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HOOFSTUK VIL 

l 
DIE WIT~TERSRAND - SENTRAAL ~KOOLBAAD 

1.908 - l920. 

1. Voorge skieden:L9..· 

Die eerste poging om Johannesburg van 'n skoolraad 

te voorsien vrat as 'n plaaslike beheerraad vir die skole 

sou dien, is deur die Ondervzysdepartement van die Suid

Afrikaanse Republielc in 1897 probeer, na die goedkeuring 

van die Wet i. v .m. onder1r.ts op die goudvelde. Die 

Skoolraad, bestaande uit verteemvoordigers van die uitlan

ders, hetnnet die Onderwysdepartement gebots, omdat hulle 

hul regte toegeeien het wat die Ondervzysdepartement nie 
. 

aan hulle wou toestaan nie, bv. die sekretaris moes 'n 

amptenaar wees, maar die Skoolraad wou hul eie sekretaris 

kies wat aan hulle en nie aan die Onderwysdepartement nie 

verantwoordelik sou wees. Die Skoolraad het derhal-vre 

na 1 n paar maande doodgeloop, omdat gevoel is dat daar geen 

ag op hul aanbevelings geslaan is nie. 

Met die Onder\V,YSI·Tet No. 7 van 1903 is meer advise-

rende rade geskep.(l) Die doel van die adviserende rade 

was om deur diegene, met hul kennis van plaaslike omstandig

hede en aspirasies, die ondervzysstelsel in aanraking met die 

bewoners van die Transvaalse kolonie te laat bring. Wat 

die Wi bva tersrand betref, was daar geen dringende noodsaak

likheid om 'n raad te stig nie, omdat die maatskaplike 

toestande van so 'n aard was dat die skole maklik deur 

'n inspekteur/ 

(1) a. Ordinansie No. 7 van 1903 Afd. 7, par. 8. 11 It 
shall be lmvful for the Consultative and Advisory 
Committees and to define by regulation the 
functions and duties of such committees. 11 

b. Report of the Transvaal Education Department 1906, 
1. 
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•n inspekteur beheer kon word.(l) Beheer is dus deur 'n 

inspekteur ocr die skolo in Johannesburg uitgeoefen. 

Toe die Transvaalse Kolonie sy eie wetgev.rende raad op 

6 Desember 1906 gekry t,(3) is planne beraam om In onder-

wyswet te passeor wat almal tevrede sou stel. Die Afrika-

ner het ontevrede gevoel met die stelsel van onderwys wat 

na die oorlog ingestel is, en alleenlik die toekenning van 

verantwoordelike bestuur kon hulle enigsins tevrede stel. 

Genl. J.C. Smuts, die minister van Onderwys, het in die 

Wetgewende Raad verduidelik dat die jeug van die kolonie 

saam opgevoed moes word en om dit te.doen, sou hy 'n 

onder1.vyswet voorl~ 1vat almal, Hollands- sowel as Engels-

sprekendos te7rede sou stel. Die wet sou dit wat goed 

in die ou sisteom is? sowel as die aspirasies van die 

C.N.O.-beweging beliggaam. D nuwo onderwyswet het by 

die WetgmV"ende Haad sonder enigo verdeeldheid deurgegaan. (3) 

Die 1-10t hot onder andere voorsiening vir skoolrade gemaak .. 

So is dio bevolking tevrede gestel, en hulle kon voel dat 

hulle weer soggenslmp oor hul skole en die slwle in hul 

gebied kon iH~. 

Lord Selborne, die opvolger·van lord Milner, het 1 n 

heeltemal ander standpunt as sy voorganer ingeneem. 

Milner was outokraties en het deur middel van wetgewing 

regeer. Selborne, daarenteen, het daarin geglo dat 

burgers van 1 n land hulself moos regeer asool1: seggenskap 

in hul regering noes h~.(4) 

--"""-··---
(1) Report of the Transvaal 

(2) Malherbe: Education in 

(3) Report of the Transvaal 

(4) Malherbe: Op cit. 

Na sy aankoms in die land 

het/ 

---~·-

Education Department 1906, 18. 

South Africa, 325. 

Education Department 1907, 2. 
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het hy 'n besoek aan die verskillende dele gebring, en 

veral ag geslaan op die onder,,.ystoestande wat daar ge.heers 

het. Met die eerstehandse kennis het hy 'n memorandum 

opgestel wat oor die beheer van die onderv~s in Transvaal 

gegaan.(l) In die doku~ent het hy voorgestel dat die 

problema i<Jaarmee onderwys op die tydst belas was, opge-

los moes word deur die ouer, weer seggenskap oor die onder

rig van sy kind te gee, deur die skepping van skoolkom-

missies. Alhoevml die sentralo administrasie van die 

Onderwysdepartement in Pretoria was, is daar gevoel dat 

skoolrade vir elke magistraatsdistri:c geslcep moes vrord om 

die Ondervrysdepartement van advies te dien, en van inlig

ting te voorsien in verband met die behoeftes van die 

distrik vmt onder1zysgeriev1e betref. (2) Selfs die pligte 

van die s};:oolkommissie en d slwolraad sou so opgestel 

word, dat die bovroners van elke distrik van die optrede van 

die Onder,zysdepartoment be1ms sou \<Tees. Die memorandum 

van Selborne hot ook oor dio taalvraagstuk en die aanstel-

ling van onclervrysers gehandel. Die memorandum \vas t n 

groot stap vorentoe na die buroJr,_ratiese boheer wat van die 

begin van die oorlog af ingestel is. Met die goedkeuring 

van verantviOordolilffieid in Desember 1906 die pad vir die 

nu11!G minister van onder1r.{s oopgemaa]': om die ·vrenke toe te 

pas. Hulle is in d Onder1zyswet No. 25 opgeneem on op 

19 Augustus 1907 met dio same~;rorldng van die gerings- en 

opposisiopartyo ~oedgokeur, sonder die minste verdee1d-

heid. (3) Dus het daar in die nuHe onderwysvret 'n sinteso 

plaasgevind: die baste van die na-oorlogse onderwys is by 

die idoale en aspiro.sies van cl.ie Christelilr-Nasionale 

Onder\.VIJSbeweging/ 

------------------------------------------~·-·-·---------------------...-
(1) a. Malherbe: Education in South Africa, 325- 326. 

b. Report of the Transvaal Education Department 
1905 - 1906, 152. 

(2) Ibid. 

(3) Report of the Transvaal Education Department 1907, 2. 
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Onderwysbeweging gevoeg. 

(b) Onder.v.o'"...§.liet No. 27 ~an. 190Z. 

Met die toekenning van verantwoordelike bestuur in 

Desember 1906 het genl. J.C. Smuts koloniale sekretaris en 

minister van Onder• .. rys in die nw;.re wetge1t1ende raad geword. (1) 

Met die inligting~ah deur lord Selborne ver is ·en die 

ideaal om eenheid uit die twee onderwysstelsels van die 

Kroonkolonie en die C.N.O.-beweging te skep, het hy die 

Onder~;swet No. 25 van 1907 geloods, Die wetgewing sou 

op 1 Oktober 1907 van krag word.(2) Hoofstuk IX van die 

wet handel oor die plaaslike bestuur van skole 1.v-aarin aan-

gedui dat die kolonie in skooldistrikte ingedeel sal 

word en vir elke distrik sal daar 1n bestuur of skoolraad 

saamgestel 1.v-orc1, (3) ter1·zyl daar vir afsonderlike skole 

konunissies stel vrord. (4) Skoolrade sou uit 67 9 

of 12 lede bestac:m, ;,raarvan een-derde dour die Goewerneur 

aangestel en die res deur alle s oregtigdes verkies sou 

word; ID.val ies en diskwalifikas s van lede word neer-

gel~; die bepalings vir die verkiesing volg daarna; elke 

skoolraad sal 'n voorsitter en 'n vise-voorsitter kies; 

'n kworum s uit minstens drie en hoogstens vyf lede 

bestaan; notule van die vergadering moot gehou word; 1n 

besoldigde sekre is-tesourier sou vir elke skoolraad 

benoem word; die algemene magte van die slwolrade was die 

algemene toes 
• 

oor openbare skole, kl1sse en inrig-

tings binne sy d trik, advies met betrekking tot die 

voorsiening van skole in sy distrik; die beheer van skool-

eiendonune; administrasie v-a.n sekere fondse; die oor

weging/ 

----------·--·._.....---------~------

(1) a. Coetzee: Onder1·rys in Transvaal, 98. 
b. Halherbe: Education in South Africa, 337. 

(2) Coetzee: Op cit. 

(3) Wet No. 25 van 1907 7 par. 39. 



419. 

weging van sake voorgel~ deur skoolkommiss s en beherende 

liggame,(l) die opstel van verslae en die aanhou van 

registers en rekeninge, en die aanbeveling van onderwysers 

vir aanstelling deur die Direkteur van Onder,.rys. (2) 

Verder sou skole deur skoolkommissies beheer word, 

wat uit 5 en hoogstens 7 lede sou bestaan, gekies uit die 

ouers van die skoolgaande kinders.(3) Die magte van die 

kommissies sou mededelinge aan die skoolraad doen insake 

enige aangeleentheid oor die welsyn of werksaamhede van 

die skole; die toesig oor skoolgeboue en eiendomme; die 

aanbeveling van onder1vysers by die skoolraad. (4) Die 

wetgewing is verder saa:mgevat in die 
11
Rogul2ties bepalende 

Zamonstelling en de Plichten van Adviserende Schoolcommis-

sies en Schoolraden," wat in 1907 deur die Onder-vzysdepar

tement uitgegee is. 

Alhom.,rol die wetgewing as alomva ttend beskou was, 

moes die Direkteur op taktvolle manier in sy jaarrapporte 

nog aandui hoe die skoolraad moos funksioneer. Beheer is 

oar die skoolrado deur die tcsourie uitgeoefen, wat alle 

gelde vir die ondcr'tvys moe s verskaf. Die 'tvetge"ring is 

dour die Direkteur van Onderr,·zys as omvattend beskou, en 

het voorsiening gemaak, met die uitsondering van wysigings, 

vir die volgende vyf-en-hrintig jaar. (5) Daar is voor-

siening gomaak vir adviserende liggame soos skoolrade, 

skoollwmmissies on bohorende liggame van hoorskole wat nie 

onder die beheer van die skoolraad sou val nie 7 en die 

voorsiening hot 'n groat invloed op die uitoefoning van 

die/ 
--· ........ 

(1) Wet No. 25 van 1907, par. 41 - l~4; 51----- 54; 58 - 59; 
61 ... 62; 6l~. 

(2) Ibid., par. 65 en 78. 

(3) Ibid., par. 67. 

(4) Ibid., par. 71. 

( 5) Report of the Transvaal Education Department 1907, 2. 
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die administrasie van die onder-vzys in die Transvaal gehad. 

Die aanbevelings van die adviserende liggame sou gevolg 

word, wat betref die verskaffing van personeel en skole. 

Hulle sou die aandag van die Onder\vysdepartement op die 

aangeleenthede vestig waar dit die mees nodig geag is. 

Die plaaslike liggame is deur Adamson beskryf as; 

11 fulfilling in an advisory and administrative i:laY func

tions analogous to those which the veins and arteries of 

the human body respectively discharge. 11 (1) 

Met verwysing na die skoolrade is aangedui dat 

hulle geen fondse kan insamel nie, omdat alle gelde wat 

nodig is r bevordering van ondcrvzys deur die tesourie 

verskaf sou \vord, op aanbeveling van die Onderwysdeparte-

ment .. DiG te van die skoolraad is magte aan die lig-

gaam oorgeclra om die \verk van die Ondervrysdepartement te 

verrig. D skoolraad is die plaaslike agent en die voor-

hoede van die administr<~tiewc afdeling van die 0nderwys

departement.(2) D slcoolraad is dus 'n verteenwoordiger, 

tn adviseur, en mot b(;trekking tot sekere ldo, die 

plaas1ike adnlinistrc..tcur van die sentrale Onder-v,rysdeparte-

ment.(3) 

Nadat die nodige re~1ings tref is vir die 

verJdesin.z van lede vir skoolrade soos in die Regerings-

kennisgewing No. 1,100 van 1907 uiteengesit en in die 

Staatscourant van L:. Oktober l907 gepubliseer, het die 

eerste vere~~der van die Nitwatersrand-Sentraal 

Skoolraad op 7 Januar 1908 plaasgevind. Die Skoo1raad 

sou boheer oar a11e sl~ole binne die munisipa1e grense van 

Johannesburg/ 

(1) Report of tho Transvaal Education Department 1907, 3 .. 

(2) Ibid., 2. 

(3) Report of the Transvaal Education Department 1908, 11. 
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.Tohannesburg asook 1n af'deling van die verkiesings1.zyk van 

Pretoria-Wes uitoefen. As voorsitter het die heer 

L.L. Playford, hoofmagistraat van Johannesburg, opgetree, 

totdat die lede teenwoordig hul eie voorsitter volgens 

die voorgestelde regulasies ge s het. ( 1) Teenwoordig 

\vas: dr. Anne Cleaver, die here c. A. Lane~ ~·1.A. Begemann, 

C.F. Stallard 7 F.VJ. Beyers, J.J. Ware, W.B.M. Vogts, 

J.W. Quinn, M. Nathan en archdeacon Furse, asook die 

plaaslike inspekteur, F. Handel Thompson. M:r.t,r • • J • 

Hofmeyr is sy afwesigheid tot voorsitter kies met 

c.A. Lane as ondervoorsitter. Later sou oor 1 n sekretaris 

beslui t 1vord. Daar is besluit om komitees in die lewe te 

roep wat die menigvuldige pligte, aan die skoolraad oor

gedra, kon behartig, bv. 1 n finansi~le en boukomitee, 'n 

skoolbestuurkomi tee om toesig oor sl<:ole te hou 7 en r n 

komitee om met c1 algemene sake te handel, waarmee die 

skoolraad belas is. Daar is ook voorgestel dat In 

komitee aanges 1 word om 'n inspeks toer deur die skool

raadsgebied te onderneem, om sodoende die nodige inligting 

in te win om 'n begroting vas te stel van watter voor-

siening maak moe s \vord. Die voorstel is van die hand 

gevrys. (2) Die inspekteur, F. Handel Thon:pson, \vat self 

al die pligte van die skoolraad rnoes behartig, omdat daar 

geen liggaam voor tyd in Johannesburg vn::ts 
' 

t 

korrespondensie aan die skoolraad voorgelE3 in verband met 

verskillende eise. D werk is na die verskillende 

komitees verwys. 

Om die werk van die skoolraad sy verskillende 

vertakkinge gedurende volgende hJaalf j aar na gaan, 

het ens probeer om hul pligte in ondera:fdelings saam te vat, 

4. Die/ 

(1) Jv!inutes of the Wi hratersrand Central School Board, 
7 Januarie 1908, 1. 

(2) Ibid. 7 3. 
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4. Die Verrigtinge van die §koolraad. 

(a) Vierhoud~ng met d~e Onder-vrx;s.d.e.J2ar.tement. 

Voor die stigting van die Witwatersrand-Sentraal 

Skoolraad is alle opvoedkundige werk in die hande van die 

inspekteur gelaat, omdat die maatskaplike toestande 'n 

eenheid gevorm het, waarvoor die Onder'tV'JSdepartement maklik 

kon voorsien, omdat hulle ten valle van die ontwikkeling 

van onderwystoestn.nde aldaar bewus iilas.(l) In 1908, na 

die skoolraad 'n j aar lank geyvrer t, het die Direlrteur 

van Onderwys opgemerk dat sekere skoolrade hul werk v~rrig 

van die standptmt van npartheid en selfstandigheid, sander 

inagneming van die beginsel van verteenwoordiging en een

heid met die sentrale Onder-vrysdepartement. (2) Die 

Onderwysdepartement se plaaslike verteenwoordiger was die 

inspekteur, en die slwolrade is ver:maan om saam met hom te 

werk in die aanbeveling van nuvre skole, die sentralisering 

van ou skole of enige veranderings wat beplan • Die 

inspeldeur moe·s beskou -vmrd as die persoon wie se kennis 

insake die behoeftes van die are en die voorsiening van die 

behoeftes grondiger sal \vees as enige ander een. (3) 

Die skoolraad wou vaste kantore tot hul beskikking 

h~, en hot in JanuC~.rie 1908 aan die Onder,tlysdepartement 

ges1rrY',ve om 1 n skriftelike verldaring te verkry dat hulle 

die kantoor van die inspekteur van skole as kantoor lean 

gebruik. (lJ.) Kart na die aanstelling van die sel~etaris 

is hy gevra om sekere pligte -;.J.it te voer, wat hy gevoel 

het nie el van sy pligte was nie. Die skoolraad het 

die/ 
_, _______ __.,_"~--.~-.--·---.. -----~--.-----------------
(1) Report the Transvaal Educ0.tion Department 1906, 16. 

(2) Report of the Transvaal Education Department 1908, 11. 

(3) Ibid. 

(4) Minutes of the General Purposes Committee, 
29 Jan. 1909, 2. 



die Onderv!Ysdepartement in lcennis gestel dat geen p1igte 

van die sekretaris ver"Hag word buiten d wat in die Onder-

wysvret of Regu1asies vas gel~ nie. Die Onder~!Ysdeparte-

ment het geant-vroord dat die addisionele funksies wat aan 

die sekretaris toevertrou ivord, beha1we sy nominale p1igte 7 

vir addision;--,le gemal\: en opvoedkundige doel treffendheid 

bedoel is. As die sekretaris nie die pligte nakom nie, 

sou 'n spesiale beampte vir die doel aangeste1 moes word en 

die sekretaris se salaris in hersiening geneem moes word.(l) 

In 1910 is die skoolraadsdistrik van Witwatersrand-Sentraa1 

vergroot om die volgende vryke in te slui t: die verkiesings

wyke van Bezuidenhout, Clifton, Denver, Ferreiras, 

Fordsburg, liospitaal, Jeppe, Langlaagte, Marshallstown, 
J 

Newton, Ophir ton, Parktm.rn, Robinson, Siemert, T.royeville, 

Turffontein, Union, Von Brandis, Vrededorp-1ves, City and 

Suburban, Yeoville en die stemdistrik 5 van die verkiesings-

wyk van Pre tor ia-Suid1.ve s. ( 2) Weer is die pligte van die 

skoolraad in die jaar herhaa1 om onige :foutie1.ve verto1king 

van die OnderiV'JS1vet te voorkom. Adanson het ees~ dat die 

skoolraad die p1aasl1ke agent van die Onderwysdepartement 

is, wat ondersoek inste1 na vrat die p1aas-~.ike bevo1king 

op onder,-rysgebied nodig het, en dan -vrenke aan die hand 

doen hoe om aan die eise te voldoen. In sekere sake het 

die skoolraad onu:fhanklilmeid besi t soos bv. die oprigting 

van 'n skool, die lmuse van t n persee1 vir die skool, die 

meubi1ering, hu1p aan behooftige ouers \·Tat meer as drie 

myl van die naaste sl<:oo1 woon, verpligte slwolbesoek en 

die keuse van ondervr.J-rsers. lYlaar die skoo1raad is ook 

van die sentrale Onderwysdepartement vir die uitvoering 

van sy tvense afhanklik. Die beheer is dus oor die 

skoo1raad/ 

(1) Minutes of the General Purposes Committee, 
21 April 1908, 39. 

(2) Report of the Transvaal Education Department 1910, 10. 
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skoo1raad uitgeoefen deur die beurs van die Onderwysdepar-

tement.(l) Die redo vir die reelings is 'n kompromis 

tussen twee alternatiewe waarvan n6g die een n6g die ander 

aanneemlik sou wees~ as rekening met die geldelike toestand 

en die gevoelens van die burgers gehou word. Die eerste 

alternatief sou 1n selfbesturende veranhvoordelike 

skoolraad wees met die sentrale Onderwysdepartement as 

toesighouer en kritikus op grond van die toelaes uit die 

landskas gemaak. Die tweede alternatief sou 'n volle 

sentrale verantwoordelilmeid en uitvoering van die 

onderwysbeleid vrees soos in die geval van r n staatsdepar-. 

tement soos die Pos- en Telegraafwese. Die eerste 

alternatief is nie moontlik nie omdat die materie1e 

verspreiding van rykdom en armoede nie dieselfde in al1e 

dele van die Transvaal is nie. Die Tiand-Sentraal 

Skoolraad sou sy eie skole voorsien en eie onderwysers met 

staatshulp beta~l. Waterberg weer sou dit nie kon doen 

nie. Die hcffinE; van plao.slike bolastinGs vir onderwys 

sou spaarsaamheid meebring. Ool: sou regeringsonderwysers 

uit publieke fondso botaal moos word. Die tweede alter-

natief van vollo burokratiesc beheor sou nie in Suid-

Afr~ka toegolaat word nio. Dit sou die bureer van ons 

land nie verdra nie. Daar is a1tyd gevool dat die burger 

geraadploeg moot vrord oor die skolo en ondervJysers en dus 

het die Wet No. 25 van 1907 die twoo altern~tiewe saam-

gesnoer om die meeste tevredenheid te verskaf.(2) Skool-

rade sou die eerste jare van hul bost2.an hul weg voe1 en 

daarom is clio .§.cL)lOc komi toes vir selmnd&re skole, d. i. 

behorende lizgama, in die lewc geroep om die skoolrade 'n 

kans to goo om rigting to vind. 

Die verhouding tusson skoolraad en skole onder sy 

beheer/ 

-----------------------
(1) Report of the Transvaal Education Department 1910, 10. 

(2) Ibid., 13. 
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beheer is ook uiteengesit. Skoolrade moes hulle nie met 

die skooh.rerk inmenz nie ~ ma:ar moos toesig oor die 

opvoedkundige welsyn van sy distrik hou en aan die sentrale 

Onderwysdepartement enige sake wat aandae geniet, bekend-

maak. Die onus om skole op te rig, 1~ by die skoolraad.(l) 

Met die voorbereidinc vir die volgende verkiesing 

van skoolraadsle is deur d skoolraad gevra en te kenne 

e dat net cen ouer van elke gesin die reg besit om 

in 'n skoolraadsverkiesing te stem.(2) 

In 1909 het die \verk van die skoolraad so vermeer-

der da t die sol;;:retaris 'n e.ssistent moes bykry. Die 

skoolraad t a~nsook gedoen om die assistent te laat 

erken as stnetsamptonnar, maar het nie daarin ges 

nie.(3) Sodertdien is skoolraadsbeamptes nie as staats-

amptenare boskou nie, 0n goniet ook nie die voorregte van 

laasgenoemde nio. 

Die slwolraad het dus sy erste drio jaar bestee 

deur die Onder\,TYSI•TOt van 1907 na g2an om t te vind 

wa t hul -vrerklih:c pligte v.ras, want: 11 it could not be too 

'dell recognis that the duty of a School Board ,,ras to 

administer :md not to improve on the Act of Parliament 

which regulated t!.1eir meetings."(4) Die voorsitter het 

in sy laaste vergadering s~ dat: 
11 Education Depart-

ment had somewhat autocratic methods, and perhaps did not 

entirely/ 

(1) Report the Transvaal Educn.tj_on Department 1910, 17. 

(2) 2 .• E 264, Secre , Witwatersrand Central School 
Board - Secretary, Education Department, 
4 November 1910. 

b. E 264, Director of Education - Secretn.ry Wi tars
rand Central School Board, 10 November 1~10. 

(3) Minutes the vlitwatersrand Central School Board, 
5 November 1909. 

(4) a. Ibid., 27 Junie 1910. 
b. Transvaal acler,_, 28 J"unie 1910. 
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entirely apprec.iate their efforts to br certain matters 

to its notice. 11 (1) Dus met 'n sekere mate van botsing, 

het hulle die nodige presedente geskep vir toekomstige 

handelinge van nuvre skoolraadslede. 

(b) )Q1.\:L Voorsiening van Skole. 

Johannesburg, met sy steeds groeiende bevolking, 

het nog nooit 1 n stadium bereik wanneer eerlik ges~ kon 

word dat daar voldoende blanke en nie-blanke skole tot 

die beskikking van die kinders van die stad is nie. Die 

grootste taak van die Witwatersrand-Sentraal Skoolraad was 

om voorsiening te maak vir skole deur grond in die hande te 

kry, geboue te huur, en op te rig en selfs twee sessies in 

die een gebou to laat reel. Dis onmoontlik om die menig-

vuldige pligte, deur die skoolraad verrig, na te spoor, 

maar die erns en pligs trouheid waarmee hulle hul plig 

aangepak het, blyk uj.t die werk wat hulle verrig het. 

Gewoonlik word 

voorsiening vir In skoal gemaak as 'n voorstad uitgelS 

word en grand vir die doel opsy sit is. Soms is gevind 

dat in die ouer voorstede grond nie beskikbaar is nie en 

planne moes beraam word om die toestand te beredder. Na 

d aanstelling van die skoolraad is onderwystoestande in 

Johannesburg nagegaan en daar is besluit dat grand vir 'n 

skoal in Vrededorp dringend nodig is. 

Die finansiele en bouko~missie van die 

skoolraad het al in die eerste maand van sy werksaamhede 

aanbeveel dat 'n perseel in Vrededorp vir kleurlingkinders 

ver¥~y moes word. D perseel moes naby die woonbuurt 

wees/ 

--------------------------------------------------------------
(1) a. Minutes of the \·Jitwatersrand Central School Board, 

27 Junie 1910. 
b, Transvaal Leader, 28 Junie 1910. 
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wees en 'n erf 300 by 200 voet op die ou kafferlokasie is 

as geskik beskou,(l) Die Johannesburgse stadsraad het 

grond aangebied en daar is oor grond vir skooldoeleindes 

onderhandel. Die Onderwysdepartement het op twee persele 

aanspraak gemaak, een vir blankes en die ander vir nie

blankes in die 11 Coolie, Kaffir and Coloured races 

location. 11 (2) 

Re~lings is met die Spoorweg Administrasie getref 

vir grond in die kafferlokasie,(3) nadat dit uitgekies is. 

Die stadsraad is in kennis gestel en het die nodige ont

eiening verrig sodat die persele aan die Regering vir tn 

skool oorhandig kon word.(4) Daarop sou 'n kleurling-

skool opgerig word sodat die kleurlingkinders van die 

blankes afgesonder sou wees, wat 'n groot verbetering in 

die plaaslike toestande aldaar teweeg sou bring.(5) Daar 

is gevind dat die grond aan mynregte onderhewig is en dat 

die 
11
Langlaagte Exploration Co. 11 die perseel sou vrystel 

teen 'n betaling wat as onbillik beskou is, Die spoorvreg 

is weer om grond genader, en indien die spoorweg nie grond 

vir t n slwol kon afstaan nie, sou die Regering die grond 

onder die onteieningsklousules van die goudwet van 1909 

moes neem.(6) 

_kq,nglaagt,~. Langlaagte het deel van Johannesburg 

geword toe die grense in 1902 vergroot is. Daar is 

besluit/ 

----------------------------------------~--·---------------------(1) Minutes of the Finance and Building Conunittee, 
28 Jan. 190C. 

(2) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
24 April 1908. 

(3) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
16 Junie 1908, 

(4) Minutes of the Finance 1 Building and General Purposes 
Conunittee, 13 Okt. 190~. 

(5) Ibid. 

(6) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
1 Okt, 1909. 
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besluit dat 'n deel van Melville se grond vir £100 vir 1n 

skool aangekoop moes word.(l) Omdat die grond onder 'n 

c_l.a:j..mlisensie gehou is, is besef dat die ti telvoorwaardes 

van die clai~ nie sou toelaat dat 1 n skool op die grond 

gebou word nie.(2) 'n Ander erf is gesoek, dog sender 

sukses en daar besluit om 'n stuk grond te laat onteien 

sodra die wet van krag was.(3) Daar is dus aan die begin 

van 1909 aanbeveel dat drie claims op die grond van Melville 

verkry word, teen betaling van £250.(4) Toe die skoolraad 

die cl0il!lli 1244, 1245, 1248 en 1247 (vrat onreelmatig was) 

wou onteien, is dit gevind dat die ~laims die naam van 

mons. le Bauc~y, 11 the Emperor of the Sahara" geregistreer 

is, wat nie opgespoor kon word om die nodige dokumente te 

teken nie.(5) keer is daar weer grond soek en die 

uitvoerende raad van die Regering het die aankoop daarvan 

goedgekeur.(6) Met die verkryging van ander grond het 

dit makliker ge , want die grond was nie naby die myne 

gelee nie. 

Rose bank. Persele 14 en 21 7 Rosebank stadsgebied, 

is vir 'n skool opsy gesit en die skoolraad 

denheid daarmee te kenne ge .(7) 

t sy tevre-

Daar is gewys dat in elk van die 

stadsgebiede Parl~iew en Parkwood twaalf standplase vir 'n 

skoal/ 

(1) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
28 Jan. 1908. 

(2) Minutes of the Finance and Building Committee, 
24 Feb. 1908. 

(3) Minutes 
30 Okt. 

of the Witwatersrand Central School Board, 
1908. 

(4) Minutes of the Finance1 Building and General Purposes 
Committee, Jan. 190~. 

(5) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
19 Maart 1909. 

(6) Ibid., 6 Aug. 1909. 

(7) Minutes of the Finance~ Building and General Purposes 
Co~mittee, 27 Okt. 190~. 
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skool opsygesit , en daar is aanbeveel dat met die loop 

van tyd daar die nodigheid sal ontstaan vir die bou van 'n 

skool in die stadsgebied en dat twaalf persele aangevra 

word.(l) 

Doornfogte:tn. Daar is ook aanbeveel dat veertien 

standplase in Staibstraat Nu-Doornfontein vir £2,000 vir 'n 

skool aangekoop vrord. (2) 

11 Jewish 11 Skool. Die Hebreeuse skool grensende aan 

die sinagoge in De Villierstraat is te koop aangebied na 

die afkeuring van die gebou. Om die gebou en grond te 

verkoop, moes die servituut opgehef word, en die geld wat 

verkry word weer in 'n ander skoolperseel be16 word. Die 

Regering kon nie toestemming gee vir die opheffing van die 

servituut nie, want daar is geen voorsiening vir so 'n 

geval in die goudwet gemaak nie. Die skoolraad was nie 

daarmee tevrode nie on hot eis dat die sorvituut opgehef 

moes word. (3) Na onderhandelinge hot dit blykbaar 

geskied, want in 1913 is daar besluit om grond in Endstraat 

vir die oprigting van 'n nuwo gebou vir die skool aan te 

koop.(4) 

tld.:r£fontein. Dieselfde moeilikheid wat die He-

breeuse skool ervaar het, is in Turffontein ondervind. Die 

ou standplase was blykbaar onderhewig aan servitute wat dit 

moe ilik gemaak het vir die ge bruik van die grond, behahve 

vir die doel van die aankoop, d.w.s. om 'n huis of verblyf-

plek op te bou. Die Departement is genader dat blok 63 

en standplase 169/173 van die servituut vrygestel en aan 

die/ 

(l) Minutes of the Finance, Building and General Purposes 
Committee, 8 Des. 1908. 

(2) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
7 Mei 1907. 

(3) Ibid., 6 Aug. 1909. 

(4) Ibid., 13 Junie 1913. 
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die skoolraad vir die bou van d skoal oorgedra moes 

word.(l) 

Markstraatskool. 'n Perseel is vir die bou van 'n 

nuwe skoal vir die huidige Markstraatskool gesoek. Daar 

is met die stadsraad van Johannesburg onderhandel om grand 

in Newtown beskikbaar te stel.(2) 

VoQBrandisplein. 'n Nuwe skoal in die buurt van 

Von Brandisplein was dringend nodig geag en die munisipali

teit van Johannesburg het gevra dat 'n skoal op die 

Regeringsgrond van Von Brandisplein gebou moes word, sodat 

ander grand nie vir die doel afgesonder kon v-1ord nie. (3) 

Braamfonteinskool. 'n Skoolperseel is deur die 

Onderi~sdepartement vir 'n skoal in Braamfontein opsy gesit 

en het die goedkeuring van die skoolraad weggedra. (Y·) 

Die skoolraad het dus opgetree om grand te bekom 

en voorsiening is ook gemaak vir die toekoms en die moont-

like uitbreiding van die stad. 

( ) Die Huur van Geboue. Sedert die dae van die 

Kroonkoloniebestuur is geboue in Johannesburg gehuur om 

voorsiening vir skole te maak. Sodra die Regering 'n 

geskikte gebou opgerig het, is die huur opgehef. Die nuwe 

raad het vroeg met die deel van sy pligte kennis gemaak en 

het gesorg dat die gehuurde geboue deur die eienaar in 'n 

goeie toestand gehou is. 

Regent@ark. Die opening van 'n skoal in die 

stadsgebied/ 

(1) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
3 Sept. 1909. 

(2) E 7/52, Town Clerk, Johannesburg-Secretary, Public 
Works Department, 24 Des. 1909. 

(3) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
27 Haart 1908. 

(4) Ibid., 24 April 1908. 
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stadsgebied en die huur van 'n gebou vir die huisvesting 

van die skool is die eerste geval wat in die skoolraad se 

notule voorkom. Die geval is na die komi tee verwys, vTa t 

aangestel is om di~ sy van die skoolraad se werk te behar-

tig. (1) 

Die skool is deur die Onder1qs-

departement in 1903 oorgeneem en het in 1903 die stadium 

bereik dat die gebou herstel moes word. Mnr. Lance, een 

van die ledc~ het die herstel van die gebou met die 

Sekretaris van Ondonvys en die Depar·tement van Publieke 

Werke bespreok, sodat daar aangebied is om £150 vir die 

herstel van die gebou uit te gee. Die betaling sou 

geskied op voor1vaarde dat as die gebou herstel is, die 

Regering ve:m alle verantwoordelikheid onthef sou word 9 

wa t in die huur:wntrak voorge skryf is. Die skool is dus 

tot 28 Jan•,arie 1908 gesluit en het 'n \.Jee~\: na die ander 

skole begin sodat die nodige herstelwerk ve~rig kon word.(2) 

Die huurkontJ."'ak is hersien en goedgekeur. (3) Daarvolgen8 

sou die ~~ 1wol drie jaar aan die Hebreeuse gemeente vry van 

huur verp2,g vTOrd, op voorwaarde dat £300 vir die herstel 

en verbetering ~an die gebou betaal word. £100 sou 

kontant betaal vrorc en daarna £25 per maand tot die som 

vereffen is. Gedurende die tyd sou die eienaars vir 

enige verdere reparasies verantwoordelik wcesQ(4) In 

1909 is daar besluit dat 'n ander gebou vir die skool 

verkry moes word, omdat die sinagoge vir ander doeJeindes 

gebruik word. Daar is besluit om die bakstee12.fdeling 

'Tan/ 
--~ ---~-----~-~-~ -·-- -------~· ----~ .. -~-~--··----· 
(1) Minutes of the Witwatersrand Central School Board~ 

11 J·an. 1908. 

(2) Ibid., 20 Jan. 1908. 

(3) Minutes o: the Finance and Building Corr!rittee~ 
6 April l~,J8. 

(4) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
27 Maar-c 1908. 
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van die Von Brandisskool aan die skool af te staan.(l) 

YeovilleskooJ.. Voor die stigting van 'n skool in 

die stadsgebied \vas daar 'n skooltjie deur 'n mev. Wilkes 

gereel. Sy het na onderhandelinge met die skoolraad 

besluit om haar gebou aan die Onderwysdepartement te 

verhuur, op voorwaarde dat sy as lid van die personeel van 

die voorgestelde 11 Yeoville High School" opgeneem sal word. 

Die skoolraad het die voorwaarde van die hand ge1zys. (2) 

Indien sy nie die voorwaardes soos deur die skoolraad 

gestel wou aanneem nie, is besluit om 'n ander gebou te 

soek. (3) 

Die gebou van die Vrymesselaarsaal 

in Bellevue-Oos is as 'n skool vir ses maande teen £6.o.o 

per maand gehuur.(4) Die Fordsburg C.N.O. skoolgebou is 

ook op In jaarlikse kontrak verhuur wat met ses maande 

kennisgewing opgese kon word.(5) Die Victoriaskool wat 

in 1898 de'lr die Wesleyaanse Kerk in die gebou opgerig is, 

is ook vir 'n skool verhuur.(6) Skole is ook in Vrededorp, 

Braamfontein, Jeppe, Rosebank en die Ireneskool van die 

Verenigde Kerk verhuur.(7) 

Be:J.,e_id Vf1Q d:i_e_§):o.olrctC\d. iQ}LQl:PJ.=mci __ ll!o_"tJiG..r:s_t_elwerk. 

Die skoolraad het gevind dat reparasies aan gehuurde geboue 

(1) Minutes of tho Witwatersrand Central School Board, 
7 Mei 1909. 

(2) Ibid., 27 Maart 1908. 

(3) Minutes of the Finance o.nd Building Committee, 
6 April 1908. 

(4) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
20 Nov. 1908. 

(5) Ibid.~ 6 April 1908. 

nie/ 

(6) Minutes of the Finance, Building and General Purposes 
Committee~ 15 Sept. 1908. 

(7) Ibid.! 2 Feb. 1909; 27 Okt. 1908; 11 Feb. 1908; 
3 Jun~e 1910. 
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nie altyd verrig word nie. Die kontrak wat deur die 

komitee van die uJewish 11 skool met die Onderwysdepartement 

aangegaan is, het aangedui dat die skoolgebou, indien dit 

nie langer deur d Onderwysdepartement gebruik word nie, 

in dieselfde toestand aan die huurders terugbesorg moes 

word 7 soos dit aan die Onderwysdepartement oorhandig is.(l) 

Fordsburg Goedehoopskool het toiletkamers nodig gehad, maar 

regulasies van d Onderwysdepartement het nie toe laat dat 

enige publieke gelde aan reparasies of addisionele fasili-

teite bestee word nie. Die dienste vras dringend nodig en 

daar 1vas geen ander gebou in die omgewing wat as skool 

gebruik kon word nie.(2) Die skoolraad hot hom tot die 

Onderivysdcparternent gewend, vrat voorgestel het dat die 

Regering gcen vorbetering aan gehuurde geboue sou aanbring 

nie. Waar die verhuurder weier om d verbeteringe aan 

te bring, soos in die geval van die Fordsburg Goedehoop

skool, is by die skoolraad aanbeveel om Jie vorbeteringe 

aan bring, nndat toestemming van die Onder\'lysdepartement 

verkry is .. Vorbetering moos van so 'n aard weos dat 

hulle vervryder 1wrd en die eienaar moet in kennis 

gestel word dat die vorbeterings die oienQom van die 

Onderwysdepa.rtomont is. (3) 

(iii) !l~muodasi~L Die slmolraad hGt gedurig 

aansoeke van belastingbotalers en vraaksaamhcd.dflkomi tees 

ontvang -vrat skole vir hul eie voorstede aangevra hot. 

Die nansoeke, soos die van die Rogentspark.Belasting

betalersvereniging(4) en die Booysens Reserve Waaksaam-

heidskomitee/ 

---------------------
(1) Minutes of the ';litwatersrand Central School Board, 

11 Jan. 1908. 

(2) Minu~~s of the Finance~ Building and General Purposes 
Comml~tee 7 Aug. 190~. 

(3) Ibid., 23 Maart 1908. 

(4) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
4 Junie 1909. 

http:ken11.is


heidskomitee(l) het dit nodig gemaak dat die voorsiening 

van skole in die distrikte nagegaan moes word, voordat 

aanbevelings gemaak kon word. Terselfdertyd moes ·daar 

geboue opgerig word om die gehuurde geboue te vervang. 

In die eerste jare van die skoolraad se betaan is daar 

werk in die rigting verrig. Allerhande planne is beraam 

om soveel kinders moontlik in die geboue wat ter beskikking 

van die skoolraad gestel is, te onderrig. Noemenswaardig 

is die paging om dubbelsessieskole te reel. Daar is in 

Oktober 1908 voorgestel dat, aangesien daar nie minder as 

3,702 kinders van skoolgaande ouderdom in die skoolraads

distrik was wat nie skoal toe gaan nie, en oak omdat die 

huidige akkommodas nie genoeg is nie twee skole in die 

een gebou gereel sou word. Een klompie kinders kan in 

die m5re skoolgaan en 'n ander in die namiddag. Die 

Onderwysdepartement is genader om toestemming daartoe te 

gee.(2) Die Onder\vysdepartement het na onderhandelings 

sy toestemming verleen.(3) Die saak is nie weer voor die 

begin van die derde kwartaal van 1910 aangeroer nie, toe 

besluit is dat sekere skole twee sessies per dag sou h~. 

Daar is in 1913 besluit op die konsentrasie van klasse 

sodat daar meer ruimte in skole sou wees.(4) Die plan 

was om 'n sentralegebou te kry en die kinders uit die 

hoer standerds van die prim~re skole daarheen te stuur. 

Die Raad van die 11 School of Mines and Technology" het 

ingewillig om kamers op P1einplein, wat deur die munisipa-

liteit gebruik is, vir so 'n skoal af te staan. Daar is 

aanbeveel dat alle leerlinge vanaf standerd VI na die skool 

ge stuur '"or d. As dit prakties sou wees, sou dit help om 

die/ 

(1) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
19 Junie 1908. 

(2) Ibid., 9 Okt. 1908. 

(3) Ibid., 30 Okt. 1908. 

(4) Ibid., 3 Okt. 1913. 
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die druk in die skole van die voorstede te verminder.(l) 

Akko~~odasie het met die w~reldoorlog nie minder 

geword nie, sodat Howard Pim, die voorsitter van die 

skoolraad, genoodsaak was om op te tree. Regulasies is 

uitgereik waarvolgens o.a. die oprigting van nuwe skole 

opgeskort is, asook die aanstelling van addisionele perso-

neel. Hy het gevoel dat daar 'n onreg gedoen sou word 

indien die Onder\vysdepartement die regulasie uitvoer, want 

in Johannesburg is die invloed van die oorlog nie direk 

gevoel nie. Die onderwys van kinders,het Pim gemeld, 

kan nie uitgestel word nie, want as hulle nie opgevoed word 

op 'n ouderdom wanneer hulle daarvoor vatbaar is nie, sou 

hulle vir die res van hulle lewe gepenaliseer word. _ Geen 

provisionele reolings kan die plek van georganiseerde 

onderwys neem nie. Die verantwoordelikheid vir die 

onderrig van kinders 't'lat deur die Regering aangeneem is, 

is groter as die verantwoordelikheid om geld vir 'n 

onderwysdepartement te vind. Dit is die plig van.die 

Regering om te sorg dat elke kind van skoolgaande ouderdom 

skoal toe gaan as hy daarvoor reg is. Die werlr en ver-

antwoordelikheid eis dat die Regering die nodige gelde 

moet voorsien wanneer dit vir die onder~zys nodig is. Die 

laaste Regeringsdepartement vrat moet ly as daar 'n tekort 

aan geld is, is die van onder,vys.(2) As gevolg van die 
• optrede van die skoolrade van die Witwatersrand en Patrick 

Duncan, is geld weer vir skole toegestaan. Alhoewel daar 

belowe is dat akkommodasie verskaf sou word, het die 

Regering niks gedoen nie behalwe om 1 n paar addisionele 

kamers by bestaande skole te bou. 

Pim/ 

(1) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
12 Jan. 1915. Dit is die begin van die bekende 
11 Tin Temple." 

(2) Ibid., 22 Feb. 1916. 

....... 



Pim het verder gegaan en duidelik gemaak wat die 

Onderwysdepartement van plan was om te doen. Nadat in 

besonderhede elke skool se vereistes bespreek is, het hy 

gemeld dat die Witwatersrand-Sentraal Skoolraad verlang 

dat daar skole en onderwysers vir elke kind, blanke of nie

blanke, moet wees vanaf die ouderdom van 6 tot 15 of tot 

hulle die vyfde standerd bereik het. Nadat 1n leerling 

die laerskoolkursus voltooi het, behoort hy die keuse te 

h~ om 1 n hoerskool, handelshoerskool of vakskool by te 

woon. Daar behoort ook 'n normaalkollege te wees om die 

nodige opleiding aan aspirant onderwysers te verskaf. Al 

die elemente is in die skoolraadsdistrik teenwoordig 7 maar 

daar is geen koordinasie of akkommodasie om die stelsel 

ideaal te maak nie. Hy beveel aan dat die skoolraad 

daarop aandring dat die skole en ander akkommodasie aange-

vra, binnekort voltooi moes word. Daar moet ook stappe 

gedoen word om die nodige koordinasie tussen die laer-, 

ho~rskool en normaalkollege te verkry.(l) 

'n Spesiale komitee is saamgestel om die saak met 

die Administrateur van Transvaal te bespreek.(2) Toe die 

skoolraad in 1915 begin agiteer het, is die Uitvoerende 

Komitee van die Transvaal in kennis gestel dat daar geen 

fondse beskikbaar sou wees vir skoolgeboue nie. Die 

gevolg van die skoolraad se pogings om die geboue te verkry, 

was dat hulle in kennis gestel is dat £15o,ooo aan die 

provinsie Transvaal vir onderwysdoeleindes vir die hele 

provinsie toegestaan is, alhoewel die verkryging daarvan 

gevolg het op die agitasie wat van die Witwatersrand-

Sentraal Skoolraad uitgegaan het. Van die £150,000 het 

die Administrateur net £95,000 ontvang en tenders is 

alreeds/ 

(1) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
22 Feb. 1916. 

(2) Ibid., 21 Maart 1916. 
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alreeds aangeneem om die geld te gebruik. 'n Groot deel 

van die geld sou op die Witwatersrand gebruik word en ook 

vir sekere -plattelandse skole, omdat reelings nie finaal 

vir die verlcryging van tenders op die Witwatersrand getref 

is nie. Daar moes nog £55,000 van die Regering ontvang 

word as deel van die bedrag wat vir 1915 toegestaan is, 

maar daar is ni~s van gehoor nie. Daar is gevra dat die 

som op die lcrediet van die administrasie geplaas word saam 

met die begroting wat vir die boekjaar 1916 - 1917 gemaak 

is. Daar is besluit om 'n openbare vergadering te bel~ 

en dat die ?laaslike Provinsiale Raadslede uitgenooi 

word.(l) Die volgende resolusies is opgestel om aan die 

openbare vergadering op 6 April 1916 voorgestel te word: 

uThat the :Jrovision made for primary education in the 

Transvaal being seriously inadequate, it is imperative that 

the Provincial Council take immediate steps to meet this 

deficiency. That as the funds now at the disposal of the 

Provincial Administration are insufficient this meeting 

is of opinion that recourse should be had to some form of 

local taxation. 11 (2) Die mosies is oenparig aangeneem en 

het 'n nmve i:rending voorgestel, d.i. dat die Provinsiale 

Rade sowel as die Unie-Regering belastings moos insamel. 

Daar is verder besluit om die beherende liggaam van die 

Belastingbetalers-vereniging in die onderwyssaak te 

interesseer.(3) 

Toe die skoolraad 'n opname gemaak het van hoeveel 

kinders in die skoolraadsdistrik toegang tot slmle geweier 

is, \Areens gebrek aan akkommodasie, is gevind dat dit 526 

was, waarvan 250 kleurlingk1nders.(4) Die blanke skoal-

bevolking/ 

(1) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
28 Maart 1916. 

(2) 

(3) 
(4) 

Ibid., 6 April 1916. 
Ibid., 18 April 1916. 
Minutes of the Financei Building and General Purposes 
Committee, 25 April 19 6. 



bevolking van die Witwatersrand-Sentraal Skoolraadsdistrik 

is op 17,579 blanke en 1,525 kleurlingkinders gestel.(l) 

Toestande het nie verbeter nie en in 1918 het die skoolraad 

'n afvaardiging aan die Uitvoerende Raad van die Transvaal 

gestuur. Nadat die afvaardiging in kennis gestel is 

waarom daar nie meer geboue opgerig is nie, het die skool

raad die sienswyse uitgespreek dat genoegsame geld aan 

skoolgeboue bestee moes word en die Uitvoerende Raad is 

vermaan om onmiddellik op te treee(2) Die Administrateur 

het geantwoord dat alles moontlik gedoen word om die nodige 

voorsiening van akkommodasie in die Wi tvra tersrand-Sentraal 

Skoolraadsdistrik te bewerkstellig, en die Uitvoerende 

Raad sou die begroting van die skoolraad b:r die ·vroegste 

geleentheid aan die Provinsiale Raad voorle. Hy gaan 

verder om se dat die skoolraadsdistrik voorkeur met 

die aankoop van skoolpersele geniet het.(3) Die skoolraad 

was nie met die Administrateur se antwoord tevrede nie, en 

het besluit om weer verto~ tot hom te rig dat die voor

siening van 2,000 plekke vir kinders in skole onvoldoende 

vir die skoolraadsdistrik sou -,.;ees. (4) In die loop van 

die drie jaar vanaf Julie 1916 tot Junie 1919 het die 

aantal kinders onder die beheer van die skoolraad van 

15,801 tot ,649 vermeerder, 1 n vermeerdering van 6 7 800 of 

amper 2 7300 per jaar.(5) Teen Oktober 1919 het daar in 

die drie maande 'n vermeerdering plaasgevind. van 1,090 

sodat die aant:::tl ldnJ.ers op 23,823 te staan gekom het. (6) 

(iv) Voorsiening/ 

------~~---·--------·------- ----·------
(1) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 

14 Nov. 1916. 

(2) Ibid.' 18 Maart 1918. 

(3) Ibid., 23 April 1918 

(4) Ibid. 

(5) Star, 16 Junie 1919. 

(6) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
27 Okt. 1919. 
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(iv) Voorsiening van Geboue. Na sy intrede is 

die Wi t"tva tersrand-Sentraa1 Skoo1raad gevra om 'n begroting 

op te ste1 vir geboue wat opgerig sou moes word. Daar is 

in Haart 1908 gevoel dat die vo1gende sko1e die dringendste 

nodig is: -
Richmond vir 150 leerlinge teen £1,500 
Melville 3 addisionele klaskamers £1,000 
Rose bank vir 150 leerlinge teen £1,500 
Turffontein Junior II 250 II II £2,500 
Bezuidenhoutsvallei II 250 II II £3,000 
Doornfontein II 250 II II £3,000 
Yeoville en Bellevue-Cos II 400 II II £5,000 
Victoria (Jeppe) II 400 II II £4,000 
Jumpers II troo II II £ ,ooo 
Pol1ystraat Kleurling II troo II II £tr,ooo 
Vrededorp Kleurling tl 600 II II £5 ,ooo 
Vrededorp (Blanlre) II 250 II II £2,500 
Henristraat II 250 II II £2,500 
Von Brandis II 800 II II £10,000 

Bo en benewens bostaande geboue het die skoolraad 

uitgegaan van die standpunt dat voorsiening alreeds gemaak 

is vir die bou van skole op City and Suburban, Norwood en 

Langlaagte. Daar is verder grondige redes aangevoer 

waarom bostaande skole gebou moes word.(l) In Junie is 

die skoolraad in lmnnis gestel dat alhoeive1 voorsiening 

nie in oen jaar vir al die skole wat drineend nodig is 

gemaak kan word nio, daar wel £10,000 opsy gosit is vir 'n 

tegniese skool -vrat vakkundigo opleiding sou verskaf. (2) 

Daar was verski1londe moeilikhede in die pad van die voor-

siening van skole in Johannesburg, bv. die grond tot die 

beskikking van die skoolraad in Vrededorp vir blanke kinders 

vras so klein dat 6f 1 n dubbelverdiepinggebou opgerig moes 

word, 6f 'n tvreede verdieping op die huidige gebou geplaas 

moes word as dit sterk genoeg was.(3) 

Die skoolraad het sy misnoe§ te kenne gegee toe 

bekend/ 

(1) Minutes of the Wi tvratersrand Central School Board, 
6 Maart 1908. 

(2) Ibid., 15 Junie 1908. 

(3) Ibid.t 28 Aug. 1908. (Die gebou is vandag die Milner
park Juniorskool.) 
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bekend gestel is dat die Onderwysdepartement sy keuse van 

die geboue maak wat opgerig sou word, op advies van die 

plaaslike inspekteur. Hulle het gevoel dat die werk aan 

hulle oorgedra is en dat die Onderwysdeparternent met hulle 

behoort te onderhandel oor watter geboue eerste opgerig 

moes word.(l) Die Ondervzysdepartement het ook voorgestel 

dat die nuwe skole wat Gebou word van die paviljoentipe 

sou wees, wat uit 1n sentrale saal en klaskamers sou 

bestaan, as die erf dit toelaat.(2) 

Die volgende jaar is weer 'n begroting deur die 

skoolraad opgestol. Die skole is deur hulle in order-van 

noodsaaklilmeid soos volg geplaas: -

Markstraatskool vir 
Vrededorp Klourlingskool vir 
Doornfonteinskool vir 
Goedehoopskool, Fordsburg vir 
Lilianvlegskool, Fordsburg vir 
Turffonteinskool vir 
Jeppes Opvoodingsinstituut vir 
Pollystraat Klourling vir 
Fairviewskool vir 

zuidenhoutsvalloi vir 
Richrnondskool vir 
Kliprivierskool 
Crown Ree kool 

600 - 700 leerlinge 
600 II 

600 " 
500 II 

250 II 

300 II 

300 II 

400 11 

200 II 

2 addisionele klaskamers 
150 leerlinge 
150 " 
150 If 

(3). 

Verder is daar gevra dat kookkunssentrums opgerig 

word in Troyeville (100 leerlinge), Turffontein 

(50 leerlinge) on Doornfontein (sentrum vir kleurling

kinders).(4) 

Weer is die skoolraad in kennis gestel dat aan 

hulle vereistes nie voldoen kan word nie en dat net die 

Markstraat/ 

(1) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
28 Aug. 1908. 

(2) Ibid. 

(3) Minutes of the Finance, Building and General Purposes 
Committee, 2 Feb. 1909. 

(4) a. Ibid. 
b. Minutes of the Witwatersrand Central School Board 

Board, 5 Feb. 1909. 
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Markstraat-, Turffontein- en Kliprivierskole opgerig sou 

word.(l) Hiermee het die skoolraad nie saamgestem nie 7 

en mnr. C.F. Stallard is gevra om 'n brief op te stel 

waarin die misnoee van die skoolraad aan die Onderwysde-

partement bekend gemaak sal word. Hy het geskryf: 11 My 

Board have learned with the greatest regret that the buil

ding programme w~ich they recommended has been cut down 

to such small limits. My Board calculate that they have 

some 3,000 children of schoolgoing age for whom there is 

at present no accommodation; and they consider that all the 

twelve schools that they have recommended for construction 

during the coming financial year are urgently needed. 

They therefore beg that the Department will reconsider 

entirely the recommendations that they will submit to 

parliament."(2) Die Direkteur van Onderwys is gevra om 

'n vergadering by te ivoon. Tydens die vergadering het hy 

ges~ dat die tekort aan die nodige fondse nie toelaat dat 

die volledige lys skole, deur die skoolraad ingedien, gebou 

kan vmrd nie. Die Ondervzysdepartement t hulle nie by 

die volgorde van die skoolraad gehou nie, omdat die aan

bevelings nie akkoord gaan met die beginsel van sentrali-

sasie van die Onder-vrysdepartement nie. Daar lean bv. 

nie verstaan word waarom 'n skool vir 600 kinders in 

Doornfontein gevra word, terwyl daar alreeds 'n sentrale 

skoal in Troyeville is en twee ander sentrale skole, 

Twiststraat en Yeoville, nie ver van die voorgestelde skoal 

sou wees nie. Die Onderwysdepartement het net die skole 

gekies om te bou op die plekke, waar die inspekteur en die 

skoolraad ooreengestem hot. Die inspekteur moes deur die 

skoolraad geraadpleeg word.(3) Die skoolraad het die 

Direkteur/ 

(1) Ivlinutes of the Witvratersrand Central School Board, 
4 Junie 1909. 

(2) Ibid. 

(3) Ibid., 2 Aug. 1909. 
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Direkteur daarop gevrys dat hy nie met die topografie van 

Johannesburg bekend is nie 7 want groot koppies het dit 

onmoontlik gemaak vir die Doornfonteinse kinders om na die 

Yeovilleskool te gaan. Twiststraatskool was vol.(l) 

As die Onderwysdepartement nie met die skoolraad se aan-

bevelings saamstem nie, sou dit reg v1ees om met die skool-

raad te onderhandel. Die Onderwysdepartement het n6g 

in 1908 7 n6g in 1909 die skoolraad geraadpleeg en die 

metode vir oprigting van skole maak die skoolraad se werk 

waardeloos en beuselagtig 7 sodat lede sal vTeier om hul 

tyd te mors om die v-rerk te verrig. (2) Die Direkteur het 

erken dat die Onder1rysdepartement se optrede nie volgens 

wet geskiod nie, maar dat in die toekoms daarop let sou 

word. Die Direkteur het gemeld dat die groot haas, wat 

deur die onderhandelinge in verband met die vereniging van 

die Suid-Afrikaanse kolonies veroorsaak is, die Ondervrys

departemont nie tyd gegee het om met die skoolraad te 

onderhandel nic.(3) Alhoe-vrel die Direkteur nou bereid was 

om 'n skool in Doornfontein aan te beveel, het die 

Koloniale Sekretaris geweier.(4) Die skoolraad het voor-

gestel dat: 11 Reoommonded that the Board express surprise 

that it should still be disregarded by Governmont. 11 (5) 

Die Ondervrysdepartemont het die skool toe goedgekeur. (6) 

Weer is daar in Maart 1910 'n begroting ingedien 

en die voorsiening van skole is as dringend beskou in die 

volgende/ 

(1) Minutes of the \vitwatersrand Central School Board, 
2 Aug. 1909. 

(2) Ibid. 

(3) Ibid. 

(4) Ibid., 1 Okt. 1909. 

(5) Ibid. 

(6) Ibid., 21 Jan. 1910. 
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volgende gevalle: -

Goedehoop Fordsburg vir 
Crown Reef (om Gr01.m Reef en 

400 leerlinge 

400 if 

400 il 

400 II 

Lilian-vregskole te vervang) vir 
Jeppes Opvoedingsinstituut vir 
Pollystraat Kleurling vir 
Fairvie~;r Addisionele klaskamers 
Bezuidenhoutsvallei II II 

Richmond vir 150 leerlinge 
Jewish vir 600 II 

George Goch vir 135 II 

Alberton vir 
Brixton vir 

90 II 

480 II 

Rosettenville Addisionele klaskamers 
Booysens II II 

City Deep vir 
Fountainebleau (skool onder beheer 

van Pretoria Skoolraad) vir 
Troyeville KookJrunssontrum vir 
Turffontein 11 vir 
Troyeville Handearbeidsentrum vir 

150 

100 
100 
100 

leerlinge 

Q 

II 

II 

II 

Die eerste skoolraad van Johannesburg het dus 

(1). 

probeer om daadwerklik op te tree om die nodige voorsie

ning te maak en omdat dit die skoolraad was met die meeste 

skole onder sy beheer, blyk dit dat hulle ten gunste van 
" die jeug van JohannesburE; gm..rerk het. 

(c) Skoolbesoek in die Gebied vap die Skoolraad. 

Om sor3; te dra dat soveel kinders as moontlik skole 

onder die jurisdiksie van die skoolraad sou b;y~..roon, is in 

die eerste maand van die skoolraad se bestaan aanbevelings 

behandel dat ses skoolbesoekbeamptes aangestel moes 

word.(2) Die skoolraad het dit moeilik gevind om voor-

siening vir al die leerlinge te maak wat graag skool toe 

wou kom. Op aanvraag het die OnderVJYsdepartement bepaal 

dat leerlinge van hul vyfde jaar af skole kon bywoon, met 

die verstandhouding dat as daar nie ruimte is nie, die 

toelatingsouderdom tot ses jaar verander word. Omdat 

daar nie genoegsame voorsiening gemaak lwn word nie, het 

die/ 

(1) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
4 Maart 1910. 

(2) Minutes of the Finance and Building Committee, 
21 Jan. 1908. 
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die skoolraad besluit om alle kinders onder die ouderdom 

van sewe jaar te ontmoedig om skool toe gaan, sodat 

diegene vrat ouers as se·we was, die eerste keuse kry. Weer 

is aanbeveel dat skoolbesoekbeamptes stol moes word.(l) 

Na 'n sensus deur die Johannesburgse munisipaliteit geneem 

is, het dit geblyk dat daar 1,477 leerlinge onder die 

ouderdom van sewe die skole in die skoolraadsdistrik byge-

woon het.(2) Verder is aangedui dat 12 7 031 leerlinge 

tussen die ouderdo~ne van 7 en 14 jaar binne die munisipale 

gebied slcolo onder die skoolraad bywoon, terwyl daar 3, 702 

leerlinge van skoolgaande ouderdom glad nie skole bygewoon 

het nie. dio 1,477 onder die ouderdom van sewe jaar 

uitgesluit , sou daar nog 2,2 orlinge ,:roes vir wie 

daar geen voorsiening gemaak is omdat al die bestaande 

skole vol .(3) Die syfers het aangodui dat nie al die 

leerlinge in die distrik skool toe gaan nie, en dat skool-

besoekbeamptes nodig geag is om sorg dat hulle die 

skole wel besoek.(4) Die volgende vergadering het besluit 

dat die pligte van die skoolbesoekbeamptes soos volg sou 

wees:- om inligting in te win oor die aantal kinders van 

verpligte s~~oolgaande ouderdom wa t daar in die skoolraads

distrik is; om die name van kinders -y•at die verplig 

skoolgaande ouderdom bereik t, en nie skool toe gaan nie, 

te verkry, asook die redes 1:raarom die kinders van die 

voorreg van onthou is; om die name van "~Jerl:gewers kry 

\vat kinders van skoolgaande ouderdom in diens neem; om 

enige verdere statistieke in verband met die kinders wat 

verplig is om skool toe gaan, in te samel, soos die 

skoolraad/ 

(1) Minutes of the Finance and Building Committee, 
15 Sept. 1908. 

(2) Ibid., 6 Ol:t. 1908. 

(3) Ibid., 9 Okt .. 1908. 

(4) Hinutes of the ~·Jitwatersrand Central School Board, 
9 Okt. 1908. 
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skoolraad mag verlang; om enige instruksies uit te voer wat 

in verband r,1et die verpligte byvroning van skole staan, 

soos in die Onder\·rys-vret No. 25 van 1907 uiteengesit.(l) 

Net bvee skoolbesoekbeamptes sou aangestel word 

teen 'n salar van £300 per jaar.(2) Die Onderwys-

departement t sy goedkeuring geheg aan die aanstelling 

en voorgestel dat een beampte £250 per jaar met £50 reis-

toelae en die ander ~200 per jaar met £50 reistoe moet 

ontvango(3) Too dio vakatures geadverteer is, is 150 

Daarvan is t\<raalf kandidate ui tge-

soek, waaruit J~H. Devers en G.S. Mitchell aangestel is.(?) 

Die skool:Jesockbeamptes sou alleenlik onder die beheer van 

die skoolraad val (6) D eers geval van pogings tot 

vervolg ~ omda t kinders nie slwol too gegaan het nie, 

is teen ene H.JR Smit gevoer, wat geweier het om sy kinders 

skool toe stuur? omdat hy sy kinders nodig gehad het 

om vir hom te uer~{. Die kinders vras 15? 10 en 8 jaar 

oud. (7) 

3koolbesoekbeamptes het uitgegaan om 'n sensus 

neem van d:i_e l:inders wat skole moes bywoon. Hulle het 

404 ldnders gevind in die eerste maand wat nie skole 

bY\voon nie, er~ h11lle ouers is gewaarslru.(S) Daar is ook 

gevind/ 

(I) Minutes t~1e vJitvratersrand Central School Board, 
30 okt. 19o8. 

(2) Ibid. 

(3) Minutes of the Finance 1 Building and General Purposes 
Con~ittee, 12 Jan. 190~. 

(~) Ibid~, ; b. 1909. 

(5) Minutes o:':' the vJitvratersrand Central School Board? 
1 Haart 1909. 

(6) Minu~es ~he,,Finance 1 Building and General Purposes 
Comml tteo:; c.:.3 .H·;b. 190~. 

(7) MinutE::s of the Witvratersrand Central School Board, 
4 Jm:_ie 1909. 

(8) Ibid., 2 Julie 1909. 
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gevind dat lwat kindcrs deur plaaslike firmas in diens 

geneem is, en na vlerkgewer in kennis gestel is in 

verband met die vereistc;s van die wet is die kinders almal 

ontslaanr (1) Van die 564 leerlinge wie se ouers gewaarsku 

is om hulle ldnders skool toe te stuur, is 483 tot skole 

toegelaat.(2) Die hof het blykbaar nie veel ag op die 

onderwys-v1et slaan nie, want die eer saak wat in die 

verband in die mag trc:'.atshof voorgekom llet, het die 

vonnis van b:r8e dae tro:1kstraf of 'n boote van 5/- uitge-

lok, (3) Die istra." t het du::i..del:lk gemaa1>: da t die straf 

so lig is c• at 0.it die oorste (;OVal was -vmt voor die hof 

kom het. No·_~_:_a t cUr: 'dncle:- s gedv:ing -r s o!a s!wol toe te 

gaan, het cj_e s1:::oolJ.1 Cl[t•l gevoel da t cl.aarop aangedring moes 

word dat leerlinge ld d s~ool moes ~esoek. Die 

gebrek aan ~n definisie van gereelde of ereelde besoek 

in die onder, . .ry;:n·ret het die skoolraad nie laat rugdeins 

nie. In Novembe~:' 1909 is aan c.Ue skoolr·J.ad bekend gemaak 

dat vervolgings '"tir o~1gFJ:r·ee1de sJmo:.besosJ.'\: vir die eerste 

keer geslaas ·(:, in teenste11 met vervolgings van 

ouer ~ "~:rat skoo1 toe gestuur het nie. 

Van die nr ~.::: c~'ors v ::rvolg is, is agt beboet terwyl 
l'"''"'t 

die negeLJe op 1P t03~iesehvryge het. het erken dat 

hy slcl•iftel.L:i:re -r,·Jaarslrtli<Tings ontvcmg het dat hy sy kinders 

skoal toe >Joes stuur, maar en 1.-raarsku"\·1ing ontvang het in 

verh1.nd met die geval '!<::i.1 die spesifieke kind waarvoor hy 

aangekla is nie.(4) ~ ;et. rlie sensus hGt 1 n nuv.re probleem 

ontstaan. Oue3'S i.<TO'.l. ::;raa.G, l:ooi'saaklik cEc' in die 

, h:J.l kinders slrool toe stuur, maar geen 

kincGrs is tc::?;elR&t as die skole vol was nin. Die ouers 

-vras/ 

------------·--·-----~-----

(1) Minut~s oi tho i;Jitwatersrand (<;ntral Sct.ool Board, 
2 Julie 1909. 

(2) Ibid.~ 6 At:.t;., 19C9. 

(3) Ibid. 

(4) Tb-fd 
..J... ... • ' 5 No•r • 19C?. 

http:verb;1.nd
http:skoolr�J.ad


1vas dus verplig om te wag totda t d kind toegelaat kon 

word.(l) Daar is ook bevind dat 25% van alle leerlinge in 

die Transvaal in die Witwatersrand-Sentraal Skoolraads-

distrik skoolgaan. Vir die 25% was daar twee skoolbesoek-

beamptes, terwyl die or 75% van die leerlinge deur 29 

skoolbesoekbeamptes bearbei is. 

Daar is ook gevoel dat die leerlinge die skool 

vee te vroeg verlaat, en die skoolraad het aanbeveel dat 

vrystelling van skoolbesoek van veertien tot vyftien jaar 

verhoog moes word,(2) Daar is ook is dat geen kind 

toegelaat ~.vord om die skool te VGrlaat voordat hy nie die 

vierde standard geslaag het nie.(3) 

Die skoolraad het op die gebied ook baanbrekers-

werk verrig, en t gehelp om onder':!YS aan elke ldnd te 

bring. 

(i) &nbagskool, Johannesbuy..,g. D enigste 

gniese of vakkundige onderr -vmt deur die skole versl::af 

is, ~:ra& hout- en ysterwerk die geval van seuns en huis .. 

houdlrunde in geval van meisies. Die skoolraad het 

ook gevoel dat opleiding van 'n tegniese en vakkundige aard 

aan seuns verska:f moes \'lOrd, en het die komitee wat met 

algemene sake gehandel het, gevra om die moontlildleid van 

die oprigting van 'n ambagskool nate gaan.(4) Om die 

saak dee na te spoor, het die komitee liggame wat in 

tegniese onderwys belangstel, genader om verteenwoordigers 

na 1 n vergadering te stuur wat op 13 April 1908 gehou is. 

Verteenwoordigers/ 
-------------·------- --------~ 
(1) Minutes o:f the Wih·mtersrand Central School Board, 

5 Nov. 1909. 

(2) Ibid., 3 Maart 1911. 

(3) Ibid. 

(4) Ibid., 14 Feb. 1908. 
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Verteenwoordigers is van die volgende liggane gevra:

Die Handel- en Arbeidsraad- 3 lede· 
Die Boumeesters - l lid; ? 

Die Nynbestuurdersvereniging - 1 lid· 
Transvaalse Universiteitskollege - l'lid· 
Instituut vir Werktuigkundige Ingenieurs'- 1 lid; 
Onderwysdepartement - l lid; en 
J.A. Vaughan die Hoofinspekteur van Masjiner .(1) 

Nie al die liggame het die uitnodiging aangeneem 

nie, en buiten die skoolraadslede het die here J. Robinson, 

Thompson (inspokteur van skole), prof. J. Orr, mnr. 

Sampson L.W.R.~ mnr. Epton, J.A. Vaughan en mnr. Meischke 

d vergadering bygewoon.(2) Die Direkteur van Onderwys 

het op 8 Januar 1908 die skoolraad in kennis gestel dat 

£5,000 vir 'n handels- of vakkundigo skool beskikbaar 

stel is. doel van die skool sou wees om seuns vir 

die nywerheid en :n kommersie loopbaan voor te berei; 

om me ies in huishoudkunde en higiene van die huis op te 

i, asook vir die bevordering van hul algemeno, intellek

tue , morelo on ostet se opleiding wat in die laerskool 

begin is.(3) D leerlinge wat die skolo sou bywoon, sou 

leerlinge weos wat die laerskoolkursus voltooi het. Die 

voorsittor van die skoolraad, H.J. Hofmeyr, het bespreking 

oor die ondorwerp uitgelok. Mnr. Sampson L.W.R. hot d 

mening uitgesprGek dat valckundigo opleiding vir souns moes 

ophou as die seun veortion jaar oud is, sodat hy dan met sy 

vakleerlingeskap kon begin. Die doel van die ambagskool 

sou wees om algemone opleiding verskaf, met die strewe 

om die seun so kennis uit te brei sodat hy na die tyd 'n 

ambag kon leer. Klasso behoort by alle skole ingestel te 

word om tegniese ondorrig to verskaf, on die ambagskool 

sou dus 'n praktieso skool word, waar die seun eon keer per 

week/ __ " ___ "··-----"--------
(1) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 

27 Maart 1908. 

(2) Ibid., 13 April 1908. 

(3) Ibid. 
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week heen kan gaan om die prakt se toepassing van sy 

kennis uit te voer. Aandklasse kan deur hom tydens sy 

vakleerlingskap bygewoon word om sy kennis van die dr R's 

op te knap.(l) Die skool sou onderrig verskaf aan seuns 

uit die skoolraadsdistr afkomstig. Van die ouderdom 10 

of 11 kon hy die ambagskool bywoon en daarna 'n tegniese 

klas, wat opgevolg sou word deur die inskrywing van die 

seuns as 1 n vakleerling. Die ambagskool sou uitsluitlik 

industr el en nie tegnies wees nie, wat gevorderde onder

r aandui vra t nie sa am met sy am bag ontvang kan word nie. 

Om mee te begin, behoort die ambagskool net ambagte wat aau 

die mynnywerheid verbonde is, te onderrig, terWYl handels

of kommersiele onderrig geen plek in die ambagskool sou 

vind nie. Daar is 'n aanvraag na ambagskole in die land, 

omdat daar geen vakleerlingstelsel in werking is nie. 

Mnr, Vaughan, inspekteur van masjinerie, het gevoel 

dat handearbeid in die skool 'n nuwe rigting aandui en nie 

geslaagd sou wees nie. Volgens hom is vakleerlingskap 

die enigste manier om 'n ambag aan te leer. 

Professor Orr van die Transvaalse Universiteits-

kollege het aanbeveel dat in die ambagskool die tegniek van 

die verskillende ambagte, asook kommersiele onderrig, 

verskaf moes twrd. Die skoal moet hom op die teorie en 

praktyk van die ambagte toele en nie op die ambag self nie, 

want die onderrig van die ambag as sodanig sou deur die 

ambagorganisasies geopponeer word. Vyf-en-sewentig van die 

studente wat die aandklasse van die Universiteitskollege 

bywoon, is vakleerlinge. Daar is minstens 300 vakleerlinge 

wat in d ingenieurswese op die myne ingeskryf is, almal 

waarvan verplig is om aandklasse by te -vwon. 

Mnr. Thompson, die inspekteur van skole, het met 

professor/ 

(1) Die drieR's is leesl skryf en reken. (Reading, 
writing and arithmet c.) 
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professor Orr s stem dat spesifieke opleiding nie in 

die ambagskool tuis behoort nie. Die doel van die ambag

skool is om opleiding te verskaf aan diegene wat een of 

ander ambag wil er, nie om d plek van die vakleer

lingskap in te neem nie, maar om 'n algemene opleiding te 

verskaf wat hulle sou voorberei vir hul besondere ambag. 

Die vakke wat in 1n ambagskool onderrig :rnoet 'l.vord, is 

teken, wetenskap, sis en algemene praktiese werk en die 

kursus behoort minstens tv.ree jaar te duur, -vraarna die seun 

kan spesiali.seer deur sy inskryvring in een of ander ambag. 

Die erlin~e sou die laerskool op veertienjar ouderdom 

verlaat, nadat die laerskoolleerplan voltooi • Dan sou 

hulle twee jaar in die ambagslwol deurbring, gevolg deur 

'n tydperk van erlingskap. 

Ondervzysdepartement beskikbaar 

Die gelde, deur die 

stel, laat nie toe dat 

voorsiening vir me ies gemaak word nie, of vir die verskaf

fing '.ran ':r:. han de ople iding. Han de lsople iding kan in d 

laerskole verskaf word en 'n paar van die laerskole kan 

klasse vir die doel ~fsonder. Ongeveer 25% van die leer-

linge wat die laer lkursus voltooi, gaan hoerskole toe. 

Die aandkl:::t;.se, rlie Onderwysdepartement gere~n, was 

'n mislukking weens die toestande aan die uitbetaling van 

salarisse aa~1 die ondervrysers verbonde. 

John I~obinson, vmt lid van die Sentrale Raad van 

Opvoeding v~n die Onderwysdepartement was, het sy siens-

wyse uitgespreek?nl. dat die ambagskool leer moes 

toelaat na hulle vierde standerd geslaag het. Die 

ambagskool behoort in die eers instansie net die begin

sels van die verskillende ambag te onderr , maar voor-

siening moet terselfdertyd gemaak word vir algemene 

onderrig van die erlinge. Handelsonderrig behoort ook 

verskaf te ~nrdc Scuns behoort toegelaat te word om 'n 

halfdag te ~verlt, soda t die orige tyd aan klasse, waar hulle 

die/ 
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die beginsels van hulle amp kon leer, bestee kon word. 

Voorsiening behoort gemaak te word vir opleiding van 

meisies in natuurkennis, tuinbou en die kuns om te melk. 

Landbou behoort aan beide seuns en dogters onderrig te 

word, en die skoolperseel moet so gekies word dat voor

siening vir die deel van die werk gemaak kan word. Sekere 

van vakke van die Transvaalse Universiteitskollege kan 

eerder na die skoal oorgeplaas word waar hulle tuishoort 

as in 'n universitere inrigting bv. elementere wetenskap 

en teken. Daar is altosaam 323 vakleerlinge wat die 

klasse van d Universiteitskollege bywoon, waarvan 'n 

deel moontlik na die nuwe inrigting oorgeplaas kan word. 

Van die 323 vakleerlinge het omtrent 200 nog nie in die 

vierde standerd geslaag nie, en vir di~ moes voorbereidende 

kursusse in rokene, Engels en teken verskaf word. 

Mnr. Meischke, wat die boumeesters vorteenwoordig 

het, het gevoel dat die ambagskool 'n leemte in die 

opleiding van seuns vir die boubedryf sou vul. Daar was 

goen vakleerlingstelsol in die boubedryf nie, alhoewel 

indien so 1 n stelsol ingestel word~ dit nio afbreuk aan 

die ambagskool se werk sou doen nie. As daar geen vak

leerlingstelsel in een of ander bedryf bestaan nie, sou 

die skoal ook verwag word om opleiding vir die ambag te 

verskaf. 

Mnr. Manfred Nathan het gese dat die ambagskool 

onderrig in die verskillende ambagte behoort te verskaf, 

sodat as die leerlinge uitgaan, hulle op die kennis kon 

bou. 

Mnr. John Ware het dit goedgevind dat die verskil

lende ambagte onderrig moes word, maar geen paging moes 

aangewend word om met die sakewereld mee te ding nie. 

Daar is besluit om verdere inligting in te win oor vak-

leerlinge/ 
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leerlinge wat in die skoolraadsdistrik werksaam is; die 

ouderdomme van die vakleerlinge; die aard van hul werk, 

hul besoldiging; die ne ings voor of teen vakleerling

skap.(l) 

Professor John het verder gegaan en 1 n memorandum 

ingedien waarin aanbevelings gedoen is in verband met die 

oprigting van die ambagskool, Die volgende was sy 

mening: 1n Ambag kan die beste geleer word deur middel 

van 'n vakleerlingskap, nio nood\•rendig 'n ingeskrewe vak

leerlingskap of die ouderv.retse binnemuurse vakleerlingskap 

nie, maar wel deur opleiding wat bedags deeltyds gevolg 

word, wanneer die vakloerling in die middag toegelaat word 

om die nodige klasse by te woon wat oor die tegnies van sy 

ambag handel, on oploiding wat saans verskaf word soos 

in die verskillende institute van die spoorweg, De Beers 

(Kimberley) en dio Transvaalse Universiteitskollege gedoen 

word. 

Die Transvaal so Insti tuut van Meganie se Ingenieurs 

was van mening dat die tweede geval hierbo gonoem, verkies

liker is vir vakloorlinge en dat dit gereel kan word met 

minder wel~kuro, torv.1yl die vakleerling v.ra t bedags opleiding 

geniot, nie nodigo tyd gegee sal word om klasse by te 

woon nie. Die Instituut hot aanbeveol dat aandklasse 

verpligtend gemaak moes word, en aanmoediging moes gegee 

word om vooruitgang te bevorder. 

Bostaando sionswyso gaan uit van die veronderstel

ling dat daar 'n valdoerlingstelsel in 1..verking op die 

Witwatersrand is. Vakleerlingskap moot beein tussen die 

ouderdomme 15 en 16 jaar, on om hom vir die valdeerling

skap voor te berei, is dit wenslilr om voorsiening te maak 

vir/ 

---------------------------------------------------------------
(1) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 

13 April 1908. 
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vir seuns tussen 13 en 16 7 
1n voorsiening wat algemene 

onderrig en onderrig in elementere wetenskap, teken en die 

gebruik van reedskap sal insluit. Geen spesifieke 

ambag sal onderrig word nie. 

Die skole wat die onderrig verskaf, moet behoorlik 

toegerus wees om die tegniek van die verskillende ambagte 

tydens die aandklasse te onderrig. Terwyl die Transvaalse 

Universiteitskollege aandklasse reel om hoer tegnologiese 

werk soos die ontwerp van masjinerie, toegepaste wiskunde, 

skeikunde ens. te onderrig, verskaf die ambagskool weer 

onderrig in die tegniek van die verskillende ambagte soos 

die van die loodgieter, skrynwerker~ messelaar, ens. 

As daar geen stelsel van vakleerlingsl;:ap vir sekere 

ambagte soos skilder, kleremaak? saalmaker, laa r, ens. 

ingest'el is nie, vTOrd daar voorgestel dat vaklGerlingskap 

ten koste van die gering ingestel moes word. Werk-

gewers sou 1n toelae van d staat ontvang vir die onderrig 

van vakleerling; en 'n praktiese kUrsus moot aan die 

ambagskole gegee word om die plek van vakleerlingskap te 

vul. Verder word aanbeveel dat die onderrig in die 

ambagskole vor , onder die beheer van d Onderwysdepar-

tement moos s1:':ied 7 want as die Transvaalse Universi teits-

kollege daarmoe moos aangaan, sou dit die vooruitgang van 

die inrigting bonadeol.(l) 

Die Opvoedingsraad van die Transvaalse Onderwys

departement het 1 n spesiale vergadering op 8 Mei 1908 

gere~l om die saak na te gaan. Daar is besluit, dat 

nadat die Pretoriase ambagskool gebou is, se re aspekte 

van tegniese onderr aandag moes geniet. Tegniese 

onderrig tot op datum bestaan uit aandklasse in Johannesburg, 

Pretoria en Potchefstroom gereel. Daar is omtrent 270 

jongelinge/ 

(1) Orr: Education and the Training of Engineers. 
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jongelinge, volgens die rapport van die Industriele 

Kommissie No. 52, wat deur verskillende mynmaatskappye op 

die Witwatersrand in diens geneem is, en aan wie tegniese 

onderrig verskaf moes word. Om dit te'doen, is dit 

nodig om 'n goeie fondament te le waarop 1 n stelsel van 

tegniese onderwys gebou kon word. Daar sal meer Transva-

lers tegniese loopb3.ne \.dl volg in plaas van om te boer of 

om klerklike wo:::-k te verrig, sodat daar ''n aanvraag vir 

eesterangso gniose onderrig sal bestaan wat uiting sou 

kry in d s:poor'vJeg, mynnywerheid en ander ambagte, wat 

tot nog toe hul workers van elders getrek het.(l) 

Op 14 Moi 1908 het die Opvoedingsraad regulasies 

bespreek \vaoronc1er 'n ambagskool beheer sou word. (2) 

Met die wending he-t dio Transvaalse Universiteitskollege 

planne beraam om voranderinge te bring in die werk wat 

deur die Universi tei tskollet~e verrig is, sodat hul werk 

nie moontlil';: die van die ambagskool sou oorvleuel nie. (3) 

Die Witwatersraad-Sentraal Skoolraad het die oprigting van 

'n ambagskool 'ran n.ll'; moontlike kante beskou en menings 

van belangstellen~es ingewin~(4) In Julie 1908 is 'n 

aanbod van c~le vlitwa-ce:..."'s:"'and ,,Council of Education" ontvang 

waarin akkcET.odqs vir die voorgestelde ambagskool van 

Johannesburg eangebied is.(5) Aan die begin van 1909 het 

die Direkteur va.n 0/1C.:.erwys aanbeveel da t 1 n ambagskool 

in Johannesbu~g opger word. (6) 

-----------
(1) Aanwins 29)~ Council of Education, 8 Nei 1908. 

(2) Ibid., 14 11ei 1908. 

(3) a. Minutes of General Purposes Committee, 
2 Junie 190B. 

Toe/ 

b. Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
5 Junie 1908. 

(4) Aanv.dns ): COU:J.Cil or Education, 10 Junie 1908. 

(5) Ibid., 25 Julie l908o 

(6) Ibid .. , 13 l·'ebe 1909. 
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Toe professor Orr se aanbevelings bekend gemaak is, 

het 'n mnr. Samuel Evans ges~: 
11
It is deplorable that at 

least 500 white boys should every year become recruits for 

the ranks of the unskilled portion of the community, and 

this in a colmtry where the unskilled labourer has to 

compete \vi th the kaffirs. Unless a change takes place the 

time is coming when we shall have an extremely serious 

white unemployment problem to face. 11 (1) Die beginsel wat 

in Suid-Afrika gevolg · moes word met die keuse van \verk vir 

seuns behoort bulle toe te laat om met sukses met die 

naturel mee te ding. 1n Ambagskool behoort qus ambagte 

te onderrig waarin die naturel op ekonomiese gebied geen 

kans sou h~ om met blankos mee te ding nie. Ambagtc 

waarin masjinerie 'n groat rol speel, behoort onderrig te 

word. Vakleerlingskap is nie 'n sukses in die land nie, 

want die behvrame werktuigkundige dring daarop aan om t n 

naturel by hom te he om die grovJWe \!Jerk te verrig en dat 

daar sodoende geen opening vir die blanke is nie. Onder 

moderne toestande is die jong seun wat 'n ambag wil leer, 

'n las vir die wat hom onderr en ool: 'n geldelike verlies 

vir die man wa t hom insl<..ry.f. Die am bag skoal sou dus 'n 

leemte vul.(2) 

Alhoewel die ambagskool as dringend nodig beskou is, 

het die Witwatersrand-Sentraal Skoolraad eers die antwerp 

van die slcool in Januarie 1910 ontvang. Akkommodas sou 

vir 201 in plaas van 300 leerlinge verskaf word en die 

beraamde koste van dio gebou sou omtrent £25,000 beloop.(3) 

John Robinson hot sy ontevredenheid uitgespreek omdat die 

skoal in SmitstrRat agtcr die Wanderersterrein gebou sou 

word/ 

(1) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
7 Mei 1909. 

(2) Ibid. 

(3) Ibid., 27 Jan. 1909. 
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word, want syns insiens, moes die bou meer sentraal lee 

\vees. (1) So is die Johannesburgse ambagskool in 1910 en 

1911 gebou om in een van die menigvuldige leemtes in die 

onderwys in die Goudstad te voorsien. 

(ii) K_ommersiele Op1eidiqg. Voorsienin8 moes oak 

vir se~~s en dogters gemaak word wat wel die sewende stan-

derd geslaag het, maar wat om een of ander rede nie na 'n 

hoerskool kon gaan nie. Die Direl\teur 'Tan Onderwys het 

voorgestel dat kommersiele klasse ingertg moes word as 

deel van die 1v-erk van een van die laerskole. Troyeville 

sou verkies1ik weGs 7 weens die sontral posisie wat'hy in 

die stad Johannesburg inneem; asook as gevolg van die 

sukses wa t deur die skool in eksamens be~1aal is. Die hoof 

van die skool, mnr. Foote, is ook as die geskikte man 

beskou om die nodige leiding aan so 'n skool te verskaf.(2) 

Die skool is dus inger om onderrig in die aspek van die 

onderwys te verskaf~ 

I1~ 1913 is daar 

voorgestel dat 'n industriele of boroepskool in Fordsburg 

opgerig word waar seuns en mE: is s tydens :,.lwolure 

op1eiding kon geniet.(3) In November is lJeJlan om d 

skoal onmiddellik in Fordsburg te begin C': en wei in die 

kerksaal van die Presbyteriaanse Kerk wat ., J r d doel vir 

£5.0.0 per maand gehuur sou worda(5) Die lee~plan sou 

onder andere ook naaldwerk en kleremakery irtsluit. (6) 

Toe die inrigting geopen is, is daar gevoel dat 'n fout 

begaan/ 
----------~·~-----~----·--·--·----- -----~ 

( 1) Aanwins 295: Council of Education, 8 1,fa2.1 ... t 1910. 

(2) Minutes of the Wi bvatersrand Central School Board, 
26 ~ei 1911. 

(3) Ibid., 18 Julie 1913. 

(4) Ibid., 25 Nov. 1913. 

(5) Ibid., 6 Feb. 1914. 

(6) Ibid., 3 April 1914. 



457. 
begaan is om die skool in 'n gebou te begin wat nie geskik 

vir die doel was nie, en dat die inrigting in 'n stads

gebied sou 1trees wat agterui tgaan en derhalwe ongeskik 

is.(l) In 1920, na die oorlog, is daar beplan dat die 

skool 'n nuwe gebou moes kry en dat aandag ook aan landbou 

geskenk moes word, daar die hoof van die ambag- en landbou

skool op Potchefstroom die skoolraad in kennis gestel het 

dat hy meer aansoeke van die Witwatersrand vir toelating 

ontvang het as wat hy moontlik kon toelaat.(2) 

(e) ~ 01Jr_;igting van Nhwe Hoerskole. 

Tydens die Kroonkolonie-tydperk is reelings getref 

vir die oprigting van soveel hoerskole dat daar oor die 

algemeen gevoel is dat in die behoefte van hoerskool-

onderwys voorsien is. Die ~~ing Edward VII~ 11 
11 Johannesburg 

High School for Girls'' en die 11 Jep:oe High School" het in 

die nodige behoeftes voorsien. Die skoolraad het dus na 

sy intrede prol)eer om onderriggeriowe te skep vir die wat 

nie hoerskool toe wou of kon gaan nic. Daar is derhal1·.re 

ernstige pogings aangewend om 'n ambagskool in die lewe 

te roep. 

Met die l·"etgcwing in 1914, toe alle onderwys in 

die Transvaal vry gemaak is, en van die jaar af geen 

skoolgelde ~eer gevorder is nie 7 het die skoolraad gevoel 

dat die tyd aangebreek het om ook die hoerskolo onder sy 

beheer te ing. Daar sou egter geen rede wees waarom die 

aparte beherende liggame nie kon bestaan nie.(3) Die 

stigting van tookomssige hoerskole sou nog deur die skool-

raad/ 
---------·~----------------------~-----·-· 

(1) Minutes of the viibratersrand Central School Board, 
3 April 1914. 

(2) Ibid., 9 Feb. 1920. 

(3) Minutes of the School Management Committee, 
25 Aug. 1911.:-. 
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raad behartig word, maar die hoerskole het hul beherende 

liggame behou. Die nuwe hoerskole~ vanaf die jaar tot 

1920 opgerig, is die handelskool (Commercial High), 

tegniese hoerskool (later Forest High) en die hoerskool 

vir die noord-westelike voorstede (Parktown High). 

( i) 
11
Commercial H:igh S~c_hog). 11 Met die bespreking 

van die oprigting van 'n ambagskool het die besef kom dat 

die skool alleenlilc onderrig in die verskillende ambagte 

sou kon verska.f. 'n Ander plan sou gemaak moos word. 

In Desember 1912 het w. Cullen op die j&arvergadering van 

die Witwatersrand 11 Council of Education" die raad se aan

dag op beroepsopleiding vir seuns en doGters gevestig, wat 

voor die gewenste tyd gaan \verkc in Komitee is aangestel 

om inligting in te win van skole, die mynmaatskappye en 

werkgewers van jong seuns en dogters. Die komitee het 

bekend gemaak dat van die 1~000 seuns vrat e1ke jaar die 

skool verlaat, omtrent 500 \rork aqngeneem het vmt geen 

toekoms gebiod het nie. Daar is aanbsvael dat praktiese 

vakke in die s,.koolleerplan inge.sluit E10G<3 \vvrd om die 

skoolwerk aantrekliker te maakc(l) Intusson het die 

Onderwysdepartement voorgegc:wn om 1 n skool te bou vmt die 

nodige beroepsopleiding aan seuns en dogters sou verskaf.(2) 

Die skool is op die terrein gebou waar die vroeere 

Cosmopolitan -parkskool van· F. Bergh voor d:~e Anglo-Boere-

oorlog en die later Union Groundskool staan het. Die 

Johannesburgso muni.sipaliteit W?LS nie tevrecle met die 

nuwe gebou nie, omdat dit nie aan die regul~sies van die 

munisipaliteit voldc~m het nie.(3) Op 19 O~tober is die 

skoolraad in kennis stol dat die skool in die offisiele 

~:oerant/ 

-----------------------------·---
(1) Council of Education: History of Council, 17. 

(2) Minutes of the School lvfanagement Committee, 
27 April 1915. 

(3) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
11 Mei 1915. 
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koerant van Transvaal nou bekend gestaan het as 'n hoer-

skoal, maar nogtans onder die beheer van die skoolraad sou 

ressorteer.(l) 

(ii) 11~chnical Hi£..h School, 11 In 1914 is daar 'n 

aansoek deur die skoolraad ontvang wat 'n hoerskool vir die 

suidelike voorstede aangevra het.(2) Die Ondervrysdepar-

tement het to konne gegeo dat 

stadium opgorig kon 1vord nie. (3) 

nuwe gobouo op die 

Daar is wel besluit om 

in die loop van die volgendo jaar 'n hoerskool in die 

suidelike voorstede te bou, wa t onder1zys aan 500 seuns 

sou verskaf, maar in die skoal sou daar spesiale fasili-

teite ge p word vir die opleiding van leorlinge om die 

bedrovm ambagto sovml n.s die gG'I,vone fasilitoite te·:verskaf, 

wat by ander hoerskole aangetref 1vord. (4) Die skoolraad 

het die voorstel verwelkom en t die nodige reelings 

getref om geskikte grand vir die doel in die hande te 

kry.(5) Tien al<:kers teen £200 per akker is gekry nadat 

mnre. en Forrest ondersoek ingestel het. (6) Die plaas-

like bevolking \vas nie mot die plan van 1 n tegniese hoer-

skoal in die suidelike voorstede ingenome nie. Bulle 

het gevra dat die skoal ook voorsiening moes maak vir die 

onderrig van meisies. Die regte plek vir 'n tegniese 

hoerskool sou die middestnd 1..rees, 1traar dit maklik deur 

leerlinge van die al die dele van die stad bereik kon word. 

Leerlinge van die suidelike voorstede sou die skoal alleen 

kon vul nie. slwolraad het besluit om die munisi

paliteit/ 

(1) Minutes of the vJitvratersrand Central School Board, 
19 Okt. 1915. 

(2) Minutes of the School Management Committee, 
25 Aug. 1916. 

(3) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
2]. Jan. 1917. 

(4) Ibid. 
(5) Ibid. 

(6) Ibid.' 20 Mg. art 1917. 
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paliteit te nader om die treinspoor tot by die skoal te 

verleng.(l) Toe die skoal geopen is, het dit die naam 

van uTechnical High" 

'n tegniese skoal nie. 

, maar in werkli¥~eid was dit nie 

Die Onder~Jsdepartement sou dus 

reelings tref om 'n suiwer tegniese skoal in die middestad 

op te rig.(2) i'Ja ondersoek ingestel is, het die Onderwys-

departement tot die gevolgtrekking geraak dat daar geen 
.. 

grand met die nodige terrein in die middestad besldkbaar 

sou wees waarop 1 n skoal opgerig kon word nie.(3) 

(iii) u.Earktown ,High s_chool. II Die skoolraad het 

in 1918 kennis van die Onderwysdepartement ontvang dat 'n 

hoerskool vir die noord-westelike stadsgebiede toegestaan 

is en dat die sxoolraad 'n geskikte bouterrein moes soek.(4) 

Tydelike voorsiening vir die skoal sou van die begin van 

1919 in milit~re hutte in Aucklandpark gemaak word, waar 

leerlinge wat standerd VII alreeds geslaag het en ander 

leerlinGe wat standerd II aan die einde van 1919 slaag, 

toegelaat sou word.(5) Na die moontliko bouterreine 

besoek is, is daar .sluit om hvee bouterreine die Onder-vrys-

departement aan te biod. Een terrein was naby die 

Parkviewskool(6) en die ander een was die terrein van 

mnr. Aspinall se,,Parktown Preparatory School" in Welling-

tonweg, Par1do-vm. (7) Die Onderv.Jysdepartement het be slui t 

om op genoemde stuk grand laat bou op voorwaarde dat 

die/ 

(1) Minutes of tho Witvmtersrand Central School Board, 
12 • 1919. 

(2) Ibid., 26 Jan. 1920. 

(3) Ibid. 

(4) Ibid., 9 Julie 1918. 

(5) Ibid., 30 Julie 1918. 

(6) Vandag is die Parktown Girl's High daarop gebou. 

(7) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
10 Sept. 1918. 
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die munisipaliteit grond vir speelterreine sou afstaan. 

Dit is besluit dat die skoal vir seuns en meisies sou wees, 

totdat 1 n tweede skoal nodig geag word, dan sou die skoal 

'n suiwer SE:lunskool word.(l) So het nog 1 n hoerskool die 

lig aanskou. 

5. Belang~telling in die Johannesburgsc kind. 

Buiten die normale werk van die skoolraad was daar 

ander sake vrat aandac geverg het. Die ldnders in 

Johannesburg 1-mt skoal toe gegaan h8t, het nie almal uit 

gegoedo huise gekom nie, sodat af en toe verskillende mense 

en liggame gevoel het dat hulle hul deel moes bydra tot 

die versorging van sulke kinders. In November 1908 is 

die skoolraad dour die Witwatersrandse Ambag- en Arbeids-

raad vir toe stemming gene.de:c om 1:1aal tye aan kindors te 

verskaf wio se ouors nio in st~at was om hullo behoorlik te 

voed nie. Die Raad het 1-:ennis gedra van Johannesburg en 

wou graag die liefdadighcidswerk vorrig. Een skoal sou 

eli~e weol-t gevood \.vOrd nada t In begi_n met die Vrededorp-

skoal gemaak is. As die vreer c~_it toclaa t, sou die 

kinders buite gevoed vrord on dio enigste kookwerk wat 

verrig sou word sou d maal.r:: van tee ;,,reo s. •.roo stemming is 

verleen op voorwae.rde dat goon vuur binno in skoolgoboue 

gemaak sou word nio.(2) Thomas Gallagher, . t n bakker, 

het ook aangobiod om vyftig leorlingo clko dag to voorsien 

van: 11 a free meal o.t my restaur::-mt in President street~ 11 (3) 

Die aanbod is aRngonoem en kindcrs is gekios van die wat 

die Von Brandis-, Jode- en Markstraatskole bygewoon het. 

Koepons vir maaltye sou aan die kinders uitgereik word. 

Die/ 

(1) Minutes of tho Vli b.va tersrand Central School Board, 
1 Okt. 1918. 

(2) Minutes of tho Finance~ Building and General Purposes 
Committee, 17 Nov. 190o. 

(3) Ibid. 
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Die proefneming sou, om mee te begin, net 1 n maand duur.(l) 

In Maart 1909 het die hoof van die Von Brandisskool die 

skoolraad in kennis gestel dat 265 leerlinge van die heer 

Gallagher maaltye ontvang het wat ten seers 

word.(2) 

waardeer 

Die toestand van die kiad is deur die twee pogings 

aangedui, maar in 1913 het die skoolraad die Onder-vrys

departement genader om 1 n gereelde mediese inspeksie van 

skoolkinders binne die skoolraadsdistrik te reel.(3) Daar 

is gevind dat baie kinders ondervoed is nadat 'n kommissie, 

bestaande uit dr. E.P. Baumann, mev. Blaclnv-ell en die here 

Hosken en Ware, ondersoek ingestel het. Aan die Admini-

strateur is bEJkend gemaak dat daar minstens 50 leerlinge is, 

na ondersook~ vm t vmens die armoede van hul ouers ui ters 

ondervoed is. Die Administrateur is gevra om hulp in die 

gevalle te verle~n. Om voorsorgmaatreels vir gevalle soos 

bostaande te tref, is die Administrateur gevra om fondse 

aan die skoolraad af te staan wat vir die doel gebruik 

kon \·JOrd. (4) 

In 191!.1- het 1 n mediese inspeJ::siestelsel in werking 

getree met dr. C.L .. Leipoldt as mediese inspelcteur van 

skole. Dr. Leipoldt het bekend gemaak dat hy sekere skole 

in Johannesburg, Pretoria en die platteland ondersoek het. 

Hy hot net onreelmatighede in die leerlinge se gesondheid 

gediagnoseer en tensy die ouers sy advies volg 7 sou sy 

inspeksies van nul en gener waarde sou woes. Vir die 

Witwatersrand-Sentraal skoolraadsdistrik is 'n verpleegster 

aangestol vrat ook die tuistes van leerlinge besoek het, en 

ouers/ 

(1) 

(2) 

(3) 

Hinutes of tho Finance,_ Building and General Purposes 
Committee~ 17 Nov. 1901:5 .. 

Ibid., 16 Haart 1909 .. 

Minutes of the vJitwatersrand Central School Board, 
3 Okt. 1930. 

(4) Ibid., 21 Okt. 1913. 
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ouers van advies oor gesondheid en higiene dien. Die 

skoo1raad het op die vergadering bes1uit om die Algemene 

Hospitaa1 te nader om 'n afde1ing vir kinders te stig wat 

net vir behandeling moes gaan. Verder is besluit dat 1n 

geskikte gebou in die stad gesoek moes word omas skoo1-

kliniek te dien.(l) 

Die fondse >Ja t aan die slwo1raad cegee is om 

ondervoeding te bestry, -v;as goed bestee, 1..rant di t skoo1-

raad het in die tweede kwartaal 1914 vir 1 7153 ontbyte 

betaal (£14.8.3) wat aan kinders van die Fordsburgse 

Goedehoop- en Milnerparkskole gegee is.(2) 

In September is daar 1 n sorgkomi tee vir ldnders 

(Children's Care Committee) in die lewe geroep wat toesig 

oor die kinders in die wostelike deel van die skoolraads-

distrik sou hou. Die komitee sou deur die skoolraad 

beheer word. Eerstens ~ou die komitee toesig hou oor 

1-dnders vrat die Goedehoop-, Hilnerpark- en Avenueskole 

byvJ"oon; sou die ad vic s van die :nedie se inspeldeur van 

slwle opvo1g deur te sore da t die leerlinge die nodige 

mediese bohande1ing kry; die tuistes van 1eerlinge besoek, 

aan die skoolraad a11e gevallo van ondervoeding bekend 

maak asook geva1le van goeste1ike en 1iggaam1ike agter1ih:e 

kinders rapportoer.(3) Die komitoc sou dour die skoolraad 

vir eon jao.r aangeste1 word, en h.:;t uit vorteenwoordigors 

van die verskil1ende liggame bestaan wat in maatskaplike 

werk belang gestel het.(4) Toe die eerste w~reldoorlog 

uitgcbreek hot, is dr. Leipoldt genader om die mediese 

afdeling van die verdedigingsmag wat na Duits-Wes-Afrika 

sou/ 

--------------·-·-----"---------------------~----~--
(1) Minutes of the vii tvratcrsrand Central School Board, 

28 Julie 1911+. 

(2) Ibid. 

(3) Ibid., l Sept. 1914. 

(4) Ibid. 
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sou vetrek, te organiseer 7 en tot tyd en wyl hy terugkeer, 

is die werk gestaak.(l) 

6. Kleurlingonder\yYS. 

Naturelle-onderv~s in Johannesburg het merendeels 

in die hande van die verskillende sendinggemeenskappe 

berus, maar die kleurling, wat n6g naturel n6g blanke was, 

het geen skool gehad nie. In Maart 1908 het die skool-

raad gevoel da t 1 n adviserende liggaam in die levre geroep 

moes word om toosig oor die afdeling van die Onderv~s-

departement se werk te hou.(2) Die inspekteur van skole, 

F. Handel Thompson, het die skoolraad in kennis gestel dat 

dit deel van hul pligte is en 'n adviserende raad dus nie 

nvdig is nie. 'n Adviserendo raad is in Milnor se tyd 

in die lewe geroop om advies to gee in verband met die 

onderrig van kleurlingkinders. Alhoewel dit van die 

skoolraad vorwag word om to besluit of 'n loerling blank 

of nie-blan1c is, is ook magte aan hullo gegee om onderwy-

sers aan te stel en skolo te verskaf.(3) Daar was twee 

kleurlingskole onder die behoer van die skoolraad, nl. 

die Pollystraat en die Burghersdorpskole.(4) Die groot 

probleem van die Witwatersrand het gou sy kop uitgesteek, 

want daar is gevra dat 'n kleurlingskool gebou moes vir: 

11
high class coloured children excluded from white school 

schools."(5) Een van die skoolbesoekbeamptes het gemeld 

dat dit 1 n ontbering vir kleurlingkinders is om nie toege-

laat te word om blanke skole byte woon nie: 
11
as many of 

the/ 

(1) Minutes of the Wit1mtersrand Central School Board, 
18 Dese 1914. 

(2) Ibid., 27 Maart 1908. 

(3) Ibid. 

(4) 3343, Secretary, Witwatersrand Central School Board -
Secretar~ Transvaal Education Department, 
1 Sept. 1911. 

(5) Minutes of the Witvratersrand Central School Board, 
6 Aug. 1909. 
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the parents lead a cent life and some of them are in 

Government and Municipal employ; are voters in Government 

and Municipal elections and all pay taxes in the same way 

as the vlhites. 11 (1) As Art. 29 van die Ondervrysv1et No. 25 

van 1907 ingestel is om te verhoed dat kleurlingkinders 

met blankes meng, is daar ver~~s na die Rooms-Katolieke 

skole ,,raar blankes en kleurlinge sonder diskriminas toe-

gelaat vord.(2) 

( i) 1SJ.§.Urling__ Normag.J._k_ol.J.ege. Die skoolraad het 

die probleem besef en in 1911 is 1 n petisie deur die skool

raad ontvang vir die opr tiog van 'n skool in Vrededorp 

vir 11Afrikaner Kleurlinge" wat hoeronderi·I'JS sou verslmf. (3) 

'n Kleurlingskool is in Vrededorp opgerig en die skoolraad 

het nie kans gesien om nog 1 n kleurlingskool in die gebied 

op te nie. Intussen moes kleurlinge hul sekondere 

onderrig in die gcbou ontvang, Die saak is weer voor 

1918 aangeroer nic, toe die Kleurling Onder1~Jsersvereniging 

aan die skoolraad bekend gemaal\: hot da t daar 60 erlinge 

in standerd V en 30 in standerd VI was, wat terug sou kom 

slcool toe as 1 n normac:tlkollego vir kleurlinge opgerig word. 

Op die tydstip kon klourlinge net hoer onder':JYS elders 

verkry. Die sertifikato ontvang het nie die goedkeuring 

van die Onderwysdepartement weggedra nie. Kleurlinge wat 

opleiding in die Kaapprovinsio geniot hot, moos minstens 

'twee jaar daar onc:orv,~s gee voordat hulle l::on terugkeer. 

Om moe to begin, lmn 1 n deel van die huidige klourlingskool 

in Vrededorp gebruik word om die ievre te verskaf. (4) 

Die skoolraad was ton gunste daarvan dat die nodige 

onderwysaangeleent-/ 

(1) Minutes of the Witvratersrand Central School Board, 
6 Aug. 1909. 

(2) Ibid. 

(3) Ibid~, 3 Maart 1911. 

(4) Ibid., 12 f.faart 1918. 
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onderwysaangeleenthede vir kleurlinge geskep moes word.(l) 

Re~lings is getref om die gebou te gebruik en van die 

begin vc:m 1919 die klasse begin.(2) 

( ) Ji_:}._eur.l:i_ngki_nders in blanl);e skole. Art. 29 

van die Onder~;rys-vret No. 25 van 1907 het seker meer ::noeilike 

gevalle opgelewer met die kosmopolitaanse gemeenskap as 

enige ander deel van die provinsie. Die tragedie wat 

hier speel is, l·raarvoor n6g die ouer n6g die kind kon 

help, is duidelik uiteengesit in 'n roman van prof. Abel 

Coetzee: 
11
vJaarheen Vader." (3) Die artikel insake 

kleurlingkinders \vas nie te duidelik nie en hoe moes die 

skoolraad optree as private skole soos die kloosterskole 

kleurlinge saam met die blankes toelaat? 

In 1908 moes die skoolraad sy eerste beslissing gee 

in die geval van 'n seun vrat van Sirieso afkoms was. Hy 

is beslcou as 1 n }dour ling en kon dus nie 1 n blanke skoal 

byv10on .(4) D hoof van die Booysensskool wou graag 

van die slcoolraad 1veet of: 11 all children 1..rhose parents are 

not prepared t-:> sta to that thoro is a bsolutoly no trace of 

colour 11 van die sl:ool ui tgoslui t moos word? ( 5) Die skoal-

raad het besluit om die hoof te ontmoot on die spesifioke 

gevalle to bespreek.(6) In 1909 het die hoof van die 

Vredodorpskool govra of albei ouers van 'n kind blankes 

moes woes voor die lcind toGgelaat word. Die skoolraad het 

bevestigend geantwoord. 1 n Beleid is nou geformuleer dat 

waar/ 

(1) Minutes of 'VJi tua tersrand Central School Board, 
12 Maart 1913. 

(2) Minutes of the School Management Committee, 
8 Maart 1920. 

(3) Prof. A. Coe is 'n voormalige lid van die Witlvaters-
rand-Sentraa1 Slcoolraad. 

(4) Minutes of tho Witwatersrand Central School Board, 
28 Fob. 190!3. 

(5) Ibid., 11 Des. 1908. 

(6) Ibid .. 
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waar daar twyfel bestaan, die ouers en die kinders 'n 

skoolraadsvergadering moes bywoon sodat die skoolraad self 

kon oordeel.(l) Aan die skoolraad is 'n probleem gestel, 

want baie kinders wat as blanlms deurgegaan het, vvas 

kleurlinge. Daar het toe 'n aanbeveling van die skoolraad 

uitgegaan om 'n spesiale skoal te stig vir die kinders wat 

weens Art. 29 ui t die blanke skole ge\veer is en wa t so min 

gekleurd is dat hulle nie graag na die kleurlingskole wou 

gaan nie.(2) \<Teens 1 n tekort aan fondse kon die Direk-

teur van Onderwys nie aan die versoek voldoen nie. 

(iii) Indi~rskool. -- Indi~rldnders het die kleur-

lingskole bygcwoon, maar toe daar gesentraliseer is en die 

Markstraatskool in 'n skoal vir kleurlinge omgeskep is, 

het d Indi~rs gcvind dat hulle geen skoal vir hul kinders 

t nie. Die sh Indian Association" hot probeer 
II 

om die gebou in Ne1.vtown v1at tot dusver vir kleurlingkinders 

gebruik is, te hcrbou om die nodige onderr aan hul 

kinders te gee.(3) Die skoolraad t die aanvraag oor-

weeg en daar is in bruarie 1912 besluit om d Indier-

skool oor te neem op voorwaarde dat die skoolgebou na die 

skoolraad se -vrense herstel en verander vmrd. Die veran-

deringe wat voorges 1 is, het betrekking gehad op die 

toepassing van gesondheidsmaatreels.(4) Die gebou op die 

hoel-c van 't<Jolhuter- en Hainstrate in Ne1.vtown is del:r skool-

raadslede besoek. Daar is· getoon da t die s~.~ool mC::t 13 5 

leerlinge voortgesit sou word.(5) Die Onder-vrysdeparte-

ment het die stigting van 'n Indierskool goedgekeur en die 
skoolraad/ 

------------------------------------------~----------------
(1) 

(2) 

:Minutes of the 
16 April 1909. 

Ibid. , 2 Julie 

Hi tv.ratersrand Central School Board, 

1909. 

(3) 3343, Chairman, British Indian Association - Director 
of Public Instruction, 19 Sept. 1911. 

(4) Minutes of the Witwatersrand Central School Board, 
16 Feb. 1912. 

(5) Ibid. 
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skoolraad is aangeraai om met die Provinsia Sekretaris 

korrespondeer insake 1 n bou. 'n Tydelike personeel 

van Indiers met 1 n blanke hoof moes verkry vrord, en daar 

is aanbeveel dat die skoal aan die begin van die tweede 

kwartaal 1913 open moes word.(l) In Desember 1913 het 

die Onderwysdepartement J.angebied om volle verantwoorde

liJrlleid vir Indierondervrys in Johannesburg te aanvaar, op 

voor\..raarde d'a t d skoolgebou nie vir godsdienstige doel· 

eindes deur die Indiers gebruik word nie.(2) 

7. Samevatting. 

(a) Vroee Or~anisasie van Onderwzs in Johannesbu~. 

In die dae van d Suid-Afrikaanse Republiek is 

daar 'n poging aange1vend ou 1 n skoolraad in '\verking te 

bring, sodat beheer oor die skole in Johannesburg uitge-

oefen kon word. Die skoolraad t nie staande gebly nie, 

omda t daar niet met die Onder.,vysdepartement saamgewerk kon 

vwrd nie. Tydens die oorlog is 1 n Superintendent van 

skole van Johannesburg benoem om skole te stj_g en te 

beheer. irJeens d aard van Johannesburg en sy digtheid 

van bevolkine Has dit nie nodig om distrik 'n skool-

raad te gee na die imrerJ::ingtreding van die Ondervryswet 

No. 7 van 1902 nie. Alle Administras hot tydens die 

oorlog sy middelpunt in Johannesburg gehad, en die owerhede 

hot die problema van Johannesburg verstaan. Na die oorlog 

het Johannesburg gegroei. Met d koms van verantwoorde-

like bestuur het genl. Srmts die wenke van lord Selborne 

gevolg toe hy 1 n nuVJe OndervzysHet opgostol t. As gevolg 

van die 1..retgot'ling hot Johannesburg '·mer 1 n skoolraad gekry. 

(b) Die/ 

(1) ?·1inutes of thG Wi tvra ter.srand Central School Board, 
7 Feb. 1913. 

(2) Ibid., 5 Des. 1913. 
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(b) Die Wi tvratersrand-Sentrp.al Skoolra<aQ.._ 

gehad. 

Die skoolraad het mot 'n menigte probleme te kampe 

Daar was geen presedent van hoe opgetree moes word 

nie. Baanbrekorsuer};:: moes deur hulle verrig \vOrd. Hulle 

het van die stans~oor probeer om in Johannesburg so behoef

tes te voorsien, met die gevold dat 'n stremmende tydperk 

deurgemaak moes word totdat te van die skool:raad 

goed stig \·ms. Die Ondervrysdepartement het gesorg dat 

hulle hulle nio to veel mag toeeien nie, deur die uitbota

ling van gelde te beheer. 

Die grootste taal;;: van die slcoolraad ilas om in die 

onder-vrysbehoeftes van d stad te voorsien. Hulle moes 

ge pcrsele aanskaf 7 

doendo ruimto is en sorg 

h~ur 7 sorg dat daar vol

goeie gebo~o opcer word. 

Die Onder·.-rys-vret van 1907 het vir die e<:lrs keor 

te skoolbesook in d Transvaal vasgostel 7 en die 

skoolraad hot, dour die aanstelling van skoolbosoe amptes, 

proboer om elke kind in 1n skool tu bring. Hulle moos 

ruimto en plek verskaf. 

Die skoolraad hot r probeer voors in al die 

o vmt die st3.d op opvoed!cundige gobied lwn s 1 soos 'n 

ambagskool, 'n handelskool 7 'n nywerheidskool, asook nuwe 

akademioso en tcgniose hoerskolc. Daar is ook vir die 

KleurlinG- en Indierkind org. 

Belangstelling die Johannesburgse kind wat deur 

armoede moes ly, het ook hul aandag geniet. elings is 

vir voeding 7 versorg en mediese inspeksie tref. 

Die \tli hvatersrand-Sentrao.l Skoolraad het dus in die 

jare 190G- 1920 veel tot standgebring, daar 'n kwart 

van die skoolgaande j 

iliteite moes voors 

van die Transvaal van opvoedkundige 

• 

------oooOooo------




