
HOOFST"{JK IX. 

KRITIESE SANEVATTING. 

L. Onderwys in K1€rksdorp gedurende die .jare v~ die Zuid-Af'ri
kaanse Repub1iek, 1838-1899. 

a. In1eiding. 

Die geskiedenis van K1erksdorp dui daarop dat daar gedu

rende a1 die jare heen tye van voorspoed, tye van sti1stand en 

se1fs tye van agterui tgang was. vlanneer daar dus In ontwikke-

1ings1yn getrck moet word om die geskiedenis van K1erksdorp 

voor te stel, sal dit voorwaar geen reguit 1yn wees nie. Dit 

sal dan 'n golvJende 1yn wees met opgaande krommes om die tye 

van voorspoed en groei aan te dui en afgaande krommes, wat die 

1a~~atermerke sal aantoon. 

Die ontwikke1ing van K1erksdorp het baie ge1eide1ik -

miskien se1fs baie stadig - p1aasgevind tot so laat as 1885. 

Die 1andbouers het hu11e akkers bewerk, terwyl die jagters 

hu11e buit verhande1 het. 

Vanaf 1887,toe goud ontdek is het In periode van opf'lik

kering en ongekende groe i gC',:olg; dog di t was van korte duur. 

Gedurende 1889-1893 het daar In depressie gevolg, en a11es het 

in duie gestort. Nadat daar van meer wetenskap1ike metodes ge

bruik bemac:..k kon word om goud te ontgin, het daar weer na 1894 

In her1ewing gekoffi. 

Die Enge1se oor10g het die ontwikke1ing van K1erksdorp 

weer eens tot In sti1stand gedwing. Nadat die goudindustrie 

vanaf 1902 weer mooi begin her1ewe het, het die Eerste Wereld

oor1og (1914-1918j gevolg', en die myne moes weer sluit. Dit 

was nie voor 1922 dat enkele myne weer begin produseer het nie. 

Na 1948 was die uitbreiding en ontwikke1ing fenomenaa1. 

Duisende ponde is aan mynont'Jdkke1ing bestee. Dele 1Nat ge

durende die vorige eeu bedek was met mimosa- en kamee1doring

borne, is tans uitgebreide woongebiede met moderne woonhuise. 

K1erksdorp self word alreeds omring deur In aanta1 gouamyne. 
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228._ 

In die onmiddellike nabyheid van Klerksdorp het gouddorpe ont

staan, elk met sy eie skagtorings, sakeonderneminge, industrie~, 

kerke en skole. 

Omdat Klerksdorp eintlik nog maar aan die begin van sy 

werklike ontvdkkc:ling en ui tbreiding staan, hou die toekoms 

nog veel vir hom in. 

Op aIle gebiede is die kontras tussen die hede en die ver

Ie de byna ongelooflik. Klerksdorp, die eenvoudige plattelandse 

dorpie van die verlede, is bes om te ontr.'Jikkel tot een van 

ons land se groter dorpe met groot ekonomiese vooruitsigte. 

Klerksdorp vorm alreeds een van die groot opvoedkundige 

sentrums van TransvCtal. Die ontwikkeling op onder-wysgebied 

gedurende die afgelope dekade is merkwaardig. 

b. Onderwystoestande voor 1860. 

Die eerste be'Noners van die gebied wat later' bekend sou 

staan as Klerksdorp, het gedurende die beginjare die bewoon

baarmaking van die gebied as hulle aerste en belangrikste taak 

beskou. Omdat die nodige tyd vir intellektuele ontwikkeling 

eenvoudig ontbreek het, was daar dan ook geen sprake van tn 

georganiseerde skoolstelsel nie. 

Net soos elders in die Republiek het die ouers egter en

sins onverskillig stann teenoor die opvoeding van hul kinders 

nie. :Jie ouers het dit as hul heilige plig beskou om hul kin

ders die nodiee onderrig in lees en skryf te gee wat sou vol

doen aan die vereistes vir die aflegging van die geloofsbelyde

nis. Die Bybel en Trap der Jeugd was die belangrikste leer- en 

leesboeke. 

Die opvoedingstels was, alhoewel eenvoudig van aard, 

prakties. Dit was In praktiese onderwysstelsel wat aan die 

vereistes en lewensomstandighede van die tyd voldoen het. In 

aIle opregtheid is die kinders opgevoed tot Godvresende, 

vrome, gehoorsame, pligsgetroue en nuttige landsburgers met 

die nodige eerbied en ontsag vir hul f:leerderes, gelykes en 

minderes. 
/Voor ••••••••• 

228._ 

In die onmiddellike nabyheid van Klerksdorp het gouddorpe ont

staan, elk met sy eie skagtorings, sakeonderneminge, industrie~, 

kerke en skole. 

Omdat Klerksdorp eintlik nog maar aan die begin van sy 

werklike ontvdkkc:ling en ui tbreiding staan, hou die toekoms 

nog veel vir horn in. 

Op alle gebiede is die kontras tussen die hede en die ver

le de byna ongelooflik. Klerksdorp, die eenvoudige plattelandse 

dorpie van die verlede, is bes om te ontr.'Jikkel tot een van 

ons land se groter dorpe met groot ekonomiese vooruitsigte. 

Klerksdorp vorm alreeds een van die groot opvoedkundige 

sentrums van TransvCtal. Die ontwikkeling op onder-wysgebied 

gedurende die afgelope dekade is merkwaardig. 

b. Onderwystoestande voor 1860. 

Die eerste be'Noners van die gebied wat later' bekend sou 

staan as Klerksdorp, het gedurende die beginjare die bewoon

baarmaking van die gebied as hulle aerste en belangrikste taak 

beskou. Omdat die nodige tyd vir intellektuele ontwikkeling 

eenvoudig ontbreek het, was daar dan ook geen sprake van tn 

georganiseerde skoolstelsel nie. 

Net soos elders in die Republiek het die ouers egter en

sins onverskillig stann teenoor die opvoeding van hul kinders 

nie. :Jie ouers het dit as hul heilige plig beskou om hul kin

ders die nodiee onderrig in lees en skryf te gee wat sou vol

doen aan die vereistes vir die aflegging van die geloofsbelyde

nis. Die Bybel en Trap der Jeugd was die belangrikste leer- en 

leesboeke. 

Die opvoedingstels was, alhoewel eenvoudig van aard, 

prakties. Dit was In praktiese onderwysstelsel wat aan die 

vereistes en lewensomstandighede van die tyd voldoen het. In 

alle opregtheid is die kinders opgevoed tot Godvresende, 

vrome, gehoorsame, pligsgetroue en nuttige landsburgers met 

die nodige eerbied en ontsag vir hul f:leerderes, gelykes en 

minderes. 
/Voor ••••••••• 

228._ 

In die onmiddellike nabyheid van Klerksdorp het gouddorpe ont

staan, elk met sy eie skagtorings, sakeonderneminge, industrie~, 

kerke en skole. 

Omdat Klerksdorp eintlik nog maar aan die begin van sy 

werklike ontvdkkc:ling en ui tbreiding staan, hou die toekoms 

nog veel vir horn in. 

Op alle gebiede is die kontras tussen die hede en die ver

le de byna ongelooflik. Klerksdorp, die eenvoudige plattelandse 

dorpie van die verlede, is bes om te ontr.'Jikkel tot een van 

ons land se groter dorpe met groot ekonomiese vooruitsigte. 

Klerksdorp vorm alreeds een van die groot opvoedkundige 

sentrums van TransvCtal. Die ontwikkeling op onder-wysgebied 

gedurende die afgelope dekade is merkwaardig. 

b. Onderwystoestande voor 1860. 

Die eerste be'Noners van die gebied wat later' bekend sou 

staan as Klerksdorp, het gedurende die beginjare die bewoon

baarmaking van die gebied as hulle aerste en belangrikste taak 

beskou. Omdat die nodige tyd vir intellektuele ontwikkeling 

eenvoudig ontbreek het, was daar dan ook geen sprake van tn 

georganiseerde skoolstelsel nie. 

Net soos elders in die Republiek het die ouers egter en

sins onverskillig stann teenoor die opvoeding van hul kinders 

nie. :Jie ouers het dit as hul heilige plig beskou om hul kin

ders die nodiee onderrig in lees en skryf te gee wat sou vol

doen aan die vereistes vir die aflegging van die geloofsbelyde

nis. Die Bybel en Trap der Jeugd was die belangrikste leer- en 

leesboeke. 

Die opvoedingstels was, alhoewel eenvoudig van aard, 

prakties. Dit was In praktiese onderwysstelsel wat aan die 

vereistes en lewensomstandighede van die tyd voldoen het. In 

alle opregtheid is die kinders opgevoed tot Godvresende, 

vrome, gehoorsame, pligsgetroue en nuttige landsburgers met 

die nodige eerbied en ontsag vir hul f:leerderes, gelykes en 

minderes. 
/Voor ••••••••• 



Voor 1860 was die onderwys individualisties van aard, hoof'

saaklik aan moedersknie. Vanaf' die sestiger jare is pogings 

aangewend om "skole" te stig waar groepe kinders saam onderrig 

kon word. 

c. Onderwys aan blanke kinders gedurende die jare 1860-1881. 

Alhoewel daar vanaf' die sestiger jare van die vorige eeu 

daadwerklike pogings aangewend is om skole te stig, veral op 

Hartebeestf'ontein, was die bestaan daarvan baie wisselvallig en 

van korte duur. 

Die tyd vir verstandelike ontwikkeling het nog in 'n ho~ 

mate ontbreek omdat die kinders, vanwe~ die tekort aan nie

blanke arbeiders, allerhande werkies tuis moes verrig. Die 

onderwys het mank gegaan aan 'n groot gebrek aan bevoegde leer

kragte. Soms het groepies ouers saam gebruik gemaak van dros

tersoldate of' rondlopers v~at in I n mate kon lees, skryf en re

ken, om aan hul kinders onderwys te verskaf. 

President T.F. Burgers het in 1874, deur middel van sy 

onderwyswet, gepoog om die gebrekkige onderwystoestande in die 

Republiek te verbeter; dog dit het nie die gewenste reaksie 

by die volk uitgelok nie. Die Burgerswet was te modern en se

kuler van aard om vir,die Boere aanneemlik te kon weeSe 

Slegs op Klerksdorp self' was daar 'n skool wat onder die 

Burgerswet subsidie ontvang het. Die hele skoolstelsel in die 

Klerksdorpse gebied was nog ongeorganiseerd, en die klaslokale 

en leermiddels was ongenoegsaam en ondoeltreff'end. 

Die onderwys was hoof'saaklik elementer van aard. Onderrig 

is gegee in lees, skryf', reken, sang, vaderlandse en Bybelse 

geskiedenis. Die Bybel en Trao der Jeugd het die vernaamste 

leer- en leesboeke gebly. 

Na die nasionale oplewing na die Eerste Vryheidsoorlog 

(1880-1881) het daar In tydperk van georganiseerde onderwys 

gevolg. 

d. Onderwys onder Du Toit en Stiemens, 1881-189l. 
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236. 

Die nasiona1e op1ewing na die Boere se roemryke oorwin

nings in die Vryheidstryd van 1880-l881 en die nuwe Onderwyswet 

van 1882 het ook 'n groei- en b10eitydperk op onde~vysgebied 

inge1ui. Ds. S.J. du Toit het diens aanvaar as Superintendent 

Van Onderwys op 13 Maart 1882. Sy OnderwysNot van 1882, v~aar

vOlgens privaatsko1e met staatsteun die re~l geword het, het 

die Onderwys op 'n meer georganiseerde gronds1ag gep1aas. Du 

Toit se Christe1ik-nasiona1e onderwysste1se1 was na die hart 

van die vo1k. 

Die werk1ike uitbreiding op ondenvysgebied was eers na die 

ontdekking van goud in 1887, toe groot geta11e vreemde1inge 

K1erlcsdorp binnegestroom het. Sko1e moes gedurende 1887-l891 

opgerig word op Rietkui1, Mahemsv1ei, Sti1fontein, Goedgevonden 

en in die nuwe aanleg van K1erksdorp SHlf om in die onderwys

behoeftes te voorsien. Na die ontdekking van goud het 'n aan

tal Enge1se sko1e, wat opgerig is as protes teen die onderwys

be1eid van Du Toit, die 1ig gesien. Die periode van bestaan 

daarvan was egter in die re~l kortstondig. 

Vanaf 1881 het onderwys dus 'n algemene saak begin word 

en het ook uitgebrei na die p1atte1and, waar sko1e opgerig is. 

Die inisiatief vir die oprigting van sko1e is hoofsaak1ik deur 

die kerke geneem, wat ook verantwoorde1ik was vir die lAerstel-

1ige dee1 van die ondenvys. 

Die Du Toit-onderwyssteJ.se1 het egter ook sy 16emtes gehad, 

waarvan die basis waarop subsidie toegeken is., miskien die ver

reikendste gevolge gehad het. Laerskool1eorlinge sou jaar1iks 

Tn subsidie van £3 per 1eer1ing ontvang, terwy1 middelbare 

skole £5 per 1eer1ing 0ntvang het. Vir minder gegoede leer1inge 

was die subsidie dubbe1 die bedrag. Die per 1eerling-basis van 

subsidie was we1 'n aans poring vir onderwys, dog di t het later 

ontaard in wanpraktyke. 

"Die ywel" waarrnee ds. S.J. du Toi t die onderwys by die be

gin aangepak het, was nie van lange duur nie 7 en die misbruike 

is grotendee1s te danke aan die feit dat hy sy bekwaamheid in 
lander ••••• 
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ander kana1e gestuur het, en gedurende die 1aaste jare g'n 
1) 

aandag aan die onderwys gegee het nie" • 

Die algemene onderv1ystoestande het durende die tyd

perk 1881-1881 egter nog vee1 te wense oorge1aat. Die ouers 

self het in ciie rel:H weinir; gedoen om die onderwys te bevorder. 

Die minder gegoede dee1 van die 131ense was nie daartoe in staat 

om by te dra vir di.e onderi,vys van hu1 kinders nie, terwy1 die 

bemidde1des hu11e gl"otendee eenvoudig daaraan onttrek het. 

Die skoo1gebouc was oor e a1gerleen slNak, en geskikte 

meube1s en 1eermiddE1s het in 'n hot! mate ontbreek. 'n Ver

dere faktor wat remmend op die onderwys ingewerk !let, was die 

groot tekort aan b evoegde 1eerkragte. Di t moes dan noodwendig 

tot gevolg gehad het dat daar gedurende die t~t~er jare 

geen behoor1ike vordering in k1askamer gemaak kon word nie. 

Sko1e is we1 opgerig, dog die bestaan van die meeste van 

hu11e was kort v?~ duur. Die skoolkommissies het gebuk gegaan 

onder swaar finansHHe 1aste en was nie daartoe in staat om 

die sko1e in st2.Dd te hou nie. 

N. 1,':ansve1t, opvolger van S.J. du Toit, het gepoog om 

die 1eemtes va..n die Du Toit-wet ui t te skake1 en om die onder

wys op 'n doe1treffender gronds te p1aas. 

e. Die ontvdkke1i11;C?; va."). onder'iVYs onder N. Mansve1t, 1891-1899. 

Die 1aaste Superintendent van Onderwys tydens die bestaan 

van die Zuid-Afrikaanse Repub1iek het aan die einde van 1891 

diens aanvaar. Deur midde1 van Onderwyswet No. 8 van 1892 wou 

hy die swak p1ekke in die Onderwyswet van sy voorganger uit

skake1; dog in beginse1 het hy voortgebou op die Du Toit-wet. 

Die onderwys is op 'n ho~r en uniforme pei1 gebring deur die 

vasste11ing van In a1gemene 1eerp1an waarin die eise vir die 

verski11ende standerds duidelik omskryf is. In In nuttige en 

doe1treffende handboekie, Schoolgids, is al die instruksies 

aan inspekteurs, hoofde, onde:cwysers en skoolkonunissies sarunge
/vat ••••••• 

1. Malherbe: Die ontvdkke1ing van Onderwys in Suid-Afrika, 
in Ret Zoek1icht, Nov. 1924, 338. 
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vat betreffende die prosedure wat gevolg mo~s word vir die be

taling van subsidies, hoe registers en skoolstate ingevul 

moes word en so meer. 

Ook vir Klerksdorp het die Lansvelttydperk In nuwe periode 

Van vooruitgang en konsolidering in die onderwys ingelui. 

Ongelukkig kon daar, veral in sommige van die distrik

skole, nog baie min vordering in die klaskamer self gemaak 

word. Leesonderrig het nog veel te wense oorgelaat, omdat dit 

in baie skole nog deur die ou spelrnetode onderrig is. Te veel 

klem is ook gele op syferv.;erk? terwyl die leerkragte soms self 

nie daartoe in staat was om die leerlinge tot die oplossing van 

rekenkundige probleme te lei nie. Die tekort wat daar geheers 

het aan doelrnatige leerboeke, atlasse en landkaarte, moes horn 

noodwendig nadelig laat ld op die onderrig van vakke soos 

Aardrykskunde en Geskiedenis. Uit die inspeksieverslae oor 

die verskillende jare blyk dat goeie resultate egter bereik 

is in Bybelonderrig. Reeds voo!" die ampstermyn van Mansvelt 

is daar In beskeie begin gcmaak met die onderrig van Engels 

op skole. 

Mansvelt het horn ten doel gcstel om die algemene onder

wyspeil te verhoog. Deur middel van In verbeterde inspeksie

stelsel kon skole meer dikwels besoek word. Sodoende kon daar 

op die tekortkomings gewys wor-d en foutiewe metodes kon in In 

groot mate uitgeskakel word. Die honorari~ van verdienste 

het onderwysers aangespoor OEl ook op die gebied deeglike werk 

te verrig. 

Staatsondersteunde skole het onder die onmiddellike toe

sig gestaan van skoolkornrnissies, wat die opstelling van die 

sogenaarnde "Huishoudelijke bepalingen ll vir hul onderskeie sko

le tot taak gehad het. Klagtes het egter in die Klerksdorpse 

gebied die ronde gedoen dat die Ondel~vysdepartement die skool

komrnissies nie met "bescheidenJ:1eid il behandel nie. Daa.r is oo~ 

gevoel dat aan die skoolkornrnissies meer vryheid toegeken moes 

1) 


word, veral met die keuse van onderwysers 
 • /hanvanklik •••• 

1. O.R. 2287/99: Brief, Februarie 1899. 
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Aanvanklik was die grootste persentasie van die leerkragte 

in die omgewing ongekwalifiseErd. Hulle moes hulle egter later 

beter laat toerus vir hul taak ten einde aanspraak te kon maak 

op die toekenning van subsidies. Die Nederlander-onde~vysers 

wat ver na die ontdekking van goud in die Klerksdorpse ge

bied diens aanvaar het, was in die re~l goed onderle, net die 

gevo dat die onderwyspeil verhoog kon word. 'n Groter en 

ryker verskeidenheid van vakke kon ook aangebied word. Die 

Klerksdorpse staatskool het byvooroeeld onder die Nederlander

hoof H. ',JechESelaar, naas f n groot verskeidenheid ander vakke 

onder andere vakke soos Duits, Frans, '.liskunde, Plantkunde en 

Dierkunde aangebied. Skoolrapport is aan leerlinge gegee, so

dat die ouers hoogte kon bly met die gedrag en vordering
1) 

van hul kinders 

Alhoewel Klerksdorp durende die Mansvelttydperlc 'n pe

riode van reorganisasie en van groei en ontwikkeling op onder

wysgebied beleef hat, was daar nog 'n ho~ persentasie van die 

kinders van skoolgaande leeftyd wat nie die voorreg v:::m gereel

de onde~Nys kon benut nie. ongereelde skoolbesoek kan hoof

saaklik aan die volgende faktore toegeskryf word: 

(1) As gevo van die tekort aan nie-blanke arbeid moes 

die kinders, veral gedurende die oestyd, plaasarbeid verrig. 

(2) Weens die gebrek aan huisvesting by die 	skole kon 

kinders van verafgele~ plast nie die sko besoek nie. 

(3) Verskeie boere het na terugslae in hulle boerdery 

na die Klerksdorpse goudvelde getrek, waar hulle in 'n toe

stand van arrnoede en terneergedruktheid verkeer het. Hulle het 

tewens geen belangstelling meer getoon in die onderwys van hul 

kinders nie. 

(4) In sommige van die distrikskole was die algemene on

derwyspeil, veral in rekene, lees en taalwerk, nog, vanwe" die 

onbekwaamheid van sommige onderwysers, laag. 

(5) 	 Die beste periode vir die leerproses hEt reeds by 
/sommige ••• 

1. 3ylae III. 
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sommige kinders verbygegaan alvorens hulle die skool kon be

soek. In die Klerksdorpse staatskool was daar~ tot so laat 

as 1897, nog leerlinge van 15 tot 18 jaar in st. 2. 

(6) Daar "iflas nog in I n hot! mate t n gebrek aan pnrtikuliere 

inisiatief, omdat baie ouers nog nie die waarde van onderwys be

sef het nie. 

(7) Onbekendheid met die Gkoolwet en subsidiestelsel het 

geheers. 

(8) Die vertroebelde 1andstoestande, wat gepaard gegaan 

het Inet onluste en spanning, het ook In nade1ige uitwerking op 

die onderVJYs gehad. 

Die onderwysontwikkelinr: van Klerksdorp is in 1899 tot 

In tydelike sti1stand gedwin,· deur die uitbreek van diE: Engelse 

oorlog. Verskeie onderwysers moes dan ook die -Napen opneem om 

te stry vir die behoud van hul vryheid. 

• Die ontwikkeling van onderwys vanaf 1900 tot 1955. 

a. Onderwys onder Britse bestuur, 1900-1906. 

Klerksdorp het in November 1900 in Engelse hande geval 

toe 'n sterk Eritse mag onder bevel van generaals Barton en 

Douglas Klerksdorp binne gemarsjeer het. Die Britse militere 

owerheid het in die Klerksdorpse gebied die blokhuisstelsel 

uitgebrei en vernielingswerk begin verrig. Op ongekende skaal 

is plase verwoes, voedselvoorrade vernietig en vrouens met hul

Ie gesinne na die Klerksdorpsc konsentrasiekamp, in Januarie 1 

1901 gestig, vervoer. 

SondeI' om enig~ vergoeding vir sy dienste te ontvang het 

H.A.W. Hesse in M.aart 1901 In privaatskool in di-; kamp gestig. 

Nad~t die privaatskoo1 enige maande met vrug voortbestaan het, 

het die nuwe Onderwysdeparten-:.ent die skool oorgeneem. Skoolbe

soek was nie verp1igtend nie; dog indirekte dwang is nogtans 

deur die skoolhoof, H.A.W. sse, uitgeoefen in tn poging om 

die groot aantal kinders nutt :.[S besig te hou. Die aantal leer-

linge was by tye bykans duisend, terwyl daar tot vyf-en-twintig 

leerkragte gelyktydig aan die karnpskool verbonde was. Die 
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skool was gehuisves in die ou staatskool, kerkgebou en twee 

markeetente. Die medium was Bngels, met lees, skryf en reken 

as die vernaamste leervakke. Alhoewel die onderwys in die 

vreemde taal nie goeie vrugte k~n afwerp nie, het die kamp

skool tog sy wanrde gehad. :;)it het tog In mate van onderwys 

gebied en 'was tewens ook die laaste onderwys wat baie leer

linge ontvang het. ~ie bietjie Engels wat die kinders geleer 

het, het nuttig van pas gekoI!" na die vc:.rowering vnn die twee 

Boererepublieke. Alhoewel daar op 31 r,:ei 1902 vrede gekom het, 

het die kampskool eers in Oktober opgehou om te best2.aJl nadat 

die te groep "refugees /I filet hulle ui tgedunde gesinne gere-

patrieer is. 

Na die Vrede van Vereeniging het daar ook vir Klerksdorp 

f n periodE:: van rekonstrul:.sie gevo 19, toe daar In nu-we E::n vreem

de onderwysste13el no. vore gekom het, wat ten doel gehad het 

om die verowerde gebiede na die Engelse model te vorm. Die nu

we Engelse onderwysstelsel was dan die resultaat van die impe

rialistiese beleid van Lord r:ilner. 

Die II Public Educ..:tion Ordinance" van Sargant het op 25 

Februarie 1902 wet geword. H:'erdeur is die ou Republikeinse 

onderwysstelsel vervang deur In onderwysstelsel wat suiwer 

bU:i.""okraties was; In nuwe on6.;~rvvysstelsel "vat ui tvoering moes 

gee aan die k.ilner-polit om die Boerebevolking teen f n vin

nige tempo te angliseer en de'l.asionaliseer. Alhoewel gekwE!,li

fiseerde onderwysers wat dut'ende die bestaan van die Zuid

Afrikaanse Republiek onderwys gegee het, weer in poste benoem 

is, is die onderwyshoofde veI":ang deur Engelse. AIle plaaslike 

beheer is uit die hande van clie in,g-esetenes geneem, en 'n min

derwaardige plek is aan Hollc.nds toegeken, nl. 3 uur per week, 

op die tydjie na wat aan Bybel..geskiedenis bes e kon word deur 

Hollandsmedium. 

Aan die einde van 1903 was daar in die Klerksdorpse ge

bied reeds drie dor?skole en ~Jier plaasskole onder die nuwe 

onderwyswet. Op Klerksdorp vms daar ook 1 n sogenaamde "Se

/condary ••••• 
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condary School ll vir die meer bemiddeldes. Die onderwys was 

vry en nie yerpligtend nie. 

Inspekteur J.H. Corbett het aIle middele in werking ge

stel om Klerksdorp te voorsien van voldoende skole, en H.A.W. 

Hesse is aangemoedig om, nadat hy as distrikshoofonderwyser 

aangestel is, skole te open. Dat die bevolking nie altyd te 

vinde was vir die nmve onderwysstelsel nie, blyk daarui t dat 

slegs drie skole gedurende 1904 bygekom het. 

Tn Groep C.N.O.-gesindes, met ds. J.W.G. Strasheim op 

die voorpunt, het sterk teen die nuwe onderwysstelsel te velde 

getrek, en In C.N.O.-skool is gestig as protes teen die Engelse 

onderwysstelsel. 

Na die oorlog moes die OO~Jonne en verarrade Boere nood

gedwonge gebr'uik lr,ank van die Sngelse skole as hulle wou ge

had het dat hul kinders onder'wys moes ontvang. In hulle mag

teloosheid Floes hulle dan toesien hoe hulle kinders blootge

stel word aan die verengelsingsproses. Onder die bittere~nders 

het daar dan groot ontevredenheid en onrus geheers, en in 1903 

is daar begin om re~lings te tref om 'n C.N.O.-skool te stig, 

geskoei op r n Christa lilc-nasionale grondslag. Die skool is 

dan ook in die begin van 1904 geopen. Die verarmde ingese

tenes van Klerksdorp kon egter nie tred hou met die vrye en 

gratis Engelse skola nie, met die gevolg dat die C.N.O.-skool 

gedurende 1907 in die Milnerskool opgelos is. 

Alhoewel hulls geru1neer was, het die bittereinders en 

C.N.O. -gesindes van Klerksdorp saamgestaan met die res van die 

bevolking van die verowerde gebied en gaveg om dit te behou 

wat vir hulle kosbaar was gedurende daardie moeilikc en donker 

jare. Die stryd was egter nie vrugteloos nie. Die owerheid 

is sterk ond.::1' die indruk gebring van die volkswil en -behoef

tes, met die gevolg dat die Onderwysdepartement genoodsaak was 

om met heelwat toegewings na vore te kom in die volgende On

derwyswet, nl. die van 1905. 
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Lord Selborne, die meer gematigde opvolger van lord Mil

ner, het in sy memorandum van 17 November 1905 terde~ rekening 

gehou met die C.N.O.-beweging, en heelwat toegewinc:s is gemaak, 

veral ten opsigte van onderwysbeheer en die mediumkwessie. Die 

instelling van adviserende skoolkommissies en skoolrade was 'n 

stap in die regte rigting; dog aan Hollands is nog 'n te onder

geskikte plek toegeken om algehele tevredenheid onder die be-

volking te bewerkstellig. 

Gedurende Desember 1906 is aan die Transvaal selfregering 

toegestaan, en in die, :begin van 1907 is daar 'n verkiesing ge-

se~vier, en generaal J.C. 

Smuts het Koloniale Sekretaris en t'Iinister van Onderwys geword. 

Hy het aan die bevolking 'n onderwyswet belowe waarmee albei 

die bevolkingsgroepe sou tevrede wees. 

b. Ondervvys onder Selfbestuur, 1907-1910. 

(1) Die Smuts-onderwyswet van 1907. 

Op 1 Oktober 1907 het die S:',lUts-onderwyswet van krag ge-

word. Fundamenteel was dit gebaseer op die onderwysbeginsels 

van lord Selborne en het dit die beginse van Christelik-

nasionale onderwys verwerp. 

Die Smutswet het die twee kernvraagstukke, naamlik gods

diens en die voertaal op skool, in 'n groot mate oorbrug en 

daarin slaag om albei die oevolkingsgroepe grotendeels te-

vrede te stele Hollands en Engels is in 1912, kragtens die 

Rissikordonnansie, as of'fisiele tale naas mekaar geplaas. 

Vanaf 1918 het Afrikaans as taal in Klerksdorp begin veld 

wen, om syoedig hierna Hollands as taal te vervang. 

In die Smutswet is ook voorsiening gemaak vir skoo1rade 

en skoolkommissies, wat adviserend sou optree by die inspek

tours en Departement van Onder'J1IJr s. Die kwessie van ouerseg

genskap, 'n verdere essensi~le vraagstuk, is dus ook groten

dee1s oorbrug. 

(2) Die Klerksdorpse Skoo1raAd en konsentrasie op on
derwysgebied, 1908-1910. 
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se~vier, en generaa1 J.C. 

Smuts het Kolonia1e Sekretaris en t'Iinister van Onderwys geword. 

Hy het aan die bevolking 'n onderwyswet be10we waarmee a1bei 

die bevo1kingsgroepe sou tevrede wees. 

b. Ondervvys onder Se1fbestuur, 1907-1910. 

(1) Die Smuts-onderwyswet van 1907. 

Op 1 Oktober 1907 het die S:',lUts-onderwyswet van krag ge-

word. Fundamentee1 was dit gebaseer op die onderwysbeginse1s 

van lord Selborne en het dit die beginse van Christe1ik-

nasionale onderwys verwerp. 

Die Smutswet het die twee kernvraagstukke, naam1ik gods

diens en die voertaal op skoo1, in 'n groot mate oorbrug en 

daarin slaag om a1bei die oevo1kingsgroepe grotendee1s te-

vrede te ste1. Hol1ands en Enge1s is in 1912, kragtens die 

Rissikordonnansie, as of'fisie1e tale naas mekaar gep1aas. 

Vanaf 1918 het Afrikaans as taal in K1erksdorp begin veld 

wen, om syoedig hierna Hollands as taa1 te vervang. 

In die Smutswet is ook voorsiening gemaak vir skoo1rade 

en skoolkommissies, wat adviserend sou optree by die inspek

tours en Departement van Onder'J1IJr s. Die kwessie van ouerseg

genskap, 'n verdere essensi~le vraagstuk, is dus ook groten

dee1s oorbrug. 

(2) Die K1erksdorpse Skoo1raAd en konsentrasie op on
derwysgebied, 1908-1910. 

lop •••••••••• 

Lord Selborne, die meer gematigde opvolger van lord Mil

ner, het in sy memorandum van 17 November 1905 terde~ rekening 

gehou met die C.N.O.-beweging, en heelwat toegewinc:s is gemaak, 

vera1 ten opsigte van onderwysbeheer en die mediumkwessie. Die 

inste11ing van adviserende skoolkommissies en skoo1rade was 'n 

stap in die regte rigting; dog aan Ho11ands is nog 'n te onder

geskikte p1ek toegeken om algehele tevredenheid onder die be-

volking te bewerkste11ig. 

Gedurende Desember 1906 is aan die Transvaal selfregering 

toegestaan, en in die, :begin van 1907 is daar 'n verkiesing ge-

se~vier, en generaa1 J.C. 

Smuts het Kolonia1e Sekretaris en t'Iinister van Onderwys geword. 

Hy het aan die bevolking 'n onderwyswet be10we waarmee a1bei 

die bevo1kingsgroepe sou tevrede wees. 

b. Ondervvys onder Se1fbestuur, 1907-1910. 

(1) Die Smuts-onderwyswet van 1907. 

Op 1 Oktober 1907 het die S:',lUts-onderwyswet van krag ge-

word. Fundamentee1 was dit gebaseer op die onderwysbeginse1s 

van lord Selborne en het dit die beginse van Christe1ik-

nasionale onderwys verwerp. 

Die Smutswet het die twee kernvraagstukke, naam1ik gods

diens en die voertaal op skoo1, in 'n groot mate oorbrug en 

daarin slaag om a1bei die oevo1kingsgroepe grotendee1s te-

vrede te ste1. Hol1ands en Enge1s is in 1912, kragtens die 

Rissikordonnansie, as of'fisie1e tale naas mekaar gep1aas. 

Vanaf 1918 het Afrikaans as taal in K1erksdorp begin veld 

wen, om syoedig hierna Hollands as taa1 te vervang. 

In die Smutswet is ook voorsiening gemaak vir skoo1rade 

en skoolkommissies, wat adviserend sou optree by die inspek

tours en Departement van Onder'J1IJr s. Die kwessie van ouerseg

genskap, 'n verdere essensi~le vraagstuk, is dus ook groten

dee1s oorbrug. 

(2) Die K1erksdorpse Skoo1raAd en konsentrasie op on
derwysgebied, 1908-1910. 

lop •••••••••• 
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Op 7 Januarie 1908 het die eerste Klerksdorpse Skoolraad 

wat sa~~estel is kragtens die Smutswet, sy eerste vergadering 

gehou. Dit ly geen twyrel nie dat die Raad onmiddellik aan die 

werk gespring het om hom op hoogte te stel V:1n sy werksaamhede 

en hom van die begin ar daarvoor beywer het om die onderwys na 

die beste van sy vermo~ te dien en te bevorder. 

Die naad het dan ook die konsentrasie van onderwys as sy 

eerste en vernaamste taak beskou. Sentralisasie is sterk voor-

gestaan om In beter toegeruste skool met groter Onder\iysgeriewe 

en In ho~r peil van onderwys ook aan die plattelandse kind te 

verskar. 

(3) Algemene onderwystoestande teen 1910. 

Teen 1910 was die meeste struikelblokke reeds uit die weg 

geruim, en die neutrale staatskoolstelsel het ten volle posge

vat. Dit het egter die geleentheid gebied vir die onderwys om 

te kan ontwikkel. 

Alho0wel die standaard van tweetaligheid nog veel te wense 

oorgelaat het" het o.lle kinders reeds onderrig in beide Engels 

en Hollands ontvang. 

Die gedagte van konsentrasic het reeds sterk wortel ge

skiet, en die gedagte om sentrale skole te stig wat beter on

derwys kon verskar, kon in die praktyk toegepas word. 

Opsommcnd kan dus gese word dat daar teen 1910 reeds In 

besliste vooruitgang - alhoewel nog baie stadig en leidelik -

op onder'Nysgebied te bespeur was. 

c. Die periode van verdere aanpassing en uitbreiding op on
derwysf:sebied .. 1910-1955. 

(1) Sentra1isasie. 

(a) lnleiding. 

Om die ondeTI1yspeil v~n die plattelandse bevoL~ing te ver

beter en om die plaaskind van beter onderwysrasiliteite te 

voorsien, het die K1erlcsdorpse Skoolraad reeds vanar sy stigting 

aIle middele aangewend om die beleid van konsentrasie op onder

wysgebied deur te voer. Die praktiese toepassing van die sen-

/tralisasiebeleid ••• 
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tralisasiebeleid, veral langs die Schoonspruit, is vergemaklik 

deurdat die mense al langs die spruit op in graepe saam gewoon 

het. Baie van die een- en tweemanskole moes dus gesluit word 

ten gunste van groter sentrale skole. 

Teenstrydig ffiet die ~koolraad se beleid het die periode 
I 

tussen 1910-1920 In neiging tot desentralisasie getoon, toe 

verskeie skole opgerig is. 

Va11af 1938 is die sentralisasiebeleid op groot skaal aan

gepak en deurgevaer. 

(b) Donkie- en motorvervoe~. 

Ten einde die uitgawes aan vervoerdienste te bcsnoei het 

die Klerksdorpse Skoolraad vanaf 1910 sy toevlug geneem tot 

donkievervoer. Vanaf die vroe~ dertiger jare het die skoo1

donkic egter iets V3.n die verlede beJ'in word tOE E~otorvervoer 

op die voorgrond begin tree het. 

Een v~n die eerste motorvervoerskemas is in Oktober 1931 

ingestel, toe die Kafferskraalskool na die Fresidentskool, 

Klerksdorp, gesentraliseer is. Gedurende 1935 was daar reeds 

vyf motorvervOErskemas in we!'king. 

Nadat sentralis~sieberumpte, R.S~ Ferreirn, in April 1938 

In sentr:-tlis2.siesker,1D. aan die 3koolraad voorgele het, het die 

Skoolra2.d sy onverdeelde aandag da":'.ra8..n geskenk, en die sentra

lisasiebeleid is op groot sk?",-l aQIlgepak en dE:urgevoer. 

Soos dit uit onderstaande tabel sal blyk, het die aantal 

motorvervoerskemas vanaf 1938 snel begin toeneem~ 

_____Jaar 

1938 
1939 
1940 
1945 
1950 

Aantal motorvervoerskemas 

6 
10 
13 
20 
25 
23 

-----._------------- --------_._-----
Die vervoer van Klerksdorpse skoolkinders het dus begin 

by die eenvoudige skooldonkie en het tot die moderne skoolbus 

ontwikkel. 

(c) 	 Skoolkoshuise. 

/Die •••••••• 
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Die behoefte aan koshuisakkommodasie op die K1erksdorpse 

goudve1de is reeds gevoe1 tydens die bestaan v~n die Zuid-Afri

k~anse ~29ub1iek. 

~ie eerste private gebou wat as skoo1koshuis moes dien, 

is in 1917 gehuur. Hag1ike behuisingstoestande vcn 1eer1inge 

het voo rtgeduur tot 1924, toe deur diE; bemoe iing von diE: Ned. 

Herv. of Geref. Kerk private woonhuise gehuur is om 

te huisves. 

er1inge 

'j\Jee K.N.A.?-geboue is gedurende 1937 opgerig O[J as kos

huise te dien. Gedurende 19~38 is die huidige provinsia1e seuns

koshuis vo1tooi, terwyl die netjiese gebou veil die meisieskos

huis in 1947 opgerig is. 

(2) Insoeksie. 

Gedurende die bestaan van die Zuid-Arrikaanse Repub1iek 

en self's 'n l"'.limc tyd daarn'l was di t in K1erksdorp) net soos 

elders in die Provinsie, die gebruik van inspekteurs om hoof'

de1ike Llspeksie te doen en dan danrvo1gens 1ee:;:'linge te be

vordGr. :Jie ste1se1 het egtdr 1nter ge1e ide1ik verdvvyn en het 

plek :;emaak vir k1asinspeksie. .Jis oorp1asine van die 1eer-

1inge is toe ge1aat in die hande van die hoof' in medewerking 

met die personee1. 

As inspekteurs v::.tn onderv~ys na die Enge1se oor10g het 

vir Klerksdorp opgetree: J.E. Corbett, J.P. ~otha, A.J. de Vos, 

J.I>;~. van der Lingen, J.G. de Vos, J.::? Malan en F.J. van Schou

wenburg. 

(3) Eediese dienste. 

VanaI 1914, toe hiermee in K1erksdorp 'n begin gemaak is, 

is waardevo11e werk gedoen, vera1 ten opsigte van die minder 

gegoede en oDdervoede 1eerlinge. In verskeie sko1e is daar 

oorgegaan tot di8 oprigtin,g van sopkombuise ten einde die di .. 

eet, vera1 v~n die bus1eer1inge, aan te vu1. Die K1erksdorpse 

sko1e het in 1938 reeds die Departemente1e me1ksk~ma ten vol

le benut. 

(4) ~E.idde1bare ondervvys. 
/Voor •••••••• 
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Voor die oprigting van die eerste ho~rskool vir Klerks

dorp is middelbare onderwys verskaf aan die Presidentskool, 

toe bekend as die Milnerskool, en op Hartebeestfon~ein. Die 

middelbare onderwys wat verskaf is aan die na-primere afdelings 

verbonde ann die laerskole, was onbevredigend~ en die meeste 

ouers het hul kinders na Potchefstroom, Vlolmaransstad, Heidel

berg en selfs na Fretoria gestuur vir hulle na-primere onder-

v~ys • 

Die Klerksdorpse Eo~rskool is as selfstandige ho~rskool 

in die begin van 1921 geopen in die gebou van die huidige 

polisiestasie. vie huidige gebou is in 1926 betrek. 

Ten einde voorsiening te @aak vir die uitbreiding van die 

dorp is In Engelsmediumho~rskool vir Klerksdorp toegestaan in 

1952. Intussen sou daar vanaf die begin van 1953 In sekondere 

afdeling verbonde wees aan die Engelse laerskool. In ~~eede 

Afrikaanse ho~rskool, Schoonspruit, het op 18 Januarie 1955 

geopen. 

Nadat die middelbare at"'deling aan die Hartebeestfonteinse 

skool in 1920 afgeskaf is, is daar weer In st. 7- in 1933 en 

In st. 8-klas in 1934 toegevoeg. Sedertdien het die middelba

re afdGling bly voortbestaan aan die skool. 

Die Klerksdorpse Tegniese Kollege is op September 1941 

geopen as tak van die \J'i twatersrandse Tegniese Kollege. 

(5) 02voedkundige aktiwiteite en vrywillige onderwys
organisasies .. 

Danr 'word in die Klerksdorpse distrik ruimskoots voor

siening gemaak vir die algehele ontwikkeling van die jeug deur 

middel van In groot aantal opvoedkundige bedrywighede en vry

willige onderwysorganisasies wat nie regstreeks deur die Onder

wysdepartement beheer word nie. Van die groot aantal buite

muurse aktiwiteite verdien die volgendes spesiale vermelding: 

(a) Die spaarsaamheidsbeweging. 

Nadat daar reeds in 1918 'n "Penniebank ll in Klerksdorr: ge

stig is, het die beweging geleidelik veld begin wen, sodat die 

/meeste •••••• 
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meeste skole tcms oor 'n eie spaarklub beskik. Die geld word 
... 

gewoonlik bele in Unieleningsertifikate. 

(b) ~it Voortrekker-, BOy'_3cout- en Girl Guide-be
}leDings. 

In die meeste skole beklee di~ bewe~in~s In nrominente ,--' '--I __ 

plek in die buitemuurse bedrywighede van e 6kool. Die pligs-

getroue v'lerk 'Nat die be 1Negings deur toegewyde diens verrig, kom 

die jeug van Klcrksdorp ten ede. Die organisasies oefen In 

heilsruDc en vcrreikende invlo uit. 

(c) Kadette. 

Die kadetafdelings, onder beheer van die ';Jes-'.i'r:1nsvaalse 

Kommandcment, by die I:1iddelbar€ skole oefen In belangrike 

vormende invloed op die seuns uit. 

(d) Soortaktiwiteite. 

Die li~;C2.J1111ike ontwikkc,ling van die leerlir1[i;e geniet 

naas die vcrst:::"ndGlike ontwikkeling die volle aandng ven die 

leerkr2.Jte. die mceste skole is doemlatige sportgronde uit-

" gele, en geso kompetisies word ja8.rliks geretH. Dis groot 

waarde V211 8 regte: sindh8id tecnoor sport en In goeie 

sportmangees VJord terdc:i! beset'. 

(e) Debatsvereniginge. 

By enkele skole is daar gesondc debatsvereniginge vcrbonde 

wat onder die leiding staan Vatl bekvvame leerkragte. Geslaagde 

skooU;:onserte word. j a'::Tliks gere~l. Die sosiale, kul turele 

en estetiese sy van die ontvJikkeling van die kind 7Jord nog ver-

der aangehelp dour die verfra~id2 skoolterreine, netjiese skool-

geboue en kunstig-versierde klaslokale. 

(f) Ouer- on onderwysersvereniginge. 

O::n te v(:.rhoed dat die skool 'n ge.'i.soleerdl; instE..lling word 

en om daarin te slaag om dit 'n integrerende deel van die ge

meenskap te ma3.k, bestaan do.ar by verskeie skole goedgeorgani

seerde ouerverenigings. Deur middel van ouerdae word die kon

tak tusseD. huis en skool bewao.r. Die ouers, wat alrecds die 

ondervllYs sien as die ligpunt van die volkslewe, moet dus in 

die nouste kontak met di~ skool en sy werksa3n~ed2 bly. 

lIn ••••••••• 
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In die gcbied bestaan daar ook gesondt 8n goedgeorgani-

seerde onde:,'wysersvereniginge, wat hu da"ldwerklik ten doel 

stel om die opvoeding en ondervlYs te bevorder. Die lede van 

die onder-:JysersvereniE;inse stel l1U ten doel or:l op die voor-

punt te bly in e enpiriesG opvoedkundG cr. in die teorie en 

praktyl::. 

(6) Die stand van ondGr'v/Ys in Klerksdoro in 1855. 

N2. 'n breedvoerige navors betreffend(j die ontwil<..kelings-

geskiedenis VQn die onderwys in diL Klerksdorpse distrik 001' die 

af'gelope honderd-en-se-:,.venticn jQ.ar kOLl I n Dens tot die gevolg

trekking dat die onderwys tnns op In peil sta3..n Yvat di t nog nie 

vantevore bereik llGt nie. Di,::; onderwys is in I n hot! mate gekon

sentreer in In aarltal groter sko Ie, waar die leerlingc slegs die 

beste onder-V'!ysfasiliteite tot hu beskikking t. Die er-

kragte is 001' die n.lg8meen go toegerus vir hulle:: taak en het 

die gebruik van In groot vcrskeidenheid van doeltref'fende leer

en hulpmiddels tot hulle beskikking. 

Intensiew l2 aanda,g ''Vord geskenk aan die verstllndelike ont

wikkeling in die klaslokale scl:';1 ter'Nyl gesonde en sterk ligga-

me opgebou wor6 t;n go(;ie eienskappe ontwikkel word 

deur genoegse,!!ll. bui tcrJuurse bedr~rwighede. Die ondervJYs van 

1955 wil d9_n die he individu harmonies ont\Jikkel: verstande-

lik, geestelik en ligga'?J'111ik. Die kind Vlord dan volle toe-

gerus om sy plEk vol te stann as volwaardigc burger in ons mo

derne en beskaafde m[;w_tsknppy. 
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