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HOOFSTUK VII. 

KRITIESE SAMEVATTING. 

1. Onderwys in Wolmaransstad tydens die &uid-Afri

kaanse Republiek. 

a. Die tydperk 1876 - 1892. 

Nadat die broers Leask hulle in 1876 aan die 

Makwassiespruit gevestig het en die omgewing sedert 

1880 meer belangstelling geniet het, het rondtrek

kende onderwysers hulle verskyning gemaak om aan 

groepies van 3 en 4 kinders op die plase die nood

saaklike minimum onderrig vir dio aflegging van be

lydenis van die goloof te verskaf. 

In 1881 is ds. S.J. cu Toit benoem as nuwe Su

perintendent van Onderwys in die Suid-Afrikaanse Re-

publiek. Hy was baie beslis in sy standpunt dat die 

onderwys Christelik-nasionaal moet wees, hoewel die 

leerstellige deel daarvan aan die ker~e oorgelaat moes 

word. Hy het gekom met ~ onderwysstelsel wat na die 

hart van die volk was, nl. privaat inisiatief mat 

staatstaun. Onderwys hat nou vir die eerste keer n 

algemene saak geword, en oral is skooltjies opgerig, 

omdat die st~lsel gunstig was vir die platteland. 

Van georganiseerde onderwys in die distrik hot 00rs 

iets tereggekom vanaf 1885, toe die kerk met die op

rigting van ~ eerste skool op Witpoort, wyk Makwassie, 

begin het. 

Die leemte in die Du Toit-stelsel was egter die 

basis waarop subsidie toegekon is. Die subsidie vir 

laerskola was £3 par le~rling per jaar en vir middel

bare skola £5 per leerling, terwyl Ban onderwysers 
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vir gooie diens addisionele toalao betaal sou word. 

Vir arm kinders was die subsidie dubbel die genoemda 

bedrag. Hoewel die per leerling-basis van sUbsidie 

n groot aansporing vir die onderwys in die distrik 

was, hot dit later ontaard en op~ning gagee vir wan-

praktyke. Ton einde subsidie to verkry is in party 

wykskole '!l hGle aantal lcerlinge "benede standard" 

aangogee. 

b. Die tydperk 1892 - 1899. 

Mansvelt hat vanaf 1892 as nuwe Superintendent 

voortgebou op die bostaande onderwysbeginsols en dit 

verdor uitgebou. Hy het die administrasio van die 

onderwys herorganise~r on op '!l dooltreffende basis 

geplaas. Dour die vasstelling van n algomene leer-

plan waarin dio eise van die verskillonde standards 

omskryf is, het Mansv~lt die onde~ys in Wolmarans

stad op '!l ho~r en meer uniforme poil geplaas. Voor-

sioning is gomaak vir die nodige skoolboeke; die 

inspekteurs, ondorwysers en skoolkommissies het deur 

middol van die skoolgids noukeurige instruksies met 

betrekking tot die uitbetaling van subsidie, die in

vulling van state en registers en die stigting van 

nuwe skole ontvang, sodat die onderwysstatistieke 

volle dig en betroubaar kon wees. 

Hoewel die nuwe re~ling in verband met subsidie 

noodsaaklik geblyk het om wanpraktyke uit to skakel. 

tog hot dit stremmend gewerk op die uitbreiding van 

die onderwys in hi3rdie distrik. Nuutopgerigte skole 

sou geen subsidie ontvang voordat die Superintendent 

die skikkinge van die skoolkommissie omtrent die onder-

wyser en die skoolgebou goedgekour het ni~. Die ver-

dora retllings dat daar goon buitengewone toelae mder 
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sou waGS vir gratis laerlinge nia, het die onderwys 

plaaslik ook nadelig getref, omdat die meeste m~nse 

nog baic arm was en nia vaal skoolgeld kon betaal en 

vrywillige bydraes tot die skoolfonds kon lewer nic • 

Gereoldar inspeksies is uitgevoer, wat die onder-

wys ten goede gekom het. Die Superintendent het 

aangedring op individuale inspeksios en oak op be

vordering dour die inspekteur, want dit is boskou 

as stimilus vir beida onderwyser en leerling. 

Dio volgende vakkc h~t by inspeksies die aandag go-

niet: Bybelse Gaskiadanis, Vadarlandse Geskiedanis, 

Rakena, Hollands leos en spelling. Die inspeksio-

rapporte was breedvoerig an hot n heldor lig gewerp 

op die onderwystoostanda in die distrik. Dio skool-

gcboua on amoublement het oor dio algemeen baio to 

wense oorgelaat. Ten spyte van die fait dat die 

mecste ondorwys0rs nog ongesartifisoerd was, is in 

die moastc gevalle gooi~ werk gelewer. 

Met dio ui tbroek van die Tweode Vryh.:;idsoorlog 

moes die meest~ onderwysers dio wapcns opneem in die 

stryd om behoud van die vryheid. Die ondorwys in 

die distrik hat nou in sy geheal tot stilstand gekom. 

2. Groci en ontwikk~ling van dio onderwys na 1902. 

a. Onder die Engelse bewind, 1902 - 1906. 

Na die be~indiging van die oorlog het n periode 

van rokonstruksie ingetree. Die groot doal van die 

veroweraar was om die hole bevolking na die Engelse 

model to probeer vorm. n Nuwe mag hot aan bowind 

gekom, en n uitsluitlike Engelse onderwysstelsol was 

die rosultaat. Die krag agter alIos was n suiwer 

burokratiese met sy ideale van anglisasie van die 

verowerde Republiek teen n vinnige tempo. Die stel-
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sel is gebruik om die denasionalisasie van die 

Boerevolk deur middel van die skole te laat plaas

vind. Engels sou voortaan die medium van onderrig 

wees, terwyl slegs 3 uur per week aan Hollands toe-

gestaan is. 

b. Die C.N.O.-skole. 

Die oorwonne en vorarmde Boere moas die stryd 

teen die getalsterker vyand gewonne gee en in hulle 

magteloosheid aanvanklik maar toesien hoe hulle 

kinders in die gratis Engelse skola bl~tgestol is 

aan die pros~s van verengelsing. Maar vanaf 1903 

het vrye Christolik-nasionale skola ook in hierdie 

distrik ontstaan as protes tc~n di~ vre~mde ~ngelse 

stelsol waardeur die regta van die ouer miskon is. 

Die vlamme het hoog uitgeslaan, maar ~ verarmde volk 

kon nio mGt die vrye Engelse skole tred hou nie, en 

in 1907 het die C.N.O.-skool op Wolmaransstad oorge

gaan na die staatskool. 

c. Die periode van aanpassin&l907-1922. 

(1) Die Smuts-wet van 1907. 

Die Smuts-wet het voorsiening gemaak vir die 

instellin~ van skoolrade en skoolkommissies, waar

deur die seggonskap van die ouer in die onderwys 

erken is. Die vraagstukke van taal- en godsdiens-

onderrig is in ~ groot mate oorbrug om albai be

volkingsgroepe tavrode to stol, en in 1912 is Hol

lands en Zngels cp gelyko basis van onderrig ge

plaas, terwyl Afrikaans na 1918 in die plek van 

Hollands gekom het. Die nodige hegte fondament 

was nou gel~ en die vooruitsigte vir ~ gesonde on

derwysbeleid was beslis gunstig. 
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(2) iConeantraeia op·onderwyssebiag.

Die Wolmaransstadea Skoolraad het vanaf 87 1~

stelling in 1907 ~ balaid van santralisasie voorga

staan ten einde mear en bet~r geriewevir die platte

landse kind te vereeker. Deur middel van die toe

kenning van vervoer"'!' en losiesbeurse asook deur die

verskaffing van vervoer self het die Raad sy balaid 

deurgevoer tot in die twintigar jaro, toe sentralisa

sie meer vanselfsprakvnd plaasgevind het as gevolg 

van die same trekking van delwersgroepe in die d1st~ik.

Die finale fase van die sontralieasiebeleid het 

ingetree vanaf 1934 , toe doelbewus pogings in werking 

gestol is om kleiner skola to sontralisoer. Waar 

daar in 1930 40 skola in dia distik bestaan hat, was 

die aantal in 1940 slegs 20, om in 1952 verder te ver-

minder na 12. Godurende hierdie laaste fasa 'is die 

nodiga koshuisakkommodasie ook voorsien, sodat die

ideaal van inspokteur Botha in b~langrik3 opsigte ver-

wesenlik is. 

(3) Middelbare en vakonderNYs. 

Naas die Wolmaransstadse Ho~rskoo1 verskaf 

Leouwdoornsstad ook oploiding tot st. 8 en het aan 

die Makwassieskool soortgelyke klasse bestaan gedu

randa 1936-1942. Die bestaan van die Ho~r Taghiesa

Skool on die Nywerheidskool op Wolmaransstad mask die 

dorp die bolangrikste onderwyssentrum van die distrik.

Wat dia middolbare onderwys betref, bi·ad die 

ho~rskool n ruim vakkeuse aan .in die akadamiese sowel

as die prsktiGse rigting van die onderwys. Om reg 

to last geskied san leerlinge wat vakkeuse en perso

neel betref, behoort die ho~rskool egter minstens 

600 laerlinge te h6 dn word in bolang van die ond~r-
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wys uitgoeien na die dag wannae

bet"eik eal word. Wat akkommodasie betr.Qf, verse

lyk die posisie veral wat koehuise betref', gunstiS

m~t ander ho~rskola in die provinsie. 

Die Ho~r Tegniase skool an die Nywerheidskool 

varskaf onderrig in vakopleiding. Die opl;)iding 

wat hierdia twe~ skole verskat, voorsien in n belans~

rike bohoef'to van die tyd. Hiar word doelbewus ge

work,en leerlinge wat tot diena in staat is, word 

die lewe ingeatuur. 	

(4) 	 0Evoedkundige aktiwite1te. 

In die Wolmaransstadse distrik word ruiffiSkoots

voorsiening gemaak vir die alsydige ontwikkeling 

van die leerlinge deur die ta.lle vrywillige onder

wysorganisasies wat aan die meeste skole bestaan. 

Die volgende organisaeies en buitemuurse aktiwitelte

verdien spesiale vermelding: 

(a) 	Die spaarsaamheidsbeweging wat sedert 1915by 

die meeete skole ingestel is, bevorder by die 

kind 'l'l goeie gewoonte, wat ook in sy laterelewe

nuttig en voordelig kan weese 

(b) 	Die Voortrekkerbeweging het sedert die dertiger 

jare wortel geskiet by die groter dorpskole van 

die"distrik. Die pligsgetroue, opof'f'erende 

werk wat hier deur toegewyde diens gelewer word, 

kom die jeug van ons yolk in hierdie distrik ten 

goede. 

(c) 	Kadetaf'dolings onder beheer van die Wes-Trans

vaalse Kommandoment bostaan by die plaasl1ke 

Hc~rekoolen HoUr Tegniese skoal sedert die ont

staan van die skole, en in die veortiger jare is 

n afdoling ook opgerig by die Leauwdoornsstadse 

skool • Hierdie afdelings het n belangr1ke 

•
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vormende invloed op die seuns.  

( d) 	 Aan sportaktiwiteite word baie tyd en aandag 
  

bestcG deur al die skole in die distrik. Die  

liggaamlikc ontwikkeling geniet naas die geesto-  

like ontwikkeling alle aandag. Die aankweek van

die regte gcsindheid teenoor sport en n mooi 

sportmansgccs dour middel van gesonde kompet1s1es 

is vir die kind van baie waarde. 

(e) 	 Aan enkole skole bestaan ook debatsverenigings 

as In vorm van vermaaklikheid, terwyl baie ook 

gedoen word ten opsigte ~an skoolkonserte, kuns

wedstryde an opvoedkundige bioskoopvertonings. 

Al die bogenoemde organisasies en aktiwiteite drs

daartoe by om die skoollewe vir die jeug te veraange

naam en gesonde ontwikkeling van die hele p~rsoonI1k-

heid te verseker. Die onderwys is nie beperk tot 

die verpligte skooltyd nie, maar veal aandag word san 

buitemuurse aktiwiteite bestee om sodoende nuttige en 

ten volle toegeruste burgers uit hierdie distrik die 

lewe in te stuur. 	
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