kening e n ten b ehoewe van die adminis
trasie dit noodsaa klik is dat 

(i) Ouditeure aangestel word met die oog op 
afsluiting en oorma.king van die bocke. 

(ii) 'n Nuwe bankrekening g e open word. 
(iii) Vasgestel word by wie outorisasie verkry 

moet word vir die aanbring van repaJ~ asies, inwendig 
sowel as uitwe ndig." 

Die a ntwoord van die Administrasie op hierdie 

kernvrae toon aan dat daar nog nooit juis aandag aan 

di e aspek van die saak ge gee is nie. Daar is nou wel 

ooreengekom oor die koopprys van die geboue, maar of 

dit nou In rege rings- of goedgekeurc1c; koshuis sou wees, 

is nie besluit nie. Dit is te verstaan dat die kerk
• 

raad nie met die volgende opdra 8 tevrede kon wees nie. 4 ) 

"Die bestaande ~~oshuiskomi tee sal voortgaan met 
die behee r oor di e ontva ng ste en uitgawes van die kos
huis tot aan die einde van die jaar. Intussen salop 
die verskillende kwessies deur u geopper ingegaan word. 
Ek beveeS)aan dat u die Re gulasies vir die Beheer van 
Koshuise soveel doenlik volg." 

Brief a a n kerkraad, gedateer 24 April 1931. 

Brief v an prov. sekr. a .'ln skoolrnadselcr., ged. 14/8/31. 

Saakgelastigde aan provo seler., ged. 30/8/1931. 

Provo sekr. a a n sa · ~gelastigde, g e d. 12/9/1931. 

Adm. Ken. 70/1927 - vroe~r in hoofstule reeds 

voll e dig uiteengesit. 
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Vir alle praktiese oorwegings het daar verder geen 

verandering ingetree wat die b eheer van die koshuise 

betref nie, totdat dit in 1936 ingeskakel is onder die 

provinsiale koshuisstelsel. 

4. 	Sentralisasie word In werklikheid: deurvoering van 

die beleid bring In omwenteling van die koshuis

stelsel mee. 

a. 	Die jare 1929 tot 1935. 

(i) 	Algemene toestande. 

Gedurende hierdie mo e ilike jare was daar van 

die kant van die koshuise in Transvaal nie baie tegemoet

koming vir die plattelandse bevolking nie. In meeste 

van die hoerskoolkoshuise was die losiesgeld £36 per 

jaar , terwyl op daardie tydstip In gemiddelde bedra.g 

v an £18 in die Kaapkolonie bet aal is. Tog het somrnige 

inrigtings verbonde a~n buiteskole daarin geslaag om 

huisvesting te n &:i.l te bied teen £15 per jaar, hoewcl dit 

gevind is dat laasgenoemde inrigting s nie aan hoe eise 

voldoen het nie. Koshuise sou as opvoedkundig e inrig

tings meer tot hulle reg kom by groter sentrale skole, 

waar v e r gaderplekk e kan ontstaan vir die geestelike 

en maatskaplike ontwikkeling van di e jeug sowel as vir 

di e volwassenes van die omgewi ng. Deur nan die plat

telandse bevolking 'n sekere mate v a n plesier en 

aangename tydverdryf in hulle eie omgewing te verskaf, 

kon In teenvo eter daargestel word vir die toestroming 

na die dorpe. l ) 

Koshuise onde r die beheer V ·-·l.ll plaaslike komi tees 

het nie altyd meegewerk om die toekomstige burger 

beter vir sy lewenstaak toe te rus ni·e. "Waar die 

hoof en sy p e rsoneel druk b c sig was om die kind in 
die regte rigting t e stuur, korn liewe goeie mense, 
soos die huisvader en huismoeder gewoonlik is, tus
senbeide en - sonder sle gto bedoelings- word in In 

1) Dir. Verslag 1929: insp. W. A. Visser, 72 - 73. 
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verkeerde rigting gestuur."l) Die enigste oplossing 

hiervoor sou wees dat die s koolhoof ook die hoof van 

die kosinrigting moot weese Hy sal dan re~lings tref 

vir inwoning van p ersoneellede en die algemene organ

isasie, terv~l die matrone met haar helpers, bygestaan 

deur In plaaslike adviserende komi tee, aan die skool

hoof verantwoordelik sal weeSe Dit sal wel meer ver

antwoorde likhc id op die skoolhoof en onderwysers plaas, 

maar dan sal koshuise van baie groter opvoedkundige 

waarde weese 

Selfs in die geval van hocrskoolkoshuis e onder 

kerklike of ander plaaslike besture, is hierdie leem

te aang evoel. Die Direkteur maak melding van die feit 

dat die neiging wat daar b estaan om meer van die dien

ste van ondenvysers as bestuurders van koshuise gebruik 

te maak, waarskynlik tot nut van almal sal strek. 2 ) 

Van hierdie inrigtings kon oor die algemeen gunstig 

getuig word: uitrusting was in In uitstekende toe

stmld en die gesondheid van ko sgangers het min te wense 

oorgelaat. Onpartydige ouditering van die gelde like 

sake word egter aanbeveel. 

Dat koshuisG In onmisbare deel van die onderwys

stels e l geword het, veral in die dunbevolkte streke, 

blyk uit die volgende aanhalings uit skoolinspekteurs

verslae: 

"Die koshuise is werklik In seen. Was dit nie 
vir hulle nie sou verskillende skole, weens die beper~ 
kings in v erband met mond- en klous eer, gesluit moes 
"vord. Die fei t dat hierdie koshui~e oorvol is, bewys 
dat hulle hul bestaan regverdig." 3 ) 

;,Di t skyn asof koshuise in verband met bui teskole 
gekorn het am te bly, omdat hulle andersinds byna on

~~~~~~~~;k~e~~~~~i~~~d!o~~l~~'d~~ ~~~~~ ~~1~~s~~~iings.,,4) 

1) Dir. Ve r s lag 1933: insp. W. A. Visser. 
2) Dir. Verslag 1930 ~ i'tlIiddelbareskool-koshuise, 51 -52. 
3) Dir. Verslag 1933~ insp. w. T~ Hurter, N.W.-kring. 
4 ) Ibid, insp. B. J. Viljoen, N.-kring. 
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43) Dir. Verslag 1933: insp. W. T. Burter, N.W.-kring. 
) Ibid, insp. B. J. Viljoen, N.-kring. 
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(ii) 	Wetenskaplike benadering van koshuis

aangeleenthede. 

S. P. E. Boshoff, direkteur van onderwys het 

'n omvattende pro graHl van aksie ten opsigte van koshuise 

in die vooruitsig gestel. l ) In sy aanbevelings wat 

aandag verdien, vind ons onder meer die volgende: 

,,'n Meer bevredigende reeling in verband met die beheer 

en administrasie van skoolko shuise. Ook word daar vir 

die eerste keer in die geskiedenis van koshuise In 

memorandum op gestel oor voeding en algemene higiene 

in die Transvaalse koshuise. Uit hierdie memorandum 

kom die volgende omvat tende lys van sake na vore: 

Stortbaddens en warmwatervoorsiening word as 'n vereiste 

gestel, terv~l verskeie aanbeve lings gemaak word om die 

higieniese toestand te verbeter: nFrench-drains" is 

nodig om waterplasse naby geboue uit die weg te ruim. 

Die belangrikheid v a n goeie ventilas ie word bek lem

toon (300-500 kubieke voet en 42 vierkante voet vloer

ruimte p er persoon moet as die minimum vereiste gestel 

word); bestrydingsmiddels teen vliee, muskiete, luise 

en kakkerlak:ke word duidelik omskryf. Verder word In 

rioolstelsel bepleit indicn dit enigsins moontlik is 

en word die vereistes bepaal vir die kombuis en bY

gaande voorradekamers~ Daar moet tn goeie stoof wees, 

s ementvloere, gcnoeg kombuisgereedskap, voldoende 

ventilasie en bereplek, die voorradekamers moet aan die 

suidekant van die gebou wees - In lugtige koel plek 

met sementvloere en waa r die n odige voorsiening gemaak 

is vir die bewaring v a n bederfbare voedselsoorte. 

'n Gebalanseerde vocdingsistecm word in die 

vooruitsig gestel. Die regte verhouding tussen ko ol 

hidr a te, vette en eiwitte, met 'n g e noegsame voorsie

, 	 ning van vitamines en minerale soute sal die nodige 

1) Dir. Verslag 1932, 11 - 20. 
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energie en groeikrag verskaf. As daar op gesonde we

tenskaplike v~se te werk gegaan word, behoort dit as In 

vereiste gcstel te word dat van ell"e kosganger In leng

te- en gewigsgrafiek bygehou word sodat die doelmatig

heid van voeding gekontroleer kan word. Hierdie graf

he1,:<,: moet nie ! n gedurig e skommeling t oon nie en gelei

delik opwa arts beweeg namate die kind ouer word. Aan 

die we nke in verband met voeding is eers uitvoering 

gegee toe daar in 1938 In dieetskaal vir provinsiale 

koshuise opgestel is. 

(iii) 	Plattelandse ondenvys geniet besondere 

aandag. 

Gedurende die loop van 1934 het administra

teur Simon Bekke r die nood van die plattelandse ondcr

wys aangeroer. tn Groot ged8elte van die leerlinge 

moet die skool na standerd ses ve:r-laat omdat hu lle nie 

beurse kan kry nie. In Stelsel van skoolplase word 

voorgestel waarin leerlinge, seuns sowel as dog ters, 

vanaf standerd vier opgeneem sal word. l ) Die grootste 

behoefte bestaan in die bosveld waar malaria, bilharzia 

en slegte t8nde geleidelik besig is om die gesondheid 

van die op groeiende geslag te ondermyn en die armblanke

dom met rasse skrede te laat aanwas. Om aan te pas by 

lokale omst a ndighe de sal dit nodig wees om elke skool

plaas as In afsonderlike eenheid te beskou. Dit sal 

nie wenslik wees om tn vasgestelde leerplan en reels 

. vir die int erne organisasie van hierdie inrigtings vir 

die hele provinsie uit te werk nie. Le e rlinge moet eg

ter by almal die geleentheid kry om in sowel standerds 

ses as agt In eksamen af te le en sodoende in aanmerking 

te kom vir In beurs om verdere opleiding by In hoer

skool te ontvang . Skoolplase s a l nie onder die skool

rade ressorteer nie, maar sal onder direkte beheer 

1) Dir. Verslag 1934 onder opskrif IISkoolplase." 
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energie en groeikrag verskaf. As daar op gesonde we
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• van die Departement weeSe 

Hierdie daadwe r klike belangstelling van die 

Administratenr in die plattelandse ondenrvys het die 

tydperk v a n grootskaalse sentralisasie ingelui. Ge

b curtenisse wa t die ontwikkeling van die beleid sterk 
1)

ondersteun het, was die volgende: 

1) In Februarie 1934 is in Kaa pstad 'n belangrike 

konfe r e nsie gehou oor "Lande like Ondervvys" 

(U. G. 29 -1934.). 

2) Drie maande later is 'n goed bygewoonde kerklike 

kongres in verb a nd met die opheffing van die versonke 

deel van die Afrilcaanse volk op Ru s t e nburg g ehou. 

3) Op In groot konferensie oor "Nuwe Onderwys" , 

gehou in Julie 1934, is die saak van sentrale plaas

s kole en skoolp lase met groot ge e sdrif b ehandel. 

In die daaropvolgende jaar (19 35) is voorberei

dings g ctref om die plattelandse onderwys, insluitende 

die koshuisstelsel en to ek:enning van beurse te reor

g a ni s;::er. 2) Kapteln Truter van die provinsiale admi

nistrasie, in samewerking met die inspekteurs van 

skole, h e t byna al die koshuise beso ek en samesprekings 

gehou met skoolraadsekretarisse oor die praktiese 

toepassing v a n die beursstclsel. Uit di e gegewens 

wat s a amgest e l is, blyk dit dat skoolrade nie in die 

verlede aange dring h e t watter bepaa lde koshuis 'n 

beursh ouer moes beso e ~ : nie, solank di t binne hulle 

area gele M was. Ge volglik was nleerling boerde ry" 

a nn die orde v a n di C';- dag in sel;.:cre sogenaamde privaat

koshuise, waar daar geen ag geslaan is op behoorlike 

akkommodasie nie; die getalle van die skool was die 

enigste oorweg ing. 

11Where the se pupils lodge privately, the bursary 
cheque is often t h e sole income of the family taking 

• 1) Coetzee, Onderwys in Transvaal 1838 - 1937, 186 - 187. 
2) Dir. Versl a g 1935, 9 - 12. 
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in boarders. In one instance the full cheque for 
twenty boarders is paid over to the housemaster who 
looks upon it as his personal salary, leaving exactly 
nothing for the purchase of provisions for the chil
dren. The conditions obtaining at t~is and other 
,institutions' beggar description. Hl ) 

Dertig beursleerlinge wat een skool besoek, reg

verdig die oprigting van 'n koshuis. 

Teenoor 1620 laerskool-beursleorlinge wat in 

koshuise g ehuisves is, was daar 944 privaatloseerders 

(met beurse) op die dorpe en 2687 op die plase. Privaat 

losies is deurgaa ns dour alle inspekteurs afgekeur. 

~aar hierdie l e e rlinge versprei is oor 'n groot aantal 

skole, veroorsaak dit onnodige vermeerdering van per~o

neel- en kapitaaluitgawe. Die besparing deur sentra

lisasie verlcry, kan aangewend word om die toekennings 

vir kosgangers, wat in er kende skoolkoshuise inwoon, 

t e verhoog. Op die l,rvyse kan genoeg ko shuise verskaf 

word en sal daar 'n einde kom aan privaat 10sies. 2 ) 

(Die verhouding van koshuis- teenoor privaatlosies

beurshouers aan die Van .der Merweskool te Ermelo is 

tans 40 : 1. - sic.) 

Die algemene toe stand van lcoshuise in Transvaal 

was swak. Indien hierdie toestande aan die publiek 

blootge l § word, sal baie van die antipatie wat daar 

teen sentralisasie bestaan, verdwyn. Losiesgeld van 

£30 per jaar vir hoerskoolkoshuise is te hoog. In 

baie gevalle is In wins aangetoon, ten spyte van slegte 

.- skulde. Ongelukkig is hierdie winste nie altyd vir 

opvoedkundige doeleindes aangewend nie, want die 

komitees dra mos die fin~nsie1e verantwoorde1ikheid 

en kan gevo1glik besluit hoe die geld bestee sou word. 3 ) 

Leningsbeurse is vanaf 1 Januarie 1935 afgeskaf 

omdat baie van die leer1inge eenvoudig nie in In 

1) Pells: Europe~n, Coloured and Native Education in 
South Africa, 111 - 112. 

2 ) Dir. Vers1ag 1935. 
3 ) Ibid, Verslae van inspekteurs. 
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posisie was om terugbetalings te maak nie. Die verplig

tinge van persone wat op daardie stadium nog beurshouers 

was, is opgehef. Die regverdigheid van die beurs

toekennings deur skoolrade word in twyfel getrek: Daar 

bestaan geen sekerheid dat slegs verdienstelike gevalle 

vir beurse in aanmerking kom nie, met die gevolg dat 

die beursstelsel, hoe welgemeend ook ai, meegehelp het 

om ons volk tot 'n bedelaarstand te verlaag. Baie 

ouers het dan ook aIle beursgelde as 'n bron van 

inkomste vir hulself beskou. 1 ) 

Daar is in 1935 reeds In aanvang gemaak met die 

skoolplase te Happy Rest, IvIerensky, Sandrivier ( Kuschke), 

Bekker en Sannieshof, maar as gevolg van die sement

slcaarsto is die bouprogram baie ingekort en kon daar 

nie voorsiening gemaak word vir die aangevraa gde 

akkommodasie nie. 2 ) As daar In vergelyking getref 

word tussen die aantal kosgangers en losiesinrigtings 

van die verskill ende provinsies, vind ons dat die 

Kaapprovinsie, waar die stelsel van kerkkoshuise vir 

hulpbehoewendes oorwegend was, ver op die voorpunt 

was in 1935. Sien Tabel Vl vir die verge lyking. 

'rA13EL VI. 3 ) 

Skole met losiesinrigtings in die viGr provinsies, 1935. 

Aantal Aantal 

skole. kosgangers. 

Kaapprovinsie 290 11,852. 
• Transvaal 152 6,332 

Oranje Vrystaat 86 2,973 

Natal 42 1,807 

Totaal 570 22,964 

1 ) Dir. Verslag 1935, 20 - 21. 

2 ) Ibid, 16. 

3) Offisi~le Jaarboek van die Unie van S.A., Nom 18 
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skaarsto is die bouprogram baie ingekort en kon daar 
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word tussen die aantal kosgangcrs en losiesinrigtings 
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'rJ'LBEL Vl. 3) 

Skole met losiesinrigtings in die viGr provinsies, 1935. 

Aantal Aanta1 
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12 ) Dir. Verslag 1935, 20 - 21. 
) Ibid, 16. 

3) Offisi~le Jaarboek van die Unie van S.A., Nom 18 
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b. Grootskaalse sentralisasie. l ) 

(i) 	 Die nodige masjinerie word in werking 

ges tel. 

In die direkteursverslag van 1936 word 

aangetoon dat v a n die elfhonderd skole in Transvaal 

daar in 1936 agthonderd op die platteland gele~ was, 

waarvan die meeste klein skole was. Die voordele van 

die 8en- en t '.veema nskole oestaan daarin dat hulle so

siale kragstasies is, waar IImeester" In hoogaangeskrewe 

posisie oeklee en as vriend en adviseur van kind sowel 

as ouer optree. Daar is ook baie moontlikhede om s c lf 

werksaamhe id hier uit te bou. Hierdie voordele weeg 

egter ni e teen die nadel e of gebreke op nie: hulle oe

skik oor minder fasiliteite, die vakkeuse is beperk, 

daar is in die reel min of geen buit emuurse aktiwiteite 

nie, die mediese inspekteur, skoolverpleegster, tand

arts, beroepsvoorligter en skoo1psigoloog oesoek hulle 

selde, die g eboue en gronde is gewoonlik ondoeltreffend, 

assistente ondervind moeililrneid om losies te kry en 

die skooltjie se bestaan is wisselvallig. Vanuit 

'n ekonomiese asp ek oeskou k an die Depart ement dit ook 

nie aanoeveel nie. 

Volgens die direkteursverklaring aanvaar die 

Ondenvysdepartement die Christelik-nasionale beginsel 

dat die ouer verantwoordelik is vir sy kind en dat die 

ouerhuis die oeste plek vir die kind se opvoeding is • 

'n Aansienlike aantal leerlinge het egter reeds by 

die kleiner skole priva at, of in inrigting s waar die 

taestande gewissel het van goed tot middelmatig, en 

selfs sleg, geloseer. Hierdie saort 10siesleer1inge 

het drievaudig gely: die dae1ikse ouer1iefde is ont

oeer, daar was geen behoor1ike huisvesting, toesig en 

1) Dir. Vers1ag 1936, 8 - 14 en 160 - 167, asook In
toespraak van die Direkteur van Onderwys voar 'n 
T.O.-kongres, soos weergegee in Die Christelike 
Skoo1b1ad van Mei 1937, 29 - 31. 
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voeding nie en die ruimer fasiliteite van die groter 

skool was afwesig . Die getalsterkte van In skool het 

egter In groot rol by skoolraadsekretarisse, skoolhoof

de en assist e n t e gespeel. Sentralisasie geld in die 

eerste instansie ondersteunde leerlinge. Hoe groter 

die persentasie leerlinge wat geen hulp ontvang nie, 

des te st er ker is die posisie van die skool. Dit sal 

dan die aantal geassisteerde leerling e wees wat die 

deurslaggewende faktor is of daar gesentraliseer moet 

word. Deur die besparing wat hierdie beleid moontlik 

maak, kan meer fondse beskikbaar gestel word vir die 

oprigting van doelmatige koshuisgeboue, beter meubels 

en ruimer 'beurstoekennings vir werklike behoeftige 

gevalle. 

Voordat tot enige bepaalde handeling oorgegaan 

is, is die volgende voorbereidende stappe gedoen om die 

publiek ten volle op hoogte van die b e oogde skema te 

bring: l ) 

1) Op 1 April 1936 het administrateur S. P. 

Bekker In sterk plc idooi voor die provinsiale raad ge

lewer, nadat hy In uitgebreide reis deur die hele 

provin sie onderne em en toestande deeglik ondersoek het. 

In sy referaat verklaar hy dat hy besef dat daar teen

kanting sal wees omdat persoonlike belange in die 

gedran g sal korn, maar "waar ek my met bestaande toe

stande bemoei, het ek die onderv~s van die kind op 

die hart. ,,2) 

"Duur losi e sinrigting s is in die me e ste plat
telandse dorpe op erig en daar is byna nie een van 
hulle wat nie om meer plaasruimte vir loseerders vra 
nie. Waarorn? Eenvoudig omdat die kinders onder 
behoorlike omst a ndi ghede g ehuisves word, in die mees
te gevall~ behoorlik gevo e d word en beter onderwys in In 
gesentrallseerde s k ool en groter beurse as OD die 
platteland ontvang. Ons i s voornamens In vOl1edlge 
skcma vir elke skoolraadsdistrik uit te werk nadat 
ons volle inligting in v c rband met die aantal leerlinge
in so 'n distrik ontvang het, sowel as 'n rapport oor 

1) Dir. Versla g 1936, 160 - 167. 
2) Alg. Omsendbrief Nom. 6 van 1936. 
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die topografie van die distrik. Dit sal dan ingedien 
en met die raad self bespreek word en indien daar tot 
, n oor e enkoms gekom vvord, sal di t toegepas word op · die 
skrift elike ond erneming van die raad dat alle laer
skoolb evrse slegs aan erkende koshuise toegeken sal 
word. 11 1.) 

2) Op 'n skoolraadskonferensie, g e hou te Pretoria 

op 5 Me i 1936, is die sentralisasiebeleid eenparig 

aanvaar. 

3) R. S. Fe rreira is deur di e Departement be-

no e m as voltydse s e ntralisasie-beampte. Na deeglike 

onde rsoek en same sprekings met skoolhoofde, het hy 

aanbevelings by di e betrokke skoolrade gedoen. Hulle 

aanbeve lings, tesnme met die van die skoolinspekteur 

vorm dan die basis van die Departement se aanbevelings 

by die Uitvoer ende Komitee. Om hierdie gegewens vir 

die Dep a rtement te venverk en saam te vat, is die 

dienste van inspekteur F. J. du Toit vir die doel 

afgesonder. 

Die middele wat gebruik is om hierdie sentra1i-

sasi ebeleid deur te vo e r, was motorvervoerskemns 

en koshuis e op s e ntr a l e punte en skoolplase. Aan die 

einde van di e e e rste jaar is hierdie skema reeds in 

die volgende distrikte deurgevoer: 2 ) 

Distrik. 

Zoutp ansberg: 

Pietersburg: 

Potgietersrust~ 

Waterberg: 

Marico: 

Zwartruggens: 

Middelburg~ 

Sentrale skole met koshuise. 

Alldays, Duiwe lskloof, Messina, Mapani. 

Zoelanekaar en Dendron. 

Welgedacht, Unitas en Naboomspruit. 

Alma en Zanddrift. 

Groot Marico en He rrnanskraal. 

Dwaa1poom, Zwartruggens en Koster. 

Hendrina. 

Ook isdaar reeds f1uks vordering gemaak met 

die oprigting v an skoo1p1ase. Vyf van die beoogde 

twaalf het a1reeds in werking getree, naamlik Happy 

Rest (naby Louis Trichardt), TvIe rens ky (naby Tzaneen), 

Bekker (naby Krugersdorp), Kus c hke Cnaby Pietersburg) 

1) Alg. Omsendbrief No.6 van 1936: Toespraak van 
administrateur Bekker in die Provinsia1e Raad. 

2) Dir. ·Vers1ag 1936: Memorandum Nom. V1 - Sentra1isasie, 
160 - 167. 
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op 5 Me i 1936, is die sentralisasiebeleid eenparig 

aanvaar. 

3) R. S. Ferreira is deur die Departement be-

noem as voltydse sentralisasie-beamptc. Na deeglike 

ondersoek en samesprekings met skoolhoofde, het hy 

aanbevelings by die betrokke skoolrade gedoen. Hulle 

aanbevelings, tesame met die van die skoolinspekteur 

vorm dan die basis van die Departement se aanbevelings 

by die Uitvoerende Komitee. Om hierdie gegewens vir 

die Departement te verwerk en saam te vat, is die 

dienste van inspekteur F. J. du Toit vir die doel 

afgesonder. 

Die middele wat gebruik is om hierdie sentra1i-

sasiebeleid deur te vo~r, was motorvervoerskemns 

en koshuise op sentrCl.lc punte en skoolplase. Aan die 

einde van die eerste jaar is hierdie skema reeds in 

die volgende distrikte deurgevoer: 2 ) 

Distrik. 

zoutpansberg: 

Pietersburg: 

Potgietersrust: 

Waterberg: 

Marico: 

Zwartruggens: 

Middelburg: 

Sentrale skole met koshuise. 

Alldays, Duiwelskloof, LTessina, Mopani. 

Zoelanekaar en Dendron. 

Welgedacht, Unitas en Naboomspruit. 

Alma en Zanddrift. 

Groot Marico en Hermanskraal. 

Dwaal~oom, Zw~rtruggens en Koster. 

Hendrina. 

Ook is daar reeds fluks vordering gemaak met 

die oprigting van skoolplase. Vyf van die beoogde 

twaalf het alreeds in werking getree, naamlik Happy 

Rest (naby Louis Trichardt), fJIerensky (naby Tzaneen), 

Bekker (naby Krugersdorp), Kuschke Cnaby Pietersburg) 

1) Alg. Omsendbrief No. 6 van 1936: Toespraak van 
administrateur Bekker in die Provinsiale Raad. 

2) Dir. Verslag 1936: Memorandum Nom. VI - Sentralisasie 
160 - 167. ' 
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en Sannieshof (naby Lichtenburg). Die strewe was om 

by elkeen van hierdie inrigtings later ongeveer 400 

leerlinge te he - hoofsaaklik in koshuise - sodat daar 

80 leerlinge per skooldag beskikbaar sal wees vir 

buiteskoolse-werksaamhede. Bier is ruimer fasiliteite 

gebied as in die gewone standerd-agt-skool, In atmos

feer v an werklikheid sal bestaan en die kind sal be-

w~ar word teen vervreemding van die lewe op die plaas. 

(ii) Ontstaan van die provinsiale koshuisstelsel. 

In die oprigting van skoolplase en sentrale 

skole, was dit vir die Departement nodig om 'n algehele 

omwenteling in die oprigting en beheer van koshuise 

aan te' bring. Dit was nie meer vir die Administrasie 

moontlik om die inisiatief aan plaaslike komitees oor 

te laat nie. Gedurende 1936 is daar dertig van die 

honderd-en-vyftig bestaande koshuise oorgeneem. Bier-

die inrigtings sou in die toekoms as provinsiale 

koshuise bekend staan. Nadat die provinsiale Adminis

tr a sie self In aantal nuwe koshuise opgerig het, was 

112 van die totale 203 inrigtings in 1938 provinsiale 

koshuise. l ) 

In hierdie inrigtings het die Administrasie alle 

finansiele risikols oorgeneem, en a lle gelde is uitsluit

lik vir koshuisdoeleindes aangewend, onder beheer van 

In superintendent wat deur die Direkteur benoem is. 

Die maksimum akkommod a sie vir elke afsonderlike inrig

ting is vasgestel, maar 'n vyf-jaar-bouplan sou dit 

miskien e ers moontlik maak om konsekv.rent volgens 

hierdie bepaling te handel. Nogtans het die koshuis

stelsel geduYE:· nde die jare 1934 - 1938 g cvveldig uit

1) Dir. Verslae vir die genoemde jare. 
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gebrei soos b1yk uit die vo1gende tabe1: 

TABEL V11. 1 ) 

Uitbreiding van koshuis-akkommodasie: 

Maksimum akkommodasie 
Aanta1 kosgangers 

Inwonende personee1 

Goewermentsgeboue 

Gehuurde geboue 

1934 1938 

6631 9324 
5596 8557 

403 604 

52 116 

83 87 

1934 - 1938. 

Vermeer
dering. 

2693 
2961 

201 

64 

,3 

• 


Y' 

• 

Waar nuwe koshuise opgerig is, het die Departe

ment genoeg ruimte in die eet- en slaapvertrekke beoog, 

onhigieniese vo1proppery moes tn neks1ag toegedien 

word en ruim voorsiening van bad- en wasfasi1iteite, 

terrein vir spee1- en tuinmaak-doe1 e indes, sovee1 ge

riewe vir 1eer1ing e en personee1 as moont1ik en be

hoor1ike en gesonde voeding moes verskaf word. Vir 

e1ke inrigting is daar tn adviserende komitee, bestaan

de uit ouers of be1angste11endes, benoem. Die pasaan

geste1de komitees het nog nie besef dat hu11e net soos 

in die ver1ede fondse vir hu11e koshuise kon opbou 

n i e . 2 ) Onde rworpe aan die goedkeuring van hoofkantoor 

kan surp1usge1d in be1ang van die koshuis aangewend 

word. Dit is tn r e striksie wat voorheen nie van toepas

sing was op komitees wat finansie1e ver~ntwoorde1ikheid 

onderneem het nie, met die gevo1g dat surplus fondse 

deur s ommige komitees in kana1 e ge1ei is waclruit die 

kinders nie die minste voordee1 getrek het nie. Die 

Direkteur het sy toespraak afgcs1uit met die vo1gende 

woorde: "Warmee r die sentra1isasiebe1eid suksesvo1 

deurgevoer is, sal die p1atte1andse onderwys op pote 

staan vir die onderwysers sowe1 a s vir die 1eer1inge. 

Sentra1isasie is oor10g: oor10g t e en a1gar en a11es 

1) Koshuisopgawe s vir die jare 1934 en 1938 • 
2) Dir. G. A. C. Kuschke se toespraak voor T. O.-kongres: 

Die Christe1ike Skoo1b1ad, Mei 1937. 
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gebrei 5005 b1yk uit die vo1gende tabe1: 

TABEL V11. 1 ) 

Uitbreiding van koshuis-akkommodasie: 1934 - 1938. 

1934 

Maksimum akkommodasie 6631 
Aantal kosgangers 5596 
Inwonende personeel 403 
Goewermentsgeboue 52 

Gehuurde geboue 83 

1938 

9324 

8557 

604 

116 

87 

Vermeer
dering. 

2693 
2961 

201 

64 

3 

Waar nuwe koshuise opgerig is, het die Departe-

ment genoeg ruimte in die eet- en slaapvertrekke beoog, 

onhigieniese volproppery moes 'n nekslag toegedien 

word en ruim voorsiening van bad- en wasfasiliteite, 

terrein vir speel- en tuinmaak-doeleindes, soveel ge-

riewe vir leerling e en personee1 as moontlik en be-

hoorlike en gesonde voeding moes verskaf word. Vir 

elke inrieting is daar tn adviserende komitee, bestaan-

de uit ouers of belangstellendes, benoem. Die pasaan

gestelde komitees het nog nie besef dat hulle net 5005 

in die verledc fondse vir hulle koshuise kon opbou 

nie. 2 ) Onderworpe aan die goedkeuring van hoofkantoor 

kan surplusgeld in belang van die koshuis aangevvend 

word. Dit is tn restriksie wat voorheen nie van toepas-

sing was op komi tees wat finansiele vern.ntwoordelikheid 

onderncem het nie, met die gevolg dat surplus fondse 

deur sommige komi tees in kanale gelei is wa~lrui t die 

kinders nie die minste voordeel getrek het nie. Die 

Direkteur het sy toespraak afgcsluit met die volgende 

woorde: "Wanneer die sentralisasiebeleid suksesvol 

deurgevoer is, sal die plattelandse onderwys op pote 

staan vir die onderwysers sowel as vir die leerlinge. 

Sentralisasie is oorlog: oorlog teen algar en alles 

1) Koshuisopgawes vir die jare 1934 en 1938. 
2) Dir. G. A. C. Kuschke se toespraak voor T. O.-kongres: 

Die Christelike Skoolblad, Mei 1937. 
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wat in die pad staan van die heil van ons volk se 

kinders." 

Met die oorname van koshuise deur die Provinsiale 

Administrasie is hulle dikwels genoodsaak om van be

staande geboue, wat nie altyd doeltreffend was nie, 

gebruik te maak. Th in geboue was werklik in In goeie 

toestand, maar die aanvraag vir addisionele akkommodasie 

was so groot dat dit onmoontlik was om onmiddellik aan 

die behoeftes van die provinsie te voldoen. Die inspek

teurs van onderwys was dit roerend eens dat die oor

gang na provinsiale koshuise In stap in die regte 

rigting is. Hier is die kosgangers op 'n bevredigende 

wyse gevoed, die toesig was effektief en daar het 'n 

verfrissende gees van opgewektheid geheers. l ) Aanvraag 

om losies het die plaasruimte oortref en nuwe koshuise 

sou op verskeie plekke opgerig moes word. 

Ho ewel vervoerskemas 'n baie goedkoper middel 

was om kinders by die skool te kry as koshuise, word 

aan laasgenoe mde voorkeur gegee. Koshuisruimte by 

skoolplase en sentrale skole is dan ook aansienlik 

uitgebrei, maar om in al die behoeftes te voorsien, 

sou In addisionele kapitaaluitgawe van £600,000 aan 

sentrale skole en £400,000 by skoolplase meebring. 2 ) 

Met die uitbreek van die Tweede Wereldoorlog is hier

die voorgestelde bouprogram tot In baie groot mate aan 

bande gele, en is daar selfs vandag nog 'n groot 

agterstand wat ingehaal moet word. 

Die uitwerking van sentralisasie op die plat

telandse distrikte word in Tabel Vlll (bladsy 116) 

aangetoon. 

1) Dir. Verslag 1937: Verslae van inspekteurs, 44 - 71. 
2) Dir. Verslag 1938, 11 • 
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Met die oorname van koshuise deur die Provinsiale 

Administrasie is hulle dikwels genoodsaak om van be-

staande geboue, wat nie altyd doeltreffend was nie, 
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TABEL VllL 1) 

Sentralisasie: 1934 - 1940, 

Skoolrade. ~ierde:kwarta~l 1934.~ierde kwartarl 1940 } 
~~er- iSkole.~ Onder- ~~er- :Skole ., Onder-I 
!llnge. ! ; wysers .Illnge . I , wysers p 

I I . I' I II -! 

Barberton. 2039 24 84 2315 19 94 
Bethal. ! 1536 26 74 1430 18 62 

Bloemhof. 11636 17 65 1490 9 55 
. I 

Carolina-Belfas~ . 1558 20 70 1441 6 58 
26 1842 18 70 

Heidelberg. 2338 
Ermel0. I 2025 84 

32 101 22 103 
Klerksdorp. 1860 

2695 
2166 1723 78 77 

Lichtenburg. 4682 47 201 1 28 

Lydenburg . i 1551 

3562 27 
601824 67 

I 
1450 

22Marico. : 2472 107 2033 78 
Pietersburg. ! 2028 I 31 

33 
84 67 

Piet Retief. , 758 i 12 31 

1760 I 20 

10 38815 I 
121 

Potgietersrust. 1523 19 

Potchefstroom. , 3204 I 38 129 3392 I 21 

1801 1064 70 

Pretoria Distr. I 4984 ~ 79 237 
I I 

! 212 

Rustenburg. I 4520 ! 68 199 

5297 I 49 
4619 173 

Schweizer-
Reneke. 1 1735 ' 31 

44 

1684 

I 
20 

I 
76 

Standerton. 

84 
32, 69 '2047 90 1748 25 

Ventersdorp. 261604 73 ! 1324 I 13 50 

Vereeni ging . I 2163 31 96I94 2582 20\1 

Wakkerstroom. 61 1498 13 I 56 
Waterberg. 

1554 17 

136 I 2421 42 1052718 55 I 
20 12Witbank. 75 iI 17521731 I 

Witwatersbe rg. I 1867 26 
I 

2172 1777 ~~ I 
Wolmaransstad. I 2169 I 35 76 

Zoutpansberg. 11988 I 27 

1933 , 21 95 
168587 14 64 

Zwartruggens. i 2176 I 45 81114 1971 25 

TOTAAL 2396 I902 I 2779 !61693 I 577 

1) Dir, Vers l a g 1940, 12. 
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i63173 

26 

32 

23 
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24 

33 
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12 

38 

19 
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68 

31 

32 I 

26 

31 
17 

55 
20 

26 
! 
! 35 
I 27 
I 
I 

45 

902 

1) Dir, Vers1a g 1940, 12. 
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5. 	Verslag van Provinsiale Onderwyskommissie, 1939. 1 ) 

Die opdrag aan hierdie kornmissie was baie wyd. 

Rulle moes ondersoek instel na al die vertakkinge van 

die onderwysstelsel in Transvaal, teneinde sodanige 

aanbevelings te doen as wat daartoe mag strek om die 

doeltreffendheid van die stelsel te verbeter, dit te 

laat aanpas by die me e s moderne ontwikkelings op op

voedkundige gebied, en dit in staat te stel om op 

bevredig(;nde v-ryse te voldoen aan die vere istes van 

aIle seksies van die bevolking. 

Soos aangetoon in die opdrag aan die kommissie, 

moes die hele ondenvysstelsel gedek word. Gevolglik 

het die sentralisasiebeleid, die koshuis- en beurs

stelsel, sake wat in daardie jare die algemene onder

werpe van bespreking was - noukeurige aandag geniet. 

Rulle bevindings en aanbevelings kan puntsgewys gene em 

word, soos dit in die verslag uiteengesit is. 

a. 	Sentralisasie. 

In somrnige distrikte waar sentralisasie nog nie 

deurgevoer is nie, is toestande aangetref soos dit 

voor 1936 betreklik algemeen vms: gebrekkige leerplanne, 

min of geen buitemuurse aktiwiteite nie, swak (en 

in baie geva lle betreurenswaardige) toestande in 

private koshuise, wat gestig is op ,grond van die toe

kenning van losiesbeurse, en by private families. Baie 

beurshouers het nog geloseer onder toestande wat 

groot afbreuk gedoen het aan hulle fisiese, intellek

tuele en morele ontwikkeling. 

Selfs by goedgekeurde koshuise het daar dikwels 

1) 	Provinsiale Onderwyskornmissie, 1939, benoem ingevolge 
Adm. Ken. Nom. 124 van 3 J1JIaart 1937 en bestaandc uit: 
ds. W. Nicol as voorsitter, dr. E. G. Malherbe en die 
here S.C.A. Cosser, J. Duthie, F. van Zyl Slabbert, 
B. J. S~itl A. Stepjen, A. P. Swart en F. Handel Thomp
son. MeJ. c. J. Neeser en G.A.C. Kuschke is ook la
ter as lede benoem met J. C. 1Noudenberg as sekretaris. 
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). Verslag van Provinsiale Onderwyskommissie, 1939. 1 ) 

Die opdrag aan hierdie kommissie .,.ras baie wyd. 

nulle moes ondersoek instel na al die vertakkinge van 

iie onderwysstelsel in Transvaal, teneinde sodanige 

~anbevelings te doen as wat daartoe mag strek om die 

ioeltreffendheid van die stelsel te verbeter, dit te 

1aat aanpas by die mees moderne ontwikkelings op op-

~oedkundige gebied, en dit in staat te stel om op 

bevredigcnde l.'ryse te voldoen aan die vereistes van 

~lle seksies van die bevolking. 

Soos aangetoon in die opdrag aan die kommissie, 

noes die hele ondenvysstelsel gedek word. Gevolglik 

~et die sentralisasiebeleid, die koshuis- en beurs

stelsel, sake wat in daardie jare die algemene onder-

Nerpe van bespreking was - noukeurige aandag geniet. 

Hulle bevindings en aanbevelings kan puntsgewys geneem 

Nord, soos dit in die verslag uiteengesit is. 

a. Sentralisasie. 

In sommige distrikte waar sentralisasie nog nie 

ieurgevoer is nie, is toestande aangetref soos dit 

~oor 1936 betreklik algemeen V!aS: gebrekkige leerplanne, 

nin of geen buitemuurse aktiwiteite nie, swak (en 

in baie geva lle betreurenswaardige) toestande in 

private koshuise, wat gestig is op ,~rond van die toe

tenning van losiesbeurse, en by private families. Baie 

beurshouers het nog geloseer onder toestande wat 

groot afbreuk gedoen het aan hulle fisiese, intellek-

tuele en morele ontwikkeling. 

Selfs by goedgekeurde koshuise het daar dikwels 

1) Provinsiale Onderwyskommissie, 1939, benoem ingevolge 
Adm. Ken. Nom. 124 VDn 3 Maart 1937 en bestaandc uit: 
ds. W. Nicol as voorsitter, dr. E. G. Malherbe en die 
here S.C.A. Cosser, J. Duthie, F. van Zyl Slabbert, 
B. J. S~it! A. Stepjen, A. P. Swart en F. Handel Thomp
son. MeJ. c. J. Nee-ser en G.A.C. Kuschke is ook la-
ter as lede benoem met J. C. 1Noudenber g as sekretaris. 
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uiters onbevredigende toest a nde geheers. As gevolg 

v an gebrek aan losies- en maatskaplike geriewe was 

dames dikwels nie te vinde vir onderwys op die plat

teland nie, In toestand wat tot groot nadeel van die 

kleiner kinders was. 

Openbaarmaking van hierdie ongewenste toestande 

het meegehelp om die sentralisasiebeleid suksesvol 

deur te voer. Fasiliteite wat om ekonomiese redes nie 

by I n klein skool verskaf kon vi/ord nie, was geregverdig 

by groter esentraliseerde skole. Waar vervoer nie 

moontlik was nie, is koshuise opgerig. Skoolrade en 

amptenare het probeer om die sa.mewerking van ouers te 

v erkry en Skedule-lll-skole , wat direk onder die beheer 

van die Departement gestaan het, is gestig om werk te 

bespoedig. Die aantreklikste van die sentrale skole 

is die wat as nuwe inrigtings tot stand gekom het. Hier 

is taarnlike uitgebreidc stukke grond gekry en die 

netjiese skool- en koshuisgeboue, eet- en ontspanning

sale, speelgronde, tuine en wat erskemas het alles 

daartoe bygedra om die indruk van 'n ware opvoeding

sentrum te skep. 

As voordele van sentralisasie word genoem die 

ontstaan van kultuurverenigings, bibliote e en sport

aange leenthede. Huisvesting en voedingis baie meer 

bevr edi gend (verbeterde gesondheid was reeds te be

speur) en goeie onderwyseresse se dienste word be

skikbnar gestel vir die plattelandse kind. Verskeie 

besware is ook gemac k , sornmige waarvan b a ie gegrond was. 

Dit is nie wenslik d a t klein kinders van hul ouerhuise 

geneem word nie en we erstand is uitgelok deur die 

ordelose wy se waa rop die Dcpartement dikwels te werle 

gegaa n het sodat b a ie persone onnodig blootgestel 

was aan ontberings. Sentralisasie moet in medewerking 

met die skoolrade en ouers uitgevoer word, sonder 
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verwarring en ontberings vir die ouers en kinders. 

Meer klere is nodig wanneer die kind na die skoolkoshuis 

moet gaan. Hierdie beswaar geld egter minder vir die 

plattelandse koshuise, waar nie sulke hoe eise in die 

verband gestel word nie. In baie gevalle was die besware 

egter aan selfsugtige motiewe toe to skryf en sommige 

onderwysers het selfs uit eie b e lang die skema probeer 

dwarsboom. 

In die kommissie se aanbevelings onderskryf hulle 

die sentralisasie-beleid en beveel aan dat dit, met 

re de like toegewings aan die wense van die ouers en 

beveiliging ten aansien van die belange van die onder

wysers, voortdurend toegepas moet word. Malariastrcke 

verdien spesiale oorweging. Bier behoort g e e n een

of tweemanskole of vervoerskemas te wees nie. Koshuise 

is die enig ste middel om die gesondheid van die 

kinders op 'n bevredigende peil te hou. 

b. 	Losies. 

Voorsiening word gemaak vir kinders wat in plekke 

woon waa r die voertaal, graad en soort onderwys wat 

hulle nodig het nie beskikbaar is nie, deur middel v an 

losiesgeriewe. Op daardie tydstip het daar ongeveer 

8,000 van die kinde rs in provinsial o skole op ander 

plekke loseer en die aantal sou toeneem namate verplig

te skoolbesoek strenger toegepas word, veral vir middel

bare onder'.. 'Ys, en die onwilligheid V FJn ouers om hulle 

kinders op ander plefk e te laat loseer, te bowe gekom 

is. Die grootste grief van di e kommissie is die 11soort 

losies" w:'It in honderde gevalle onde r 'baie onbevredigende 

omstandighcde verskaf word. Die neiging wat daar by 

baie individue le persone bestaan om self 'n bestaan 

te maak uit die verskaffing van losies is 'n vretende 

kanker aan die onderwysstelsel. Beheer en inspeksie 

is in sulke gevalle dringend nodig. 
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(i) Goedgekeurde Koshuise. 

Tydens die ondersoek .van die kommissie is 

negentig koshuise, wat bekend gestaan het as goedgekeurde 

koshuise en wat beheer is deur plaaslike liggame of 

komitees, aangetref. Hierdie komitees moes volle fi-

nansi~le verantwoordelikheid vir die inrigtings aanvaar, 

maa r kon sekere toelaes van die Departement ontvang as 

die gebou aan sekere vereistes voldoen het en die 

Departement In waarborg ontvang het dat In vasgcstelde 

minimum aanta1 kosgangers daar sal 10seer en die komi-

tee onderneem om verantwooxde1ikheid vix al1e uitgawes 

te dra. Hierdie toe1ae het bestaan uit huurge1d vir 

die gebou en In hulptoe1ae vix die aankoop van uitrus-

ting, afgesien van die gewone beuxsge1d vix losies 

wat kwaxtaa11iks aan die koshuise uitbetaa1 is. 

Vee1 da nk is vexsku1dig aan die komitees en 

kerkxade wat hierdie taak op hu11e geneem het toe 

die pxovinsie nie daartoe in staat was nie. In sommige 

geva11e is bewyse gevind van uitstekende vooxsiening 

en doe1treffende kontxo1e. Hierdie stelse1 se voordee1 

is daarin ge1e~ dat daar ge1eenthe id geskep word vir 

p1aas1ike ondernemingsgees en die be1angstel1ing in 

opvoeding word gewek by die persone wie se inv10ed 
< 

die meeste gewens is. Baie van hu11e vu1 dan ook die 

beurse van 1eer1inge aan uit koshuisfondse; hierdie 

tegemoetkoming word gebaseer op intiem& kennis van die 

app1ikant se omstandighede. 

Die besware wat teen die ste1sel ingebring 

is, vereis egter grondige oordenking. Oprigting van 

die slaapsa1e en wDsgeri ewe, asook voedse1voorsiening 

was dikwels onbevredigend. Instede van In huis1ike 

atmosfeer te skep, het die geboue soms 'n tronkagtige 

voorkoms. Omdat min fondse beskikbaar was, word daar 

nie a1tyd voldoende voorsiening gemaak vir behoorlike 
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toesig nie, en wanr die kontrole onafhanklik van die 

skool was, is d a c r soms 'n beleid anngetref wat teen-

strydig wns met wat in die skool nagestreef word. By 

tn g ebrek aqn eenstemmigheid tus s e n die skoolhoof en 

die komitee, was die leerlinge die lydende party_ Dat 

die finansiele administrasie onbevredigend is, blyk 

veral uit die a nwending van surplusse. Wettiglik 

was die komitees die eienaar, maar sedelik is hierdie 

geld aIleen vir die opvoeding bedoel. As die komitee 

sy wettige en die provinsie sy sedelike eise stel, is 

botsings onvermydelik. 

(ii) Provinsiale Koshuise. 

Nadat die nuwe regulasies vanaf September 

1936 in werking getree het, is re eds sestig koshuise 

deur die Administrasie oorgeneem. Dit word aanbeveel 

dat die skoolhoof ook di e superintendent van die koshuis 

moet wees. Sy g e sluierde gesag mo e t daar wees om 

wryv~ing tus sen die skool en die ko shuis ui t te skakel. 

As daar meer as een koshuis aan 'n skool verbonde is, 

moet di e hoof nogt a ns as superintendent optree, maar 

hy bewoon dan tn afsonderlike huis mE::t huisvaders 

(of ooeders) vir e lke afsonderlike koshuis. 

Adviserende komit ees moet behulpsaam we es met die 

aanbevelings insake beurstoekennings, die b e noeming 

van personee llede (huishoude lik) en algemene beheer. 

Da nr is egter In spesiale koshuisinspekteur nodig 

wat waardevolle advies aan superintendente k a n gee 

in verband me t die finansiele administrasie van 

koshuissake. Sy v e rslag kan ook van nut "".fees vir d ie 

kringsinspekteur wanneer hy di e gewone koshuisinsp eksie 

oehartig. Die l ewenstandaard moet in aIle provinsiale 

koshuis e so na moontlik dieselfde wees. Om dit te , 
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b ewerkstellig moet di e Dcpart2ment in oorleg met 

plaaslikE owerhede di e losiesgeld vasstel. 

Daar moet spesiale voorsiening gemaak word vir 

die opleiding vetn matrones, wnnt b a ie v a n die sukses 

van die inrigting hang van haar af. Ook moet sy ken

ills dra van tuisverpleging en in staat wees om ui tvoe

ring te e ee aan die wenke in verband met dieetskale, 

soos per omsendbrief deur die departeme ntele diect

kundige a a nbeve el. Een van die pligte van di e koshuis

inspekteur sal wees om te kontroleer of hierdie dicet

skale gevolg word. 

'n Hele aantal inrigtings het dit in die begin

jare moe ilik gevind om nie die bes kikbare fondse te 

oorskry nie. Om te bespaar het hulle soms kosgang ors 

te v e el van die huishoudelike werk laat do e n en sodoon

de van die b ediendes uitgeskakel. Selfs di e voeding 

is ingekort om uitgawes te besnoei. Om hierdie probleem 

uit te skakel, word aanbeve el d a t alle geldelike S ~ [O 

direk d eur die De partement beheer word en d a t superin

tendent e nie met die verantwoordelikheid van 'n bo ok

houding, e n alles wat dit me ebring, bela s word nie. 

c. Beurse. 

Die beginse ls wat voorhoen ten grondslag gele het 

Han die toekenning van beurse, was as volg: Skoolrade 

sowel as die Departement het beurso toegeken volgens 

di e behoeftigheid v an die ouers. Die rade het jaarliks 

'n beraming gemaak vir die volgende ja2 Y en hierdie 

bedra g i s aan hulle to e g ewys vir uitbetaling in hulle 

bepaa lde distrik. Alle midde lbare-skoolbeurse en beurse 

a a n skoolplas e met hulle voedingskole is direk d eur 

die Departement toe geken. 'n Maksimum v a n 1/6d per 

dag (gemiddeld 1/3d) vir laerskoolle erlinge en £36 

p e r jaar ( g emidde ld £30) vir middelbare-skooll e erling e 

122. 

bewerkstellig moet die Dcpartement in oorleg met 

plaasliks owerhede die losiesgeld vasstel. 

Daar moet spesiale voorsiening gemaak word vir 

die opleiding VRn matrones, want baie van die sukses 

van die inrigting hang van haar af. Ook moet sy ken

ills dra van tuisverpleging en in staat wees om uitvoe

ring te eee aan die wenke in verband met dieetskale, 

soos per omsendbrief deur die departementele dioct

kundige a ctnbeveel. Een van die pligte vnn die koshuis

inspekteur sal wees om te kontroleer of hierdie di~et

skale gevolg word. 

In Hele aantal inrigtings het dit in die begin

jare moeilik gevind om nie die beskikbare fondse te 

oorskry nie. Om te bespa8'y het hulle soms kostj.?ngers 

te veel van die huishoudelike werk laat do en en sodoon

de van die bediendes uitgeskakel. Selfs die voeding 

is ingekort om uitgawes te besnoei. Om hierdie probleem 

uit te skakel, word aanbeveel dat alle geldelike s ~co 

direk deur die Departement beheer word en dat superin

tendente nie met die verantwoordelikheid van 'n book

houding, en alles wat dit mecbring, belas word nie. 

c. Beurse. 

Die beginsels wat voorhcen ten grondslag gele het 

aan die toekenning van beurse, was as volg: Skoolrade 

sowel as die Departement het beurse tocgeken volgens 

die behoeftigheid van die ouers. Die rade het jaarliks 

'n beraming gemaak vir die volgende ja~r en hierdie 

bedrag is aan hulle to egewys vir uitbetaling in hulle 

bepaalde distrik. Alle middelbare-skoolbeurse en beurse 

ann skoolplase met hulle voedingskole is direk deur 

die Departement toegeken. 'n Maksimum van 1/6d per 

dag (gemiddeld 1/3d) vir laerskoolleerlinge en £36 

per jaar (gemiddeld £30) vir middelbare-skoolleerlinge 



123. 


is volgens die skema aan beursleerlinge in koshuise uit 

betaal. Waar daar geen koshuise was nie, is rd. per 

dag vir privaat-losies beskikbaar gestel. 

As kritiek op hierdie stelsel word die volgende 

g e noem: 1. Die toets vir behoeftigheid was onbevredi

gend. DiG verskille in toekennings wat gemaak is, 

was dikwels onverstaanbaar. 

2. In Sewe-pennie-beurs is die oorsaak van 

ondervoeding en ander euwels. 

3. Kinders in standerds vyf en ses kan nie 'n 

betroubare eksamenresultaat lewer nie, terwyl die 

vereiste van sestig persent om In b8urs te verwerf, 

slegs In willekeurige syfer was. 

4. Beurse wat aangebi ed is, was dikwels so 

klein dat dit moeilik Ranvaarbaar was. 

5. Die behoeftige plaaskind word nie in ge

lyke voorregte gestel met die dorpskind wat uit sy 

hui s kan skoolgap_n nie. 

In hulle a8_nbevelings word In nuwe beursst elsel, 

wat gebaseer word op die gelykstelling van geleentheid, 

waardeur geografiese verskille geneutraliseer sal word, 

voorgestaan. Deuy die oprigting van In skool op 'n 

bepaalde plek word sommige ouers bevoordeel om geo

grafiese redes, terwyl andere in In nadelige posisie 

geplaas word. Hierdie laasgen~oemde geval behoort be

sondere aandag te geniet: As In kind verder as twee my1 

van die skool af woon, moet die staat deur werklike 

diens of deur Ond 8ysteuning die ouer in so In posisie 

plaas dat hy nie meer koste s a l h§ as wat hy rede

likerwys aan die onderhoud van die kind tuis sou 

gehad het nie. Die a~lnbeveling var.. die kommissie is 

'n nuwe beginsel wat nie in die onde r wyswet ingesluit 

is nie. As dit aanvaa:t word, sal verpligte skool
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vereiste van sestig pcrsent om In b~urs te verwerf, 

slegs In willekeurige syfer was. 

4. Beurse wat aangebi8d is, was dikwels so 

klein dat dit moeilik aanvaarbaar wns. 

5. Die behoeftige plaaskind word nie in ge

lyke voorregtc gestel met die dorpskind wat uit sy 

huis kan skoolgaD_n nie. 

In hulle a e_nbevelings word In nuwe beursstclsel, 

wat gcbaseer word op die g e lykstelling van geleentheid, 

waardeur geografiese verskille geneutraliseer sal word, 

voorgestaan. Deuy die oprigting van In skool op 'n 

bepa~_lde plek word sornmige ouers bevoordeel om geo

grafiese redes, terwyl andere in In nadelige posisie 

geplaas word. Hierdie laa5gen~oemde geval behoort be

sondere aandag te geniet: As In kind verder as twee myl 

van die skool af woon, moet die staat deur werklike 

diens of dour ond0rsteuning die ouer in so In posisie 

plaas dat hy nie meer koste sRl h§ as wat hy rede

likerwys aan die onderhoud van die kind tuis sou 

gehad het nie ~ Die a~_nbeveling var.. die kommissie is 

In nuwe beginsel wat nie in die onde r wyswet ingesluit 

is nie. As dit aanvaar word, sal verpligte skool-
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besoek aIleen van krag kan wees. buite die voorgeskrewe 

afstand wanneer die staat deur werklike diens (vervoer) 

of g e ldelike ondersteuning (losies) bereid is am die 

addisionele kost e te dra. 

Losiesbeurse sal dan bereken word volgens die 

beginsels soos hierna uitcengesit: Koshuisgeld deur 

die ouer betaalbaar, moet gelykstaan met wat beskou 

word as die redelike koste vir die ouer, wat in 'n 

norma le ekonomiese posisie verkeer, om sy kind by die 

huis te onderhou. Hierdie onderhoudskoste tuis verskil 

egter in bepaa lde g cbiede en daarom sal dit nodig wees 

om koshuise in drie groepe te klassifiseer, naamlik 

A-koshuise wat opgerig is buit e gebiede van plaaslike 

b e sture, B-koshuise binne die g cbiede van plaaslike 

besture en C-koshuise a a n die Rand en Pretoria. 

Die onderhoudskoste in die verskillende tipes 

v a n inrigtings is dan as volg: 

Koste in 
koshuis. 

Koste 
tuis. 

Gelykstellings
toclae. 

A 

B 

C 

£24 

£32 

£40 

£12 

£18 

£24 

£12 

£14 

£16 

AIle koshuise binne 'n bepaalde gebied moet in 

dieselfde groep val, teen die s e lfde kost e per l ecrling 

10si-8s velc :':·~af en dies clfde bedrag (koste tuis) van 

die ouers vorder. As aansoek om toelating tot 'n 

koshuis gedoen word, wat nie die naaste inrigting aan 

die ouerwoning is nie, kan dit toegestaan word as 

dit nie In ande r leerling van die omgewing uit die 

skool of koshuis sal hou nie. Wanne er so 'n verskuiVling 

na In duurder gebied plaasvind, moet die voorgeskrevle 

bedrag vir die duurder inrigting betaal word, na In 
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goedkoper inrigting die bedrag wat hy in die duurder 

een sou betaal. Dit sal verhoed dat daar misbruik van 

die goedkoper koshuise gemaak word. Daar moet verder 

ge e n verskil gemaak word tussen die losiesgeld vir 

laerskool- en middelbare-skoolleerlinge nie, met dien 

verstande dat bevredigende vordering as 'n vereist e 

vir die behoud van beurse by standerd nege- en tien

leerlinge vereis word. 

Tot dusver is die subsidie bespreek wat betaal 

moet word ten beho ewe van alle kosgangers, afgesien 

van die behoeftigheidsf~ktor. As 'n behoeftige 

oucr a a n sock d0 8n om 'n beurs, moet hy bewys kan lewer 

d a t hy nie a a n sy kinders tuis bestee wat 'n ouer 

onder normale ekonomiese omstandighede in die betrokke 

gebied doen nie. Die skoolhoof, in samewerking met die 

ouerraa d sal dan 'n aanbeveling aan die plaaslike 

onderwysraad doen, waarna die finale beslissing by 

die inspckt eur sal berus. Hierdie persone sal toesien 

dat die vrystelling wat aan die ouer verleen word, 

regverdig en rede lik is. Die invordering van die balans, 

wat dan nog deur die ouer betaa l moet word, sal daarna 

In saak van onverbiddelike roetine we eSe 

Algehele vrystelling moet slogs in buitenge

wone omst an dighede toegelaat word, want dit kos enige 

ouer tog 'n bepaalde bedrag om die kind tuis aan die 

lewe te hou; hy mag nie 'n geldelike voordeel behaal 

deur sy kind na 'n koshuis te stuur nie. Behoeftigc 

ouers mo e t nie verhinder word om hulle dienste of 

produkte, waar dit tot voordeel van die koshuis aan

gewend kan word, as vereffening van hulle v e rpligti nge 

aan t e bied nie. Of 'n kind nie weer tot 'n koshuis 

toegelaat mo e t word wanne er die ouer in gebreke bly 

om die losiesgeld te betaal nie, moet nie afhang.
van die gewilligheid of vermo~ van die ouer om die 
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geld te betaal wat van hom geeis word nie. Daar moet 

geleentheid wees vir appel teen In te hoe aanslag en 

uitstel wanneer 'n tydelike finansiele terugslag on

dervind word, maar ook bepaalde strafmaatreels wanneer 

'n ouer moedswillig versuim am sy verpligtinge na te kom. 

Die besit van 'n motor moet nie as genoegsame rede be

skou word vir die weiering van 'n beurs nie, dit moet 

slegs as waarde soos enige ander besitting beskou word. 

As ons by die administratiewe sy van die toeken

nings kom, is die prosedure as volg: 

In die geval van provinsiale koshuise word alle 

uitgawes in die jaarlikse begroting ingesluit en deur 

die provinsiale raad gest em. Alle inkomstes van 

koshuise, dit wil se, gelde wat deur ouers en ander 

loseerders betaal word, sal in die provinsiale inkom

stefonds gestort word, sodat daar in werklikheid geen 

bctalings aan of uitbctalings deur die koshuise gemaak 

word nic. Aan alle andcr soorte koshuise sal kontant 

betalings gemaak word ten aansien van die staat se 

aanspreeklikheid betreffende gelykstelling van 

geleenthede en beursgelde. 

d. Geboue. 

In die oorgangstadium na 'n provinsiale koshuis

stelsel moet daar versigtig te Herk gegaan word. Alle 

soorte geboue is met die loop van jare opgerig om as 

koshuise diens te doen. Geboue moet alleenlik gehuur 

word as d a r In korttermyn huurkontrak opgestel kan 

word, tydelike geboue nie geregverdig sal wees nie 

en 'n verslng vnn 'n gesaghebbende persoon ontvnng en 

goedgekeur is betreffende die doelmatigheid van vloer

ruimte, ventilnsie, sanitasie en watervoorsiening. Daar 

is in die v erlede reeds te veel ondoeltreffende geboue 

aangekoop. Voordat In gebou aangekoop word, moet 'n 

aanbeveling sers gemaak word deur die plaaslike onder-
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wysraad, die provinsiale argitek en die mediese 

inspekteur van skole. 

6. 	In hoeverr e aan die weru~e van die kommissie uitvoe

ring gegee is. 

i,'Vaar die aanbevelings van die kornmis sie so ve81

omvattend was en so veelingrypende veranderinge tcweeg 

sou bring, spreek dit vanself dat uitvoering hiera an 

oor In aantal jare sou strek. In Spesiale koshuis-in

spekteur is in 1940 benoem (sien volgende hoofstuk) en 

baie van die aRnbevelings is in latere regulasies vas

gele. Die toekenning van beurse wat tn gedurige bron 

van ontevre denhc id was, is egter dadelik gedeeltelik 

deur die Departement a anvaar. In sy jaarverslag vir 

1939 gee die Direkt eur die volg ende leidraa d a3.n skool

rade by die toekenning van beurse, wat byna woorde1iks 

. 	 1)uit die kommissie se verslag oorgeneem lS: 

Die beginse1 van gelykstel1ing van geografiese 

ge1eentheid moet vir die toekoms die basis wees waar

volgens aansoeke oorweeg word. Die staat moet deur 

werklike diens of deur geldelike ondersteuning sorg 

dat geen ouer addisione1e koste sal he a s gevolg van 

die groter afstand wat hy van die skool, wat die stan

daard en soort onderwys aanbied wat vir sy kinders ver

eis word, woon nie. Wat losies betref, moet "betalendes" 

aan losiesgeld soveel betaal as wat die onderhoud van 

die kind onder gewone omstandi5hede hom tuis sou gekos 

het, terwyl die "behoeftige" ouer tenminste 'n klein 

bydrae moet l ewer. 

In tabel IX word aangetoon wat gedurende die 

jare 1924 tot 1940 deur die Provinsiale Administrasie 
aan beursgelde uitbetaal is aan kinders en studente 

wat op een of ander wyse ondersteuning moes ontvang 
om In onderwysinrigting te besoek. 

1) 	Dir. Verslag 1939, 26. 
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Inskrywing.uitbetaa1.per student. InskrYVling. ui tbetaa1 , leer1ing • 
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129. 

Koshuisfinansies word egter vandag nog deux die 

superintendente van die afsonderlike inrigtings bestuur 

en die toekennings van beurse veroorsaak vandag nog 

baie ontevredenheid, soos in die volgende hoofstuk 

aangetoon sal word. 

7. Samevatting. 

Met die aanvang van hierdie tydperk was koshuise 

in die provinsie geen nuwigheid meer nie en was baie 

kinders verplig om weg van hulle ouerhuise af te 10seer, 

dikwe ls onder to es tande wat ve e l te wense oorgelaat het. 

Die Ondenvysdepartement was wel deeglik bevms van 

wanpraktyke vvat geheers het, want in die verslae van 

skoolinspekteurs is daar voortdurend ge~~s op die 

nadele van privaat 10sies en is aanbevelings gemaak om 

meer en beter kontrole uit te oefen op ko shuise wat 

deur plaaslike liggame en komitee s beheer word, en 

dour die provinsiale administIssie ge subsideer is. 

Bers in 1927 is regulasi2s uitgeva a rdig om die 

kontrole er.. beheer oor goedgelceurde koshuise op 'n 

gesonde basis te plaas. Daar is egter nie noulettend 

toegesien dat hierdie r egulasie s uitgevoer is nie. Die 

gevolg hiervan was dat in die oorgrote meerderheid 

gevalle swak administr8.sie en nog swakker huisvesting 

bly voortbestaan het. Tyde ns die depressiejare het 

koshuise die ekonomiese druk te:rdee ondervind. Ag

terstallige skulde moes dikvvels afg e skryf word en 

om uie die inrigtings te sluit nie, is besparings

metodes ten koste van die leerlinge aangevvend. 

As hierdie toe stande sou voortduur, kon die 

he Ie koshuisstelsel nie anders as op 'n fiasko afstuur 

nie, en was die Departement genoodsaak om handelend 

op te tree. Die optrede het nie altyd getuig van 

deeglike vooraf-beplanning nie. Koshuisgeboue van 
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130. 

privaat liggame is oorgeneem voordat die Departement 

definitief besluit het hoe die inrigtings daarna 

bestuur sou word, en in baie !38valle is ondoeltreffende 

geboue aangekoop. Meer s ~elselmatige benadering 

v a n die hele a a ngeleentheid het eers gekom nadat 

administrateur S. P. Bekker di e grootskaalse sentra

lisasieveldtog op tou gesit het. Toestande op die 

plattGland is deeglik onder die soeklig geplaas, 

gebreke en wanpraktyke is blootgel§ en 'n nuwe stelsel 

van koshuise is in die lewe geroep sodat die sentra

lisasiebeleid suksesvol deurgevoer kon word. Dit 

was nie meer langer moontlik om te berus by plaaslike 

inisiatief nie. Die Administrasie moes daadwerklik 

optree en koshuise oorneem waar toestande onbevredigend 

was of komitees nie in staat waS om voort te gaan nie. 

Met die daarstelling van sentra le skole moes die 

provinsiale administrasie self huisvesting vir die 

leerlinge voorsien. So het die provinsiale koshui s e 

tot stand g ekom waar komitec s v a n hulle finansiele 

verpligtinge onthef is en alle geld in die toekoms 

alleenlik ten behoeween in voordee l van die kosgan gers 

aangewend r ou ','."ord en waar die koshuis 1 n onafskeid

bare deel van die skool sou word. 

Distriksgewys is die hele provinsie gedurende 

die jare 1936 tot 1940 georganiseer, klein skooltjies 

het minder geword en oral in die dunbevolkte streke 

het sentrale skole en skoolpl c.l se verrys waar leerling e 

in doeltreffende koshui s e g enuisves is en aan voeding 

sowel as opvoeding reg kon geskied. Volgens die ver

slag van die Ondenvyskommissie van 1939 was die 

sentralisasiebele id en die oprie ting van provinsiale 

koshuise 'n stap in die regte rigting om aan die 

plattelal1dse kind dieselfde onderwysvoorregte beskik
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baar te ste1 as wat die stads- en dorpskind geniet het. 

Beurstoekennings het nog ontevredenheid uitge

10k en die kommissie het die met ode van toekenning 

uit 'n standpunt benader wat afgewyk het van die gees 

van die onderwyswet. Daar is egter min uitvoering 

aan hul1e aanbevelings in die verband gegee, en vandag 

is dit nog een van die groot prob1 eme waarmee die 

skoolhoof, skoolraad en Departement te kampe het. 
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