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H 0 0 F S T U K XII 

KOSHUISE EN KOSHUISOPVOEDING 

l. Inleiding 

Die aanvanklike beleid van sentralisasie en kon

sentrasie en die fei t dat daar :!Slechts een Europees 

kind van schoolg~ande ouderdom op elke tachtig vier

kante mijl" 1 ) te vinde was, het die voorsiening van •n 

ui tgebreide koshuisstelsel •n vereiste gemaak. 

Die instandhouding van so •n koshuisstelsel het 

~ baie swaar las op die staatskaa geplaas en in tye van 

ekonomiese slapte moes daar allerlei we~ gesoek word om 

die uitgawes binne perke te hou en selfs te verminder. 

~ Gevolg hiervan was dat die ctaat genoodsaak was om 

onder sekere omstandighede die vcrantwoordelikheid vir 

die instandhoudj_ng van l::oshuise op die ouergGmeenskappe 

te plaas, ~ beginsel wat nie in die gebied onbekend 

was nie 2 ). Daar het behalwG die gewone staatskoshuise, 

ook die koshuise by Angolaskole en plattelandse kos

huise ontstaan. 

2. Staatskoshuise 

a. OpriRtin~ 2 inskrywing en ouerseggenskap 

(l) Oprigting 

Albei onderwysproldamasies het die Ad

ministrateur gemagtig on: koshuis;;; op te rig met die doel 

om akkommodasie te voorsien aan leerlinge wat •n skool 

onder die beheer van die Departement besoek 3). Die 

minimumvereiste om •n koshuis op te rig was tien kos

gangers, tensy die DirGkteur om buitengewone redes 
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1. Rapport van de Admintstrc.teur voor het jaar 1923, 34. 
2. Id., 33. ·n Ondersteunde koshuis is onder private 

toes te Narubis geopen. 

Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 1926, 
56. •n Ordonnansie is voorgeH~ om aan die Admini
strasie mag te verleen om voorskotte aan private 
persone of kerkgenootskappe te gee met die doel om 
koshuise te bou en op hulle eie verantwoordelikheid 
en tot bevrediging van die Administrasie te bestuur. 

3. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 77. 
Onderwys Proklamasie, 1926, artikel .95. 



344 

anders besluit het. ~ Koshuis is gesluit indien daar 

na die oordeel van die Direkteur nie genoegsame rede 

bestaan om dit langer in stand te hou nie l). 

Staatskoshuise word deur die Departement in stand 

gehou en staan onder die algemene kontrole van die Di

rekteur en die finansiele kontrole van die rekenplig

tige amptenaar 2 ) 

ongeveer 

(2) Inskrywing 

In 1922 was daar veertien koshuise met 

450 kosgangers 3). In die daaropvolgende jaar 

is drie nuwe koshuise o)gerig en die getal kosgangers 

het vermeerder na 590 4 • Tabel XVII toon onder andere 

die ontwikkeling met betrekking tot die getal kos-

gangers in staatskoshuise. Gedurende die kwaaiste de-

pressiejare 1932 en 1933 was daar ~ aansienlike vermin

dering in die getal kosgangers. Na ~ gestadige toename 

het daar in 1937 ten gevolge van die nuwe beleid om 

staatskoshuise in plattelandse koshuise om te skep, ~ 

daling in die getal kosgangers plaasgevind. In 1942 

het daar waarskynlik ten gevolge van oorlogsomstandig

hede ~ geringe vermindering in die getal kosgangers 

ingetree. In 1950 is alle plattelandse koshuise, be

halwe een, in staatskoshuise omgeskep, met die gevolg

like wisseling in getalle. 

(3) Ouerseggenskap 

Alhoewel daar geen direkte voorsiening 

vir ouerseggenskap in koshuisaangeleenthede gemaak 

is nie, het die skoolkomitees hulle verantwoordelikheid 

ten opsigte van die koshuis as deel van die skoal be

sef en aanvaar. Die Windhoekse Skoolkomitee het by

voorbeeld in 1922 besluit om sowel die skoal as die 

koshuis te besoek en het ook van tyd tot tyd koshuis

aangeleenthede bespreek en met die Departement daaroor 
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1. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 79. 
Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 96. 

2. Onderwijs Prok1amatie, 1921, artike1 77. 
Onderwys Proklamasie, 1926, artike1 95. 

3. Rapport van de Administrateur voor het jaar 
1922, 40. 

4. Id., 1923, 33. 



345 

TABEL XVII 
KOSGANGERS IN STAATS- EN STAATSONDERSTEUNDE 

KOSHUISE 1 ) 1922-1960 

JAAR 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Staats
koshuise 

450 
590 
744 
963 

1,084 
1, 084 
1,029 
1,056 
1,108 
1, 078 

909 
749 

1,112 
1,275 
1,429 
1,240 
1,376 
1,475 
1, 507 
1,511 
1,491 
1,644 
1,780 
1,884 
1,987 
2,057 
2,166 
2,289 
3,782 
4,136 
4,327 
4,589 
4,755 
4,977 
5,156 
5,518 
5,852 
5,774 
5,942 

KOSGANGERS 

Staatson
dersteunde 
koshuise 

293 
266 
239 
249 
257 
321 
710 

1,107 
1,184 
1,309 
1,471 
1,502 
1,348 
1, 371 
1' 378 
1,361 
1,346 
1,310 
1, 337 
1, 357 

11 
25 
28 
28 

23 
22 
24 
26 
29 
28 

TOTAAL 

450 
590 
744 
963 

1,084 
1,084 
1,029 
1,056 
1,401 
1,344 
1,148 

998 
1,369 
1,596 
2,139 
2,347 
2,560 
2,784 
2,978 
3,013 
2,839 
3,015 
3,158 
3,245 
3,333 
3,367 
3,503 
3,646 
3,793 
4,161 
4,355 
4,617 
4,755 
5,000 
5,178 
5,542 
5,878 
5,803 
5,970 

1. STAATSONDERSTEUNDE KOSHUISE s1uit die koshuise by 
Ango1asko1e en p1atte1andse koshuise in. 
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onderhandel l). Die Skoolkomitee het, net soos in die 

geval van die skool, bloot adviserend opgetree. 

Dit was trouens die skoolkomitees wat hulle vir 

die oprigting van geboue en die algemene verbetering 

van toestande by koshuise beywer het. Die kies van 

koshuiskomitees met uitvoerende magte vir plattelandse 

koshuise het na 1950 verval, maar die gedagte van ouer

komitees met adviserende magte by staatskoshuise het 

voortbestaan. 

Die Onderwyskommissie het ook aanbeveel dat ouers 

deur bemiddeling van koshuiskomitees medeseggenskap in 

koshuissake kry. Volgens die Kommissie moes die ko

mitees aangestel word, maar indien die superintendent 

dit verlang, kon die skoolkomitee ook die pligte vervul. 

Hierdie komitees sou bloot adviserende magte he 2 ). 

Die Uitvoerende Komitee het saamgestem met die be

ginsel van ouerseggenskap maar het gemeen dat die funk

sies normaalweg deur die skoolkomitee vervul moes word 

en dat sodanige komitee aangestel moes word slegs wan

neer die skoolkomitee nie bereid sou wees om as koshuis

komitee op te tree nie. 

Waar TI skoolkomitee ook as koshuiskomitee optree, 

moes eersgenoemde rekonstitueer wanneer hy oor kos

huissake beraadslaag, en die hoofonderwyser is onder 

sodanige omstandighede ex officio-lid van die komitee. 

Indien die skoolkomitee nie bereid sou wees om as 

koshuiskomi tee op te tree nie, moes ·n komi tee bestaande 

uit minstens drie en hoogstens sewe lede aangestel word. 

Die lede sou op aanbeveling van die kringinspekteur, na 

oorlegpleging met die hoofonderwyser, die superin

tendent(e), die landdros en/of die plaaslike lid v,an die 

Wetgewende Vergadering, deur die Direkteur aangestel 

word. By die aanstelling van lede moes voorkeur aan 

persone/ ••• 347 

l. The Windhoek Advertiser, g.8.l922. Die Skool
komitee het die vraag bespreek of dit binne sy be
voegdheid is om die koshuis te besoek en het be
sluit om met 11 unexpected visits" voort te gaan. 

Landes Zeitung, 9.9.1922. Die Skoolkomitee on
derhandel met die Departement in verband met die 
verblyf van kinders in die koshuis asook finan
siele steun aan kosgangers. 

Id., 28.11.1922. 

2. Verslag van die Onderwyskommissie 1928, 91. 
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persona wat naby die koshuis woon en wat oak ouers is, 

gegee word. Dit sou wenslik wees dat oak vroue in die 

komitee dien l). 

Tot in 1960 het die skoolkomitees voortgegaan om 

oak die koshuisbelange te behartig. Dit is egter wens

lik dat nuwe regulasies opgestel word om behoorlike voor

siening vir ouerseggenskap in koshuisaangeleenthede te 

b. Koshuispe~soneel 

(l) Die superintendent 

Ingevolge die onderwyswet is die hoof

onderwyser van •n skoal waaraan ·n koshuis verbonde is, 

oak die superintendent van sodanige koshuis, tensy die 

Direkteur grondige redes het waarom hy nie die betrek

king behoort te beklee nie. In so n geval word n goed

gekeurde onderwyser van die personeel aangestel, en in

dian n onderwyser nie aangestel word nie, mag die Direk

teur n per soon wa t nie •n lid van die personeel is nie, 

aanstel. •n Bui testaander word aangestel teen •n sala

ris en op voorwaardes deur die Direkteur neergele 2 ). 

Vir saver vasgestel kon word, was dit die re~l 

dat die hoofonderwyser as superintendent opgetree het. 

In 1942 het een van die inspekteurs die mening uitge

spreek dat in die grater skole die gesament1ike verant

woordelikheid vir die skoal en koshuis te vee1 vir een 

persoon is 3). Teen die einde van daardie dekade is 

daar toe ook in beginsel neerge1e dat by viermansko1e 

daar nag gekombineerde paste van hoofonderwyser/super

intendent sou wees, maar by grater skole die paste saver 

moontlik geskei moes word 4 ). By die voorde1e wat so 

n be1eid ingehou het, het dit die een groat nadeel, 

nl. dat die hoofonderwyser nou beheer oor die koshuis 

of koshuise verbonde aan sy skoal, verloor het. 

n Besluit deur die Wetgewende Vergadering in 1947 

dat, waar/ •.. 348 

1. U.K.-notu1e, 18. .1959. Bes1uit 1095 op Memo
randum El/l/14, gedateer 5.11.1959. 

2. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 97. 

3. Jaarrapport, 1942: Rapport van die Inspekteur 
van Skole (Suid), 2. 

4. U.K.-notule, 18.5.1954. In Memorandum A179/l26, 
gedateer 14.5.1954, word verwys na die beginsels. 
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dat, waar prakties moontlik, die Departement onmiddel

lik voltydse superintendente en matrones, wat nie eni

ge skoolpligte het nie, vir skoolkoshuise moes aanstel, 

het nie die goedkeuring van die Adviserende Raad weg

gedra nie en gevolglik is geen verdere stappe gedoen 
nie 1 ). 

Die superintendent van n koshuis was ten volle 

verantwoordelik vir die plaaslike beheer en bestuur van 

sy koshuis. Behalwe dat hy in loco parentis was, 

moes hy ook onder andere die verantwoordelikheid vir 

die invordering van koshuis- en boekegeld, insluitende 

die boekhouding en voltooiing van maandstate, aanvaa~. 

Hy moes bestellings vir toerusting en soms ook vir eet

ware plaas en op die platteland ook nog die boerdery 

waarneem. 

Superintendente, wat ook onderwysers was, se ver

goeding vir hulle dienste is van tyd tot tyd oorweeg. 

In 1921 is neergel@ dat n superintendent op vry inwo

ning en losies vir homself, sy eggenote en sy kinders 

onder die ouderdom van vyf jaar geregtig sou wees. 

Kinders tussen vyf en vyftien jaar sou twee vyfdes en 

bo vyftien jaar twee derdes van die ~elde wat op kos

gangers van toepassing was, betaal 2 • Hierdie voor

waardes is in 1926 gewysig deur voorsiening te maak vir 

•n vry huis of vry inwoning in die koshuis, vry kos en 

wasgoed vir die superintendent, sy eggenote en kinders 

onder die ouderdom van sewe jaar 3). Geen besondere 

bepalings insake kinders ouer as sewe jaar is gemaak 

nie en hulle moes waarskynlik volle losies betaal. 

Hierdie re ing het in 1929 reaksie van die S.vY.A.O.U. 
uitgelok, wat versoek het dat superintendente net twee 

vyfdes van die losies vir hulle kinders moes betaal. 

Hierop het die Administrateur geantwoord dat met ingang 

van 1.7.1929 superintendente se kinders onder sewe jaar 

gratis sou inwoon en dat kinders tussen sewe en vyftien 

jaar net halfprys sou betaal 4 ). Die Onderwys Prokla

ma e, 1926, is gewysig om die addisionele voorsiening 

te maak./ ••• 349 

1. A.R.-notule, 9.6.1947. 
2. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 81. 
3. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 98(1). 
4. S. 11V. A. 0. U. -notule: Kongresbeslui te 1929. 
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te maak 1 ). Dieselfde wysigings het ook bepaal dat 

die Direkteur ~ kontanttoelae in plaas van een van die 

Vtoorregte waarop rn superintendent geregtig was, aa.n hom 

kon uitbetaal. 

Gedurende 1942 is die Onderwys Proklamasie verder 

gewysig deur die ouderdom van vry inwoning van die kin

ders van sewe na ses jaar te verminder 2 ). Hierdie 

wysiging hou waarskynlik verband met die toelatingsouder

dom van kinders en toon dat alleen voorskoolse kinders 

op vry inwoning geregtig behoort te wees. 

By die uitbetaling van lewenskostetoelaes het die

gene wat vry losies en inwoning geniet het, slegs die 

helfte van die lewenskoste ontvang. Ten gevolge hier

van het koshuispersoneel finansiele verliese gely. Om 

die moeilikheid te oorkom is die waarde van die voorregte 

wat die koshuispersoneel vir hulle dienste geniet het, 

in kontant aan hulle uitbetaal en dan moes hulle volle 

losies, wat op rn ewe groot bedrag te staan gekom het, 

betaal 3). In 1952 is hiervan gebruik gemaak om aan 

rn superintendent •n salaris te betaal wat bereken was op 

die beginsel van vry losies en inwoning vir hom, sy eg

genote en sy kinders onder die ouderdom van twee jaar. 

Vir kinders tussen die ouderdomsgrense twee en sestien 

jaar sou halfprys betaal word 4 ). Andermaal is die 

Proklamasie gewysig 5 ). 

In 1954 het die Onderwysersunie weer versoek dat 

kinders onder ses jaar gratis moes inwoon en vol losies 

vir ouer kinders betaal moes word 6 ). Die basis 

waarop vergoeding aan su~erintendente bereken was, is 

egter nie verander nie 7>. Na verdere onderhandeling 

tussen die onderwysers en die Direkteur het die Uit

voerende Komitee in 1957 besluit dat die ou reeling 

weer/ • • • 350 

1. Proklamasie no. 18 van 1931, artikel 12. 

2. Prok1amasie no. 13 van 1942, artike1 1. 

3. A.R.-notule, 31.10.1949. 

U.K.-notu1e, 7.1.1952. 
627, gedateer 5.1.1952. 

Bes1uit 41 op Memorandum 

5. Ordonnansie no. 9 van 1952. Artike1 2 vervang 
artike1 98(1) van die hoofprok1amasie. 

6. S.W.A.O.U.-notu1e: Kongresbesluite 1954. 

7. U.K.-notu1e, 18.6.1956. Bes1uit 679 op Memo
randum E5/5, gedateer 26.5.1956. 
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weer ingestel moes word en dat •n superintendent as ver

goeding vir sy dienste vry losies en inwoning vir hom

self, sy eggenote en sy kinders onder die ouderdom van 

ses jaar sou ontvang. Hierdie beleid het nie die beta

ling van lewenskostetoelaes geraak nie l) 

Die kwessie van klerklike hulp by koshuise is, 

soos in die geva1 van skole, by meer as een geleentheid 

geopper. Die Onderwyskommissie het in sy verslag aan

beveel dat ~ bedrag, op grond van die geta1 kosgangers, 

vasgeste1, vir klerklike hulp aan koshuise beskikbaar 

gestel moes word 2 ). Op aanbeveling van die Direkteur 

het die Uitvoerende Komitee besluit dat ~ jaarlikse 

nie-pensioendraende toelae direk aan die superintendent 

betaal moes word en dat die superintendent uit hierdie 

toelae die nodige k1erk1ike hulp kon huur indien hy 

nie self die werk kon behartig nie. Die nie-pensioen

draende toelae sou £120 beloop vir koshuise met 101 tot 

200 leerlingkosgangers en £180 vir koshuise met meer 

as 200 leerlingkosgangers. Die toelae sou jaarliks be-

reken word volgens die inskrywing op 31 Maart van die 

betrokke jaar 3). 

Met betrekking tot die superintendent was die On

derwyskommissie van mening dat die hoofonderwyser, in

dien sy werk dit toegelaat het en hy daartoe bereid was, 

ook as superintendent moes optree. Indien hy egter 

nie in daardie hoedanigheid kon of wou optree nie, moes 

hy nogtans ex officio algemene toesig namens die De

partement oor die koshuis hou en die beleid beheer. 

Die hoofonderwyser moes op hoogte van die toestande in 

die koshuis wees en die skool en koshuis moes as ~ in

tegrerende opvoedkundige eenheid fungeer 4 ). Met 

hierdie opvatting van die Kommissie het die Uitvoerende 

Komitee saamgestem 5 ) Tot in 1960 is daar nog geen 

positiewe/ ••• 351 

1. U.K.-notu1e, 12.8.1957. Besluit 852 op Memoran
dum E?/1/5/5, gedateer 26.7.1957. 

2. Vers1ag van Onderwyskommissie 1958, 148. Voor
gestelde bedrae: 100-149 kosgangers £120 per 
jaar; 150-199 kosgangers £180 per jaar; 200 
plus kosgangers £240 per jaar. 

3. U.K.-notule, 18.11.1959. Besluit 1095 op Memo
randum El/l/14, gedateer 5.11.1959. 

Ordonnansie no. 19 van 1960, artikel l2(a) en (b). 

4. Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 92. 

5. U.K.-notule, 18.11.1959, Bes1uit 1095 op Memo
randum El/l/14, gedateer 5.11.1959. 
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positiewe stappe gedoen om die nuwe benadering toe te 

pas nie. 

Wat die vergoeding van die superintendente betref, 

is, afgesien van die nie-pensioendraende toe1ae wat aan 

hu11e betaa1 is, die status quo gehandhaaf. 

(2) Toesighoudende personee1 

Beha1we die superintendent is daar ook 

nog onderwysers en onderwyseresse by koshuise gep1aas 

om in n toesighoudende hoedanigheid as opsigters en op

sigsters op te tree. Hulle is die superintendent be

hu1psaam om oor die kosgangers se doen en late toesig 

te hou. As mense wat daagliks in noue voe1ing met die 

kosgangers 1eef, moes hu1le die kinders se gedrag rig 

en die a1gemene opvoeding van die kosgangers behartig. 

Die Direkteur kon van enige onderwyser wat aan n 

skoo1 verbonde was, verwag om by •n koshuis in te woon 

as n voltydse of dee1tydse opsigter. n Voltydse opsig

ter ontvang vry 1osies en voedse1 as vergoeding, terw.Yl 
n deeltydse opsigter na ge1ang van s~ dienste, soos die 

Direkteur mag bepaal, vergoed word 1 • Om, soos in die 

geva1 van superintendents, die uitbeta1ing van lewens

kostetoelaes te omsei1, is die wet gewysig sodat die 

Direkteur opsigters in kontant vir hul1e dienste kon 

vergoed 2 ). In 1952 is n verdere wysiging aangebring 

sodat opsigters vergoeding ontvang het teen die tarief 

van losiesgeld wat vo1wassenes betaal het. Voorsiening 

is ook gemaak vir die beta1ing van n toelae van £24 

per jaar aan n opsigter wat nie afge1os kon word nie 3). 
Vanaf 1957 het opsigters nie meer •n kontanttoelae ont
vang nie, maar is hulle met vry 1osies en inwoning vir 

hul1e dienste vergoed 4 ). 

Die aanstelling van opsigters het geskied volgens 

die beskikbare leerkragte en akkommodasie. Gebrek 

aan / ••• 352 

1. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 99 (1), (3). 

2. U.K.-notule, 17.2.1950. Bes1uit 81 op Memoran
dum Al79/35, gedateer 1.2.1950. 

Proklamasie no. 12 van 1950, artikel 2. 

3. U.K.-notu1e, 7.1.1952. Bes1uit 41 op Memoran
dum 627, gedateer 5.1.1952. 

Ordonnansie no. 9 van 1952, artike1 3. 

4. U.K.-notu1e, 12.8.1957. Ees1uit 852 op Memo
randum E5/1/5/5, gedateer 26.7.1957. 
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aan akkommodasie het meegebring dat daar selde getroude 

opsigters aangestel kon word, met die gevolg dat voorkeur 

noodgedwonge aan die minder ervare ongetroude onderwysers 

gegee moes word. Soos reeds aangetoon, was dit dikwels 

moeilik om jongmense, veral ongetroude onderwyseresse, 

op die platteland te plaas. Gevolglik moes daar van 

tyd tot tyd getroude onderwyseresse aangestel word. 

Daar was nie •n vaste basis waarvolgens opsigters 

aangestel is nie, totdat die Direkteur in 1952 in cor

leg met superintendente besluit het dat een opsigter vir 

elke 40 kosgangers toegeken behoort te word. Dit het 

daarna algemene gebruik geword om, waar moontlik, een 

opsigter vir elke 40 kosgangers of deel daarvan toe te 

ken. 

Die Onderwyskommissie het diep onder die indruk van 

die belangrike funksie maar ook van die ontoereikend

heid van die toesighoudende personeel gekom en gevolglik 

sterk aanbeveel dat daar woongeriewe vir getroude on-

derwysers in koshuise voorsien moes word. Verder is 

aanbeveel dat, waar genoeg onderwysers vir opsigdiens 

beskikbaar was, die kosganger-opsigterskwota soos volg 

sou wees: 

Substanderd A tot standerd I: 1 opsigter vir 
elke 25 kosgangers of deel daarvan. 

Standerds II tot V: 1 opsigter vir elke 30 
kosgangers of deel daarvan. 

Standerd VI tot X: 1 opsigter vir elke 35 kos
gangers of deel daarvan 1). 

By die oorweging van die verslag het die Uitvoer

ende Komitee hierdie beginsels van die Kommissie aan

vaar 2 ) Die nuwe beleid ten opsigte van die getal 

opsigters is reeds in 1960 toegepas, en by alle nuwe 

koshuise wat opgerig word, behalwe senior meisieskos

huise, word •n woonstel vir •n getroude opsigter aangebou. 

(3) Huishoudelike personeel 

Artikel 156 (l)(n) van die Onderwys Pro

klamasie, 1926, magtig die Administrateur om regulasies 

te maak/ ••• 353 

1. Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 93. 

2. U.K.-notule, 18.11.1959. Besluit 1095 op Memoran
dum El/l/14, gedateer 5.11.1959. 
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te maak waarin die aanste11ing, diensvoorwaardes en emo-

1umente van matrones in skoo1koshuise voorgeskryf word. 

Sodanige regu1asies is in 1926 afgekondig en het die 

beso1diging, p1aas1ike toe1aes, reis- en verb1yfkoste, 

siekte- en vakansiever1ofvoorde1e van matrones bepaa1 1 ). 

Aanvank1ik is daar nie bepaa1 wie die matrones kon 

aanste1 en hoevee1 daar aangeste1 kon word nie. In 

1930 is die regu1asie gewysig sodat die Direkteur een 

of meer matrones by n koshuis kon aanste1 en kon be

paa1 hoevee1 daar by •n bepaa1de koshuis aangeste1 moes 
word 2 ). 

Die jaar1ikse sa1aris van n matrone sou £100 wees, 

met dien verstande dat •n matrone wat die vrou van •n 

superintendent of opsigter is, n sa1aris vo1gens die ge

ta1 kosgangers, soos vo1g, sou ontvang: 

In •n koshuis met minder as 12 kosgangers, £50, met 

meer as 11 en minder as 24, £75 en met meer as 24, 
£100 3) 

Die onderskeid tussen die vrou van die superinten

dent of n opsigter en n buitestaander is waarskyn1ik ge

maak omdat die Administrateur nie die aanste11ing van 

die personee1 se vrouens wou aanmoedig nie 4 ). Hier

die verski1 is mettertyd uit die weg geruim, en in 1944 

was die 1aagste sa1aris vir n matrone in n koshuis met 

minder as 24 kosgangers £80 en die hoogste in n koshuis 

met meer as 100, £150 5 ). In 1957 is daar andermaa1 

hersiene sa1arisse vo1gens •n nuwe skaa1 vir kosgangers 

opgeste1. Hiervo1gens sou die 1aagste sa1aris £200 

per jaar wees vir •n koshuis met 40 kosgangers en £250 

per jaar vir meer as 120 kosgangers 6 ). Tot dusver 
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1. Offisie1e Koerant: G.K. no. 129 van 1926, regu-
1asies 11 tot 14. 

2. Id.: G.K. no. 18 van 1930, regu1asie 23. 

3. Id.: G.K. no. l29 van l926, regulasie ll. 

4. The Windhoek Advertiser, 23.5.1930. Die Admini
strateur sou in die begrotingsdebat ges€ het dat 
dit nie gewens is om die superintendent se vrou 
aan te stel nie. Dit was trouens die be1eid om 
dit nie in die grater dorpe te doen nie. 

5. Offisie1e Koerant: G.K. no. 91 van 1944, regu1a
sie 43. 

6. U.K.-notu1e, 12.6.1951. Bes1uit 378 op Memo
randum 627, gedateer 6.6.1951. 

Offisie1e Koerant: G.K. no. 323 van 1951. 
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was die salarisskaal op die inskrywing alleen gebaseer. 

In 1952 is besluit dat daar slegs ~ klas A en ~ klas B 

matrone sou wees, elk met •n eie salarisskaal. Van ~ 

klas A-ma trone kon verwag word om •n sekere mate van 

klerk1ike werk te .doen om die superintendent behulpsaam 

te wees. 

Salarisskaal: K1as A: £240 x £10 - £270 

K1as B: £216 x £8 - £248 1 ) 

Daar was egter geen regu1asies wat die aanstellings 

en diensvoorwaardes van kooksters neergele het nie. 

Dit blyk dat kooksters deur die superintendent of die 

Departement gewerf en deur laasgenoemde aangestel en be

so1dig is. Kooksters het nie dieselfde diensvoorwaar

des gehad en ook nie dieselfde besoldiging as matrones 

ontvang nie 2 ). 

In 1957 het daar n beleidsverandering ingetree en 

is al die huishoude1ike personee1 by skoolkoshuise by 

die Administrasiewerknemers ingeskakel en het Ordon

nansie no. 17 van 1957 op hu11e van toepassing geword. 

Voortaan sou die sekretaris van Suidwes-Afrika en nie 

meer die Direkteur nie, die aanste1ling en diensvoor

waardes beheer. 

Die nuwe diensvoorwaardes het onder andere lidmaat

skap van •n pensioenfonds inges1ui t en sou in die alge

mene belang van die personee1 wees. Die kwessie van 

dubbele beheer oor personeel binne dieselfde organisasie 

was egter lastig. 

Dit blyk dat dit nooit ~ mak1ike taak was om alle 

huishoude1ike poste met geskikte werknemers te vul nie. 

Die Onderwyskommissie het trouens tydens sy ondersoek 

verski1lende getuies gevind wat hu1le besorgdheid en 

ontevredenheid oor die vroue wat dikwels as matrones, 

assistent-matrones of kooksters aangestel is, uitge

spreek het. Die besluit van die Kommissie was dat 
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1. U.K.-notu1e, 8.1.1952. Besluit 41 op Memoran
dum 627, gedateer 5.1.1952. 

Offisiele Koerant: G.K. no. 182 van 1952. 

2. U.K.-notule, 24.11.1950. Besluit 402 op Memo
randum 782, gedateer 17.11.1950. Sekere reis
voorregte wat matrones gehad het, is ook aan kook
sters gegee. 

S.W.A.O.U.-notule: Inn brief, gedateer 3.5.1955, 
skrywe die hoofbestuur dat kooksters in sommige 
gevalle ho~r salarisse as matrones ontvang. 
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vakansiekursusse op sentrale plekke deur die Departe

ment vir die opleiding van die huishoudelike personeel 

gere!l moes word. Indien n opleidingskollege vir on

derwysers in Windhoek opgerig sou word, moes kortkursusse 

vir huishoudelike personeel vir koshuise deur so •n inrig

ting sterk oorweeg word l). Die Uitvoerende Komitee 

het goedgekeur dat vakansiekursusse met die doel om die 

huishoudelike personeel beter vir hulle taak toe te rus, 

op sentrale plekke gereel kon word 2 ) 

c. Kosgangers 

(1) Toelating 

Ingevolge die bepalings in verband met 

leerplig was •n kind van skoolgaande ouderdom wat verder 

as drie myl langs die kortste pad van ·n geskikte skool 

gewoon het, van leerplig vrygestel, tensy daar onder 

andere geskikte losies of vervoer aan sodanige leerling 

voorsien kon word 3). Behalwe in die dorpe self woon 

die meeste kinders vanwee die groot plase in Suidwes

Afrika verder as drie myl van die skool af en het toe

lating tot •n koshuis •n vereiste vir die toepassing van 

leerplig geword. 

Net na die droogte en depressie van 1922 was die 

meeste koshuisgeboue in •n betreklike swak toestand en 

die finansies om n omvattende bouprogram te loods het 

ontbreek. Aan die ander kant was die finansiele po

sisie van die ouers sodanig dat n afslag op en selfs 

kwytskelding van koshuisgeld noodsaaklik geword het 4 ). 

Hierdie verloop van sake het die las op die Administra

sie groter gemaak en beperkende maatreels moes inge

stel word. 

Die eerste beperkende maatreel was dat kinders wie 

se ouers geen vaste woonplek of werk in Suidwes-Afrika 

gehad het nie, nie onvoorwaardelik tot •n koshuis toege

laat sou/ ••• 356 

1. Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 94. 

2. U.K.-notule, 18.11.1959. Besluit 1095 op Memo
randum El/1/14, gedateer 5.11.1959. 

3. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 69 (c). 
Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 87 (2). 

4. Rapport van de Administrateur voor bet jaar 1922, 
40. 
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laat sou word nie, tensy en totdat hulle burgers van 

die gebied word, d.w.s. totdat hulle name op die kie

serslys geplaas is. Daarna sou elke aansoek op me-

riete oorweeg word l). . 

In 1928 is verdere beperkings waarvan sommige reeds 

voor die tyd in werking was, opgele, nl.: 

(a) 

(b) 

kinders onder tien jaar sou nie toegelaat word 
nie tensy minstens die helfte van die voorge
skrewe gelde betaal is; 

kinders van nuwe intrekkers in die land sou nie 
toegelaat word nie, tensy volgeld betaal is 2). 

In 1930 het die Adviserende Onderwysraad aanbeveel 

dat in die geval van liggaamlik swak kinders die re~l 

in verband met die driemylbeperking nie streng toege-

pas moes word nie 3). In die daaropvolgende jaar het 

die Raad selfs oorweeg om die straalafstand te vermin

der, maar weens die ho~r uitgawes wat dit sou meebring, 

is daarvan afgesien 4). 

Die landstoestande het geleidelik verbeter, en in 

1939 kon die Direkteur rapporteer dat die vroe~re be

perkings geleidelik gedurende die voorafgaande jare op

gehef is en dat geen kind wat op staatsonderwys aanspraak 

gemaak het, meer toelating geweier word nie 5). 

Voordat •n kind in •n koshuis toegelaat kon word, 

moes die ouer of voog die voorgeskrewe aansoekvorm om 

toelating invul en onderteken 6 ). Ingevolge die 1921-

wetgewing kon die Direkteur weier om ~ leerling wat 

reeds sestien jaar oud en nog in die primere klasse was, 

tot •n koshuis toe te laat. Dieselfde het oak vir ·n 

kind onder die ouderdom van tien jaar gegeld 7). Hier

die beperkings is nie weer in die 1926-wetgewing opge-
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1. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 1926, 56. 

The Windhoek Advertiser, 9.5.1928. 

2. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 1928, 46. 

3. E655: Notule van die Adviserende Onderwysraad, 
26.11.1930. 

4. Id., 10.6.1931. 

5. Jaarrapport, 1939, 4. 

6. Offisie1e Koerant: G.K. no. 159 van 1921, regu
lasie 33. 

Id.: G.K. no. 34 van 1928, regulasie g. 
7. Id.: G.K. no. 159 van 1921, regulasie 34. 
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neem nie, alhoewel die kind onder tien jaar nog steeds 

uitgesluit kon word indien die ouer nie minstens die 

helfte van die losiesgeld betaal het nie. 

Weens •n paar faktore, in besonder beperkte akkommo

dasie en n neiging by die ouers om in dorpe te sentra

liseer, het sekere gebruike ten opsigte van die toela

ting van kosgangers ontstaan in verband waarmee die 

Onderwyskommissie sekere aanbevelings gemaak het l). 

Die aanbevelings is in hoofsaak deur die Uitvoerende 

Komitee goedgekeur en omvat die volgende: 

(a) Leerlinge wat nie na n skool kon loop of 

daagliks daarheen vervoer kon word nie, is in kos

huise gehuisves. 

(b) Leerlinge wat na die skool kon loop of daag-

liks daarheen vervoer kon word, kon alleen met 

spesiale goedkeuring van die Direkteur van Onderwys 

tot n koshuis toegelaat word, indien die ouer of 

voog bewys kon lewer dat omstandighede sodanig was 

dat die opname van die kind in •n koshuis noodsaak

lik was. 

(c) Vir sover moontlik sou leerlinge van dieself-

de skool tot dieselfde koshuis of koshuise toegelaat 

word om die wisselwerking tussen skool en koshuis 

te vergemaklik. 

(d) By toelating tot n koshuis is voorkeur aan 

leerlinge uit die natuurlike voedingsgebied van 

daardie koshuis bo leerlinge uit ander omgewings 

. gegee. 

Toelating het plaasgevind op voorwaarde dat -

(l) huisvesting beskikbaar was en dat hulle 

toelating nie die uitsluiting van leerlinge wat 

moes loseer, veroorsaak het nie, in welke geval 

hulle die koshuis moes verlaat; 

(2) die ouers of voog die volle losieskoste be

taal, met dien verstande dat die Direkteur in uit

sonderlike gevalle en na deeglike ondersoek af

slag van losiesgeld kon goedkeur. 

(e) Leerlinge wie se ouers nie in Suidwes-Afrika 

gewoon het nie, is alleenlik met die goedkeuring 

van die/ ••• 358 

1. Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 95, 96. 
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van die Direkteur tot ~ koshuis toegelaat. 

Toelating het plaasgevind op voorwaarde dat -

(l) huisvesting beskikbaar was en dat hulle 

toelating nie sou lei tot uitsluiting van kinders 

in Suidwes-Afrika nie, in welke geval hulle die 

koshuis moes verlaat; 

(2) hulle ouers of voogde die volle losiesgeld 

betaal. 

In hierdie verband word •n ui tsondering gemaak deur 

kinders uit Betsjoeanaland soos kinders in Suidwes

Afrika te behandel l). 

As ~ leerling binne drie myl van ~ skool af gewoon 

het, is gereken dat hy binne loopafstand van die skool 

gewoon het en sou hy alleen met goedkeuring van die Direk

teur tot •n koshuis toegelaat kon word. 

Behalwe in gevalle waar die besluite ~ langtermyn

beleid geverg het, soos die huisvesting van kinders van 

dieselfde skool in dieselfde koshuis, is die ander be

sluite reeds vir sover moontlik toegepas. 

(2) Skorsing 

Om goeie en genoegsame redes kon die 

Direkteur weier om •n kind tot ·n koshuis toe te laat en 

kon hy om soortgelyke redes ~ kosganger verdere verb1yf 

in~ koshuis ontse 2 ). 

•n Superintendent van ~ koshuis kon weier om ~ kind 

tot ~ koshuis toe te laat en kon •n kind, nadat hy reeds 

tot •n koshuis toegelaat was, ui t die koshuis ui tsi t, 

indien hy oortuig was dat weens slegte gesondheid, ge

brek aan reinheid, ~ geestesgebrek, slegte karakter 

of om enige ander goeie en genoegsame rede die teen

woordigheid van so •n kind ~ nade1ige ui twerking op 

die ander kosgangers in die koshuis sou he. Die super-

intendent moes die stappe wa t hy in so •n geva1 gedoen 

het, onmiddellik aan die Direkteur rapporteer, wat dan 

na ondersoek die beslissing van die superintendent moes 

bekragtig of ter syde stel 3). Wanneer ~ geval van 
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l. U.K.-notule, 18.11.1959. Besluit 1095 op 
Memorandum El/l/l4, gedateer 5.ll.l959. 

2. Offisi~le Koerant: G.K. no. 159 van 1921, regu
lasie 35. 

3. Id.: G.K. no. 33 van 1928, regulasie 1. 
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skorsing onder die aandag van die Direkteur gebring is, 

is •n inspekteur van skole gewoonlik gevra om die saak 

te ondersoek en die feite aan die Direkteur voor te 1~. 

Voor 1926 kon ~ ouer hom op die Administrateur beroep 

indien hy hom deur die beslissing van die Direkteur 

veronreg gevoel het, maar hierdie bepaling is nie weer 

by die 1926-wetgewing ingesluit nie l). 

Aangesien skorsing dikwels op ~ gedragsafwyking 

van •n kind volg, behoort die Afdeling Sielkundige en 

Voorligtingsdienste ook geraadpleeg te word, veral met 

die diagnosering van die oorsaak en die nasorgwerk wat 

gedoen moes word. 

(3) Versorging en opvoeding 

(a) Koshuisreels 

Die koshuis, waar 40% tot 50% van 

Suidwes-Afrika se kinders vanaf hulle sesde jaar hulle 

tuiste vind, speel ~ baie belangrike rol by die ver

sorging en opvoeding van die kind. Die koshuis het 
veral ten opsigte van die kind in die primere skoal die 

plaasvervanger van die ouerhuis geword. Alhoewel dit 

wenslik is dat elke kind die nodige indiwiduele aandag 

in •n koshuis ontvang, bly di t nog •n groat organisasie 

en moet sekere basiese vereistes ten opsigte van ~ be

paalde gedragskode gestel word. Hierdie vereistes 

word in koshuisreels, wat van koshuis tot koshuis ver

skil, vasgele. 

Die opstel van koshuisreels is nooit verpligtend 

gemaak nie, en die Departement het dit altyd beskou 

as ~ plaaslike aange1eentheid wat deur die superinten

dent self gereel moes word 2 ). 

Die Onderwyskommissie het aanbeveel dat sekere sake 

in die koshuisreels vervat en tot beskikking van die 

ouers geste1 moes word. Hierdie sake sou die volgende 

insluit: die nodige klerasie, die merk daarvan, sak

geld en die hantering daarvan, besonderhede in verband 

met die inbeta1ing van geld, die verantwoorde1ikheid 

van ouers vir skade deur hu1le kinders aan koshuis-

eiendom/ ••• 360 

1. Offisiele Koerant: G.K. no. 159 van 1921, re
gulasie 35. 

2. U.K.-notule, 8.1.1952. 
5.1.1952. 

Memorandum 627, gedateer 
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eiendom berokken, prosedure by siektes, vry naweke 

en die voorwaardes van besoek aan goedgekeurde fami1ie-

betrekkinge en vriende. Die Kommissie was van mening 

dat superintendente, vera1 van koshuise aan prim§re 

sko1e, toegewend moes wees ten opsigte van die toestaan 

van ver1of om geree1d vir naweke huis toe te gaan 1 ). 

Die beginse1 dat e1ke koshuis sy eie huishoude1ike re~1s 
2) 

opste1, is deur die owerheid aanvaar 

(b) Ruimte 

Vir doe1treffende en gerief1ike 

huisvesting in s1aap1oka1e is ·n sekere minimum v1oer

spasie per kosganger nodig. Weens die nypende tekort 

aan akkommodasie ten gevo1ge van die agterstand met die 

oprigting van geboue kon daar nooit minimumvereistes 

ten opsigte van v1oeropperv1akte geste1 word nie. Die 

koshuise was gevJOon1ik ,, oorvo1 11 of kinders kon weens ge

brek aan huisvesting nie toege1aat word nie 3). Pri

vate geboue om kosgangers te huisves was in a1gemene 

gebruik 4 ). 

In 1951 het die Direkteur in sy rapport verme1d dat 

bes1uit moes word om die kosgangerkwotas in koshuise 

teen ~ ingekrimpte v1oerruimte per kosganger te bere

ken. In p1aas van die gewenste 50 vk. vt. per kos

ganger sou met 45 vk. vt. vo1staan moes word en in nood

geva11e kon dit met die goedkeuring van die Direkteur 

tot 40 vk. vt. ver1aag woDd. Hy verme1d ook dat in ~ 

paar koshuise die v1oeropperv1akte reeds onder die mini

mum was 
5

) • D:i.c posisie het onverander geb1y, en in 

1953 het die Uitvoerende Komitee die Administrateur se 

goedkeuring om diese1fde be1eid in 1954 en 1955 toe te 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Vers1ag van die Onderwyskommissie 1958, 97. 
U.K.-notu1e, 18.11.1959. Bes1uit 1095 op Memo-
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Jaarrapport 9 1935, 10. Id., 1936, g. 
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Id., 1936, 9. 
Id., 19519 5-6. 

U.K.-notu1e, 7.9.1951. Bes1uit 658 op Memoran
dum 627/4, gedateer 5.9.1951. Direkteur gemagtig 
om kwotas vir 1952 en 1953 vo1gens die voorge
ste1de basis te verhoog. 
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pas, bekragtig l). 

Tydens sy ondersoek het die Onderwyskommissie 

toestande nog so gevind en ten gevolge daarvan ver

klaar dat die kwota kosgangers slegs by uitsondering en 

dan ook net met die goedkeuring van die Direkteur oor

skry kon word 2 ). Die Uitvoerende Komitee het bevestig 

dat die minimum ruimte vir gerieflike huisvesting vir 

kosgangers op 50 vk. vt. gestel behoort te word 3). 

Die toepassing van die goedgekeurde beleid sou 

van die beskikbaarheid van geboue afhang. Die nuwe 

vereistes is reeds by die beplanning van koshuise in 

aanmerking geneem. 

(c) Voeding 

Die voeding van kosgangers was 

vroe~r uitsluitlik die verantwoordelikheid van die su

perintendent met sy huishoudelike personeel, in beson

der die matrone en die kookster. Behalwe die toesig 

wat die koshuis- of skoolkomitee gehou het en die jaar

likse inspeksiebesoek van die inspekteur van skole, is 

daar geen doelbewuste leiding en voorligting gegee nie. 

Met die oog op die bekamping van ondervoeding in kos

huise is in 1939 met behulp van bevoegde persone n di

eetskaal en spyskaart opgestel en as leidraad aan kos

huise gestuur 4 ). Hierdie dieetskaal is weer in 

1945 met verdere toeligting aan koshuise gestuur. In 

die algemeen is bevind dat die kinders goed gevoed word 

en dat daar oral moeite gedoen word om gereeld groente 

en vrugte te voorsien 5). 

Met die aanstelling van die geneeskundige inspek

teur van skole en die organiseerster van Naaldwerk en 

Huishoudkunde het daar twee deskundiges tot die pro

fessionele personeel van die Departement toegetree wat 
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1. U.K.-notu1e, 2.12.1953. Bes1uit 1047 op 
Memorandum Al79/103 (E627/4), gedateer 30.11.1953. 

2. Vers1ag van die Onderwyskommissie 1958, 97. 

3. U.K.-notule, 18.11.1959. Besluit 1095 op 
Memorandum E1/1/14, gedateer 5.11.1959. 

4. Jaarrapport, 1939, 14. 

5. Id., 1946, 20. 



362 

advies en leiding aan die koshuispersoneel kon gee. 

Die Onderwyskommissie het met goeie gevolg aan

beveel dat die voeding van die kosgangers moes ge

skied volgens voorgeskrewe dieetskale wat in samewer

king met die organiseerster van Huishoudkunde en die 

Afdeling Gesondheid opgestel moes word 1 ). 

Weens die uitgestrektheid van die land en die ge

brek aan sekere groente- en vrugtesoorte is dit moeilik 

om eenvormige dieetskale vir alle koshuise voor te skryf. 

Aanpassings moes vir verskillende omstandighede gemaak 

word. 

(d) Gesondheid 

Behalwe onhigieniese toestande 

waaronder kinders in sommige koshuise gewoon het, was 

die koshuisgeboue en die mediese versorging vroeer jare 

van son aard dat dit nie altyd bevorderlik vir die al

gemene gesondheid van die kosgangers en die bestryding 

van aansteeklike siektes was nie 2 ). Omdat die kos

huise altyd oorvol was, was dit nie moont1ik om sieke

kamers, ontspanningskamers en genoeg eetkamerruimte te 

voorsien nie 3). 

Gedurende die veertigerjare het die ekonomiese op

bloei van die land die Owerheid in staat gestel om toe

stande te verbeter, en alhoewel daar in 1960 nog kos

huise was waar die siekekamers as slaap1oka1e gebruik 

is, kon daar a1tyd een of ander plan beraam word om 

siek kosgangers af te sonder. 

Om in sowel die algemene as die geestesgesondheids

behoeftes van die kosgangers te voorsien het die Uit

voerende Komitee na aanleiding van die Onderwyskommissie 

se verslag die volgende goedgekeur: 

(a) By die aanste1ling van koshuispersoneel moes 

kennis van verpleging in aanmerking geneem word. 

(b) Die Onderwysdepartement moes ondersoek instel 

na die mDont1ikheid -

(1) om/ ••• 363 
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(l) om koshuispersoneel die nodige leiding in 
verband met die versorging en verpleging 
van kinders te gee; 

(2) om in koshuise van die dienste van opgeleide 
verpleegsters gebruik te maak; 

(3) om die nodige reelings te tref dat skool
voorligters ook koshuise besoek om die 
personeel in verband met kinderontwikkeling 
in te ligen voor te lig 1). 

By die werwing en aanstelling van koshuispersoneel 

het daar nie juis ~ keuse bestaan nie en derhalwe kon 

~ kennis van verpleging nie ~ deurslaggewende faktor 

wees nie; dit het alleen tot dankbaarheid gestem, in

dien ~ persoon met kennis van verpleging wel beskikbaar 

was. Tot in 1960 kon nog nie veel gedoen word om 

verdere ondersoek uit te voer nie. 

(e) Algemene opvoeding 

Dit is moeilik om die historiese 

ontwikkeling van die algemene opvoedingswerk wat in kos

huise gedoen is, te skets. Die kind is aan die sorg 

van die superintendent en sy personeel toevertrou, en 

di t sou in •n groot mate van hulle afhang in hoeverre 

die ouerlike opvoeding daar voortgesit en moontlik uit

gebou is. 

Van owerheidswee is sedert die vroegste jare daar

op aangedring dat die kinders, veral op die platteland, 

deur selfwerksaamheid met landboubedrywighede in aan

raking moes kom en bly. Skole is aangemoedig om hulle 

eie tuine en diere met behulp van die kinders te ver

sorg 2 ). Hieruit is die skoolplaasstelsel gebore, wat 

elders meer breedvoerig behandel word. 

In die naoorlogse tydperk het die plattelandse 

skole verminder met die gevolg dat die kinders al meer 

dorpelinge geword het. Nuwe aanpassings ten opsigte 

van die kind se opvoeding moes dus ook gemaak word. 
Gelukkig is daar by die meeste skole baie gedoen ten 

einde die kind die geleentheid te gee om sy vrye tyd 
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nuttig te bestee. 

Die Onderwyskommissie het dit egter nodig gevind 

om die belangrikheid van ontspanning en vryetydsbeste

ding te beklemtoon. Volgens die Onderwyskommissie be

hoort kinders doelbewus geleer te word om hulle vrye 

tyd voordelig vir die ontwikkeling van liggaam en gees 

te bestee. Dit moes as ~ noodsaaklike deel van die 

koshuispersoneel se pligte beskou word om te sorg vir 

vrye spel onder veilige omstandighede, georganiseerde 

spel, beoefening van stokperdjies, privaat lees en so 

meer. 

Behalwe vryetydsbesteding en ontspanning is dit 

ook noodsaaklik dat kosgangers hulpvaardigheid en self-

werksaamheid moes beoefen. Derhalwe kon met reg van 

hulle verwag word om sekere werkies in die slaaplokale, 

eetsaal, kombuis en op die koshuisterrein self te doen l). 

Omdat die koshuis ·n opvoedingsinrigting is waarin 

die ouerlike opvoeding weerspieel moet word, is dit nie 

voldoende om net na die liggaamlike en geestelike wel

syn van die kinders om te sien nie, maar ook die 

godsdienstige opvoeding van die kind moes •n regma tige 

plek inneem. Hier moet veral noue samewerking tussen 

kerk en koshuis wees, eodat die kerk die geleentheid 

sal he om die kinders van sy lidmate te versorg. 

(f) Die klein kind 

~ Besondere hoe persentasie kinders 

onder die ouderdom van tien jaar bevind hulle in kos

huise, waar hulle •n deel van die groat geheel ui tmaak. 

Alhoewel daar ten opsigte van studietye en slaaptye ge

differensieer word, is daar nie altyd behoorlike voor

siening gemaak vir hulle versorging nie en veral nie 

vir spesiale toerusting wat deur die klein kind gebruik 

kon word nie: die kleintjie moes dieselfde hoe hang

kas, die hoe spieel en so meer gebruik. 
Die Onderwyskommissie het aanbeveel dat die klein 

kinders in afsonderlike afdelings wat spesiaal vir 

hulle ingerig is, gehuisves moes word. Voorts het die 

Kommissie aanbeveel dat •n addisionele matrone vir elke 

valle vyftig kosgangers onder die ouderdom van tien 
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jaar aangestel moes word. Die mening was dat, indien 

getalle dit sou regverdig) aparte koshuise vir klein 

kinders gebou moes word 1 • 

Die Uitvoerende Komitee het die beginsels aanvaar 2 ), 

en sedert 1960 word daar by die beplanning van koshuise 

siale voorsiening vir die kind onder die ouderdom 

van tien jaar gemaak. Vir elke valle vyftig kosgangers 

onder die ouderdom van tien jaar word ook TI addi onele 

matrone aangestel. 

(g) Taalgroepe 

Tydens sy ondersoek is die huisves

ting van Duits- en Engelssprekende kosgangers in staats

koshuise onder die aandag van die Onderwyskommissie ge-

bring. Alhoewel die Kommissie nie ten gunste van apar-

te koshuise vir die minderheidsgroepe was nie, het hulle 

tog sekere aanbevelings gemaak wat deur die Uitvoerende 

Komitee aanvaar is -

(1) Kinders van dieselfde taalgroep sou voortaan 

( 2) 

so ver moontlik in dieselfde kamers geplaas word. 

Waar getalle dit geregverdig het, moes pogings 

aangewend word om opsigters of opsigsters met die-

selfde huis as die minderheidsgroepe aan te 

stel. 

(3) Pogings moes aangewend word om, veral met 

die oog op die jonger kind, in die huishoudelike 

personeel •n lid met dieselfde huistaal as di~ 

van die minderheidsgroep aan te stel 3). 

d. Inspeksie en voorligting 

Tydens inspeksiebesoeke by skole het die in

spekteurs ook die koshuise geinspekteer en daaroor ge-

rapporteer 4 ) Daar is ook algemene voorligting gegee. 

Met die aanstelling van TI geneeskundige inspekteur van 
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1. Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 95. 

2. U.K.-notule, 18.11.1959. Besluit 1095 op Memo
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3. Vers1ag van die Onderwyskommissie 1958, 106. 
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4. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 1932, 
45. 
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sko1e en ~ organiseerster vir Naa1dwerk en Huishoud

kunde kon daar ook ondersoek na die gesondheidstoe

stande van kosgangers ingeste1 word en meer in beson

der voor1igting ten opsigte van die a1gemene versorging 

van die kosgangers gegee word. Met hierdie do voor 

oe het die geneeskundige inspekteur en ook die organi

seerster van Huishoudkunde die koshuise besoek en die 

nodige voor1 ing gegee. 

In 1960 was die posisie nog diese1fde, behalwe 

dat die geneeskundige afde1ing nie behoor1ik gefungeer 

het nie. 

Uit die aard van sy posisie b1y dit een van die be-

1angrike funksies van die kringsinspekteur om namens 

die Departement toesig oor die koshuise in sy kring te 

hou. Die organiseerster van Huishoudkunde moes die 

inspeksie en voor1igtingsdiens as ~ addisione1e ver

p1igting aanvaar, maar dit was nie een van haar primere 

funksies nie. Aangesien die huishoude1ike personee1 

byna geen basiese op1eid vir die werk wat hu11e moet 

verrig gehad het nie en die belangrikheid van die huis

like versorging en opvoeding van die kind intensiewe 

voorligting vereis, moes die aanste11ing van ~ persoon 

met sowe1 professione1e as huishoudkundige opleiding 

vir hierdie spesifieke taak oorwe word. 

Die Onderwyskommissie het die aanstel1ing van n 

koshuisadviseur, veral met die oog op e finansie1e 

beheer van koshuisaangeleenthede, aanbeveel 1 ) Hoe-

we1 so n aanstel1ing n goeie doel sou dien, behoort ~ 

aanstelling met die oog op die versorging van die kos

gangers voorrang te geniet. 

e. Geboue en toerusting 

Net soos met skoolgeboue is daar tot na die 

Tweede Were1door1og nie noemenswaardige vordering met 

die voorsiening van koshuisgeboue gemaak nie. Vo1-

doende akkommodasie kon nie altyd verskaf word nie en 

die toerusting was ontoereikend en in •n baie swak toe

stand 2 ). Weens gebrek aan fondse kon die nodige ver

vanging van uitgediende toerusting nie na wense geskied 

nie. 

1. 

2. 
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In die finansie1e jaar 1947/48 is daar vir die 

eerste maa1 in die geskiedenis meer as vyftigduisend 

pond aan skoo1geboue bestee 1 ). n Paar jaar het die 

bouprogram goed ver1oop, maar onge1ukkig het dit weer 

n jaar van s1apte be1eef 2 ). Teen 1960 is daar weer 

goeie vordering gemaak, maar n aansien1ike agterstand 

ten opsigte van nuwe geboue en die vervanging van die 

ou geboue het nog bestaan. 

Eers gedurende die vyftigerjare was die Uitvoerende 

Komitee in staat om sekere essensie1e toerusting en ap

paraat aan koshuise te verskaf. In 1950 is bes1uit 

om ste1se1matig e1ektriese toerusting by koshuise te 

insta11eer 3 ) en in 1952 is bes1uit om ge1eide1ik die 

staa1 k1erekaste met ingeboude kaste te vervang 4 ). 

In 1955 is oorweeg om gaasdraad voor die vensters en 

deure van die eetsa1e en kombuise van koshuise aan te 

bring 5 ), en in 1956 is bes1uit om aan koshuise koe1-

kaste (yskaste) te verskaf 6 ). 

Wat geboue betref, het die Uitvoerende Komitee na 

aan1eiding van die Onderwyskommissie se vers1ag bes1uit 

om by die oprigting van nuwe geboue die vo1gende te 

voorsien: 

(1) goeie be1igting en be1ugting in s1aapvertrekke; 

(2) gese1skapkamers vir die kosgangers; 

(3) geriewe vir vo1doende warm water; 

(4) binnenshuise spoe11atrines; 

(5) e1ektrisiteit ook op die p1atte1and; 

(6) musiekkamers na behoefte; 

(7) sitkamers vir die personee1; 

(8) n kantoor en ontvangskamer vir ouers as deel van 
die superintendent se woongedee1te; 
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1. Jaarrapport, 1952, 5. Bedrag bestee - £125,000. 
Die vorige hoogste bedrag was £43,000 (1946/47). 

2. Id. Bedrag in 1951/52 bestee het s1egs £48,000 
be1oop. 

3. U.K.-notu1e, 28.9.1950. Besluit 315 op Memo-
randum Al79/80, gedateer 12.9.1950. 

4. Id., 10.11.1952. Bes1uit 965 op Memorandum 
A179/80, gedateer 13.10.1952 

5. Id., 24.3.1955. Besluit 462 op versoek van n 
lid van die Uitvoerende Komitee. 

6. Id., 4.1.1956. Bes1uit 35 op Memorandum Al79/201, 
gedateer 9.12.1955. 
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die p1asing van die superintendent se woongedee1te 
sodat dit die natuur1ike midde1punt van die in
rigting se bedrywighede is; 

draadgaas by kombuise asook 1okale waar in die 
aande studeer word 1). 

By die beplanning van geboue word die goedgekeurde 

be1eid reeds toegepas. 

f. Koshuisfinansies 

(1) Losiesgeld 

(a) Verder as drie my1 

Die onderwyswetgewing maak daarvoor 

voorsiening dat die Administrateur die 1osiesgeld en 

aanverwante finansie1e aange1eenthede deur regulasies 

kan voorskryf 2 ). 

In die eerste regulasies wat afgekondig is, word 

die 1osiesgeld as £40 per 1e ing per jaar neergele 3 ). 

Indien daar egter meer as een kind uit dieselfde gesin 

in die koshuis inwoon, word die losiesge1d soos volg 

verminder: 2 kinders betaa1 £72 per jaar~ 3 kinders 

£102 per jaar en 4 kinders £128 per jaar 4 • 

Die regu1asies bepaal dat ouers of voogde wat nie 

die voorgeskrewe geld kon betaal nie, by die 1anddros 

aansoek om ondersteuning kon doen. Die landdros moes 

dan by die Direkteur aanbevee1 hoeve afs1ag toegestaan 

behoort te word, die Direkteur moes die aansoek en aan

beve1ing oorweeg en bepaal met hoeveel die 1osiesge1d 

verminder sou word 5) 

Reeds in 1922 was die ekonomiese pos1s1e van die 

bevolking sodanig dat 1osies d tot met 80% verminder 

en in sommige geva1le selfs afgeskryf moes word 6 ). 

In 1926 het die Adviserende Raad aanbeve dat die 

voorreg van verminderde 1osiesgeld na alle bona fide-
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1. U.K.-notu1e, 18.11.1959. Besluit 1095 op Memoran
dum E1/1/14 9 geaateer 5.11.1959. 

2. Onderwijs Prok1amatie 9 1921, artike1 78. 
Onderwys Prok1amasie, 1926, artik 156 (1) (j). 

3. Offisie1e Koerant: G.K. no. 159 van 1921 9 regu-
1asie 25. 

4. Id., regulasie 26. 
Die Suidwes Nuus, 23.11.1923. 

5. Offisiele Koerant: G.K. no. 159 van 1921, 
regu1asie 31. 

6. Rapport van de Administrateur voor het jaar 1922, 40. 
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boere, nedersetters of persone in •n permanente werk in 

die gebied uitgebrei moes word en dat die toelating van 

kinders van behoeftige ouers tot koshuise aan die goed

keuring van die Administrateur onderworpe sou wees. 

Die Administrateur is oak versoek om die Unieregering 

te nader om n jaarlikse bydrae te lewer om die koste van 

die onderwys van die kinders van behoeftige blankes wat 

die gebied uit die Unie binnekom, te dra l). Die Unie

regering het slegs besluit om mense te waarsku om nie 

na Suidwes-Afrika te verhuis nie 2 ) 

Die kwessie van koshuisgeld het n netelige probleem 

gebly. Die Adviserende Raad het egter met sukses po-

gings aangewend om n beter beheer oar koshuisuitgawes 

te kry 3). Die superintendente van koshuise waar die 

uitgawes afwykings getoon het, se aandag is daarop ge

vestig dat die Administrateur-in-Adviesraad daarvan ken

nis dra en dat hy van geen rede weet waarom daar TI ver

hoging in die ui tgavves is nie 4 ). 

Die eerste elf regulasies van Goewermentskennis

gewing no. 34 van 24.2.1928, wat regulasies 25 tot 37 
van Goewermentskennisgewing no. 159 van 19.11.1921 ver

vang het, het die status quo ten opsigte van losiesgeld 

gehandhaaf. Die toenemende getal kosgangers in plat

telandse koshuise het die gemiddelde koste per kosganger 

laat daal en ~evolglik kon die losiesgeld in 1937 ver

minder word 5 • Die nuwe losiesgeld sou voortaan soos 

volg wees: 

£32 per jaar vir een kind; 

£58 per jaar vir twee kinders; 

£82 per jaar vir drie kinders; 

£102 per jaar vir vier kinders; 

£20 per jaar vir elke kind meer as vier kinders. 
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1. A.R.-notule, 7.9.1926. 
2. Id., 7.l2.l926. 

3. Id., 31.3.1927. Die Direkteur is gevra om onder
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Id., 9.10.1927. Die Ouditeur is gevra om•n vol
ledige staat vir elke koshuis op te stel en die 
Direkteur moes sekere afwykings verduidelik. 

4. Id., 13.1.1930. 
Id., 26.11.1930. 

5. Offisiele Koerant: G.K. no. 146 van 1937, 
regulasie 2. 
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Sedert 1946 is daar weens die stygende uitgawes ~ 

paar keer pogings aangewend om die losiesgeld te ver

hoog l) By een geleentheid het die Direkteur selfs 

~ baie sterk pleidooi gelewer dat koshuisgeld heelte

mal afgeskaf moes word en dat die staat die volle ver

antwoordelikheid daarvoor moes aanvaar 2 ). Uiteinde

lik is besluit dat die losiesgeld met ingang van 

1.7.1956 verhoog sal word na wat dit voor 1938 was, 

d.w.s. soos dit oorspronklik in 1921 vasgestel is 3). 

Alhoewel hierdie besluit insake koshuisgeld uit

gevoer is 1 was die regulasies in 1960 nog nie gewysig 

nie. 

(b) Binne drie myl 

Onder buitengewone omstandighede is 

daar ook kinders wat binne drie myl van die skool af 

gewoon het, tot die koshuis toegelaat 4 ). Hulle het 

dieselfde losiesgeld as ander kosgangers betaal, al

hoewel daar blykbaar van die ouers verwag is om volle 

losies te betaal. In 1949 het die Adviserende Raad 

aanbeveel dat die Departement volgens eie diskresie 

kinders van behoeftige ouers in dorpe waar daar huisves

tingprobleme bestaan, teen verminderde gelde in koshuise 

mag toelaat 5). 

Die vergunning om kinders binne drie myl toe te 

laat is ook later uitgebrei na gevalle waar die ouers 

wel die losiesgeld kon betaal en waar dit vir ouers 

wat met vakansie gaan of siekte in die huis het, as 
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l. A.R.-notule 1 18.11.1946, 21.11.1947, 6.9.1948, 
17.2.1950. 

U.K.-notule, 6.9.1951. Besluit 561 op Memoran
dum A366/l, gedateer 26.7.1951. 

Id., 2.9.1953. Besluit 621 op Memorandum 
Al79/l03, gedateer 3.8.1953. Besluit dat losies
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Id., 30.10.1953. Besluit 840 op Memorandum 
Al79/lOJ, gedateer 26.9.1953. Besluit dat losies
geld in 1954 onverander sal b1y maar dat dit in 
1955 vasgestel word. 

2. Id., 25.11.1954. Besluit 1208 op Memorandum Al79, 
gedateer 20.10.1954. Versoek van Direkteur dat 1o
siesgeld afgeskaf word, van die hand gewys. 

3. Id., 20.2.1956. Bes1uit 165 na bespreking. 

4. E655: Notu1e van die Adviserende Onderwysraad, 
26.11.1930. 

5. U.K.-notu1e, 12.5.1953. Bes1uit 394 op Memo
randum A366/1, gedateer 5.5.1953. 
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tydelike maatreel gerieflik sou wees om kinders in die 

koshuis te plaas. In sodanige gevalle moes ouers losies 

gelyk aan die werklike gemiddelde koste per kosganger 

vir die voorafgaande jaar betaal l) In 1960 is in 

hierdie gevalle £120 per jaar betaal. 

(c) Toekomsbeleid 

Na aanleiding van die aanbevelings van die 

Onderwyskommissie die volgende toekomsbeleid deur 

die Uitvoerende Komitee goedgekeur: 

1. Die volle koste van losies wat deur vermoende 

2. 

ouers betaal moet word, word op ongeveer 80% van 

die werklike koste gestel. e werklike koste 

word verkry deur die gemiddelde werklike koste elke 

jaar 

(a) 

(b) 

(c) 

te bereken vir -

plattelandse koshuise; 

dorpskoshuise vir primere skoolleerlinge; 

dorpskoshuise vir sekondere skoolleerlinge; 

en die valle koste wat deur die ouer betaal moet 

word, word van tyd tot tyd hiervolgens bereken so

dat rekening met aansienlike daling en styging ge

hou kan word. 

Aan ouers wat nie betaalkragtig geno is 

om die valle koste te dra nie, word afslag van 

lo esgeld ooreenkomstig hulle vermoens toege

staan. Die Departement bepaal erdie afslag 

op grand van 

(a) die voltooide aansoekvorms van die ouers; 

(b) die aanbeveling van die landdroste; 

(c) die aanbeveling van die betrokke koshuis
komitees, wat in twyfelagtige gevalle deur 
die Departement geraadpleeg word. 

Om te verhoed dat ongerymdhede voorkom, word -

(a) koshuiskomitees van die voorgestelde af
slag in kennis gestel en versoek om aan
bevelings te maak en/of die Departement 
te verwittig van alle gevalle wat volgens 
hulle mening ongerymd is en die inligting 
waarop die mening gebaseer is, te verstrek. 
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(b) landdroste, hoofonderwysers en koshuissuper
intendente versoek om applikante gereeld 
teen onbetroubare en onvolledige inligting 
op aansoekvorms te waarsku; 

(c) ondersoek deur die Departement ingestel na 
die moontlikheid om ~ eenvormige, regver
dige en wetenskaplike gefundeerde formule 
te bepaal waarvolgens afslag toegeken word, 
en dat, behalwe die inkomste en besittings, 
die afstand tussen ouerhuis en die naaste 
koshuis 'n belangrike faktor by die toeken
ning van die afslag sal wees 1). 

Tot in 1960 is nie veel gedoen om die nuwe beleid 

toe te pas nie. Dit kan in hoofsaak daaraan toege

skryf word dat die land juis toe in ~ knellende droogte 

vasgevang was en dat 'n verhoging in losiesgeld, wat 

die nuwe beleid meebring, nie raadsaam was nie. ~ 

Begin is gemaak met die ondersoek om ~ formule vir die 

oplegging van koshuisgeld op te stel. 

(2) Invordering van losiesgeld 

Ingevolge die regulasies was alle 

losiesgeld op die eerste dag van die skoolkwartaal voor

uitbetaalbaar aan die hoofonderwyser van die skool waar

aan die koshuis verbonde is. Indien die lo esgeld na 

dertig dae nog nie betaal was nie, kon dit met geregte

like stappe van die ouer gevorder word, en indien dit 

aan die einde van die kwartaal nog uitstaande was, is 

die kind nie weer tot 'n staatskoshuis toe~elaat tot tyd 

en wyl sodanige skulde vereffen was nie ~ • 

Die losiesgeld wat die hoofonderwyser ontvang het, 

moes maandeliks by die landdros van die distrik inbe

taal word en twee maal per kwartaal moes die hoofonder

wyser die nodige state aan die Direkteur stuur 3) 

Die stiptelike invordering van losiesgeld het 

probleme en moeilikhede opgelewer, veral weens die 

depressie en droogte van 1922 en daarna weer die 

groot ekonomiese terugslag van 1931 en 1932. Tege-
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U.K.-notule 18.11.1959. Besluit 1095 op Memo
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Id.: G.K. no. 34 van 1928, regu1asies 4 en 5. 
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moetkominge is we1 gemaak, maar daar is tog taam1ik 

streng gewaak teen die ophoping van agtersta11ige 1o

siesgeld 1 ). Die Administrateur het ouers gewaarsku 

om hu11e 1osiesge1d te betaa1 2 ) en die Adviserende 

Onderwysraad het ook voet by stuk gehou en aanbevee1 

dat die regu1asies streng toegepas word 3 ). Die On

derwysraad het egter die toegewing verkry dat ouers 

onder besondere omstandighede s1agvee as afbeta1ing op 

hu1le rekening kon aanbied 4 ) 

Nieteenstaande a1 die pogings kon die ophoping 

van agtersta1lige geld nie verhinder word nie en was 

daar reeds in 1934 aansien1ike agtersta11ige bedrae 5 ). 

Hierdie toedrag van sake het voortgeduur. 

A1hoewe1 dit die funksie van die Direkteur was om 

die nodige stappe te doen om agtersta11ige bedrae in 

te vorder 6 ), b1yk dit dat die hoofonderwysers of super

intendente hierdie taak moes onderneem. Van tyd tot 

tyd is superintendente se aandag daarop gevestig dat 

die bepa1ings van Goewermentskennisgewing no. 34 van 

1928 streng toegepas moes word 7)_ 

In 1938 het die S.W.A.O.U. 1aat b1yk dat sommige 

ouers gesteurd voel wanneer superintendente op die be

ta1ing van agtersta11ige losiesge1d aandring. Die 

Departement het daarop TI eisvorm 1aat druk en dit 

vir gebruik aan superintendente beskikbaar ste1 8 ). 
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Op versoek van die Onderwysersunie het die Uitvoer-

ende Komitee 1953 goedgekeur dat, wanneer n kind 

reeds die koshuis verlaat en sy ouers uit die omgewing 

vertrek het, die invordering van verskuldigde bedrae na 

die rekenmeester verwys mag word. Die superintendent 

moes elk geval volle besonderhede omtrent die plek 

waarheen die ouers verhuis het, verstrek l). 

In 1956 het die onderwysers andermaal versoek dat 

die invordering van koshuisgeld deur landdroskantore 

oorgeneem moes word. Die Direkteur het geantwoord dat 

die Onderwyskommissie oor die aangeleentheid verslag 

sou doen 2 ). 

Die Kommissie het vervolgens aanbeveel dat al die 

geldregisters net in ~ sentrale kantoor, hetsy by die 

Afdeling Rekeninge of by die Departement, gehou en re

keninge net deur die betrokke kantoor uitgestuur moes 

word. Superintendente sou dan moes toesien dat die 

sentrale kantoor stiptelik van alle toelatings en ont

trekkings van kosgangers in kennis gestel word 3). 

Die nuwe beleid word reeds sedert die laaste kwar

taal van 1958 toegepas, en voortaan sou die Onderwysde

partement vir die invordering van alle onderwysgeld 

verantwoordel wees 4). 

(3) Uitgawes 

Die uitgawes wat in Tabel XVIII ver

strek word, is die totale uitgawes vir alle koshuise 

insluitende die koste van toerusting en die huur van 

geboue. Die getal kosgangers sluit in kosgangers so

wel in staats- as staatsondersteunde koshuise, d.w&s. 

plattelandse koshuise. 
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TABEL XVIII 

KOSHUISUITGAWES 

JAAR 
Getal To tale Gemiddelde 

kosgangers Uitgawes Uitgawe/kosganger 

1930 1,401 £28' 601 £20 8s. 

1935 1,596 £29,180 £18 6 s. 

1940 2,978 £45,443 £15 5s. 

1945 3,245 £79,627 £24 lls. 

1950 3,793 £171,860 £45 6 s. 

1955 5,000 £317,829 £63 lls. 

1960 5,970 £507,283 £84 l9s. 

In 1930 was 1,108 van die 1,401 kosgangers in 

staatskoshuise gehuisves teen n gemiddelde uitgawe van 

£20 8s. per kosganger. Gedurende die daaropvolgende 

depressiejare is koshuisuitgawes op allerlei maniere 

drasties besnoei l), met die gevolglike daling in 

eenheidskoste. Vanaf 1936 het die plattelandse kos

huisstelsel in werking getree, wat vir die Administra

sie n per capita-uitgawe van ongeveer £6 per jaar be

teken het. In 1940 was byna 50% van alle kosgangers 

in plattelandse koshuise met die gevolg dat, alhoewel 

die eenheidskoste in staatskoshuise gestyg het, die 

gemiddelde uitgawe per kosganger in alle koshuise nog 

laag was. 

Die gewysigde finansiele beleid wat vanaf 1942 in 

plattelandse koshuise toegepas is, het die eenheidskoste 

laat styg. Dit, saam met die styging in die koste 

van eetware gedurende die oorlogsjare, asook hoer sa

larisse en lone wat betaal moes word, het die gemid

delde uitgawe in 1945 tot £24 lls. verhoog. 

In die jare na 1945 het die uitgawes vinnig ge-

sty g. Dit kan hoofsaaklik aan die verbeterde ekono-

miese posisie van die land, die naoorlogse tendens van 
verhoogde koste van lewensmiddele, wat nog steeds styg, 

en die stygende salaris en loonstruktuur toegeskryf word. 

l. A.R.-notule, 7.4.1931. 
van £35,000 na £34,000 
soos kaas, atjar, ens. 
neem. Personeel moes 
stra eetware betaal. 
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self vir enige luukse ek-
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3. Koshuise by Angolaskole 

Toe dit geblyk het dat sekere kinders wat nie die 

tentskole as dagskoliere kon besoek nie, op eie inisia

tief Maandag met proviand by die skool opgedaag en weer 

Vrydag huis toe gegaan het, het die Angola Adviserende 

Raad aan die leerlinge tente voorsien om in tuis te 

gaan l). Die ouers het verder die nodige toerusting 

verskaf en die beheer en bestuur van die tentkoshuise 

oorgeneem. Alhoewel die woongeriewe by hierdie skole 

nie onder die Departement geressorteer het nie, het die 

onderwysers vrywillig die verantwoordelikheid daarvoor 

aanvaar 2 ). 

Hierdie metode om die kinders te huisves het van

selfsprekend in baie opsigte te wense oorgelaat en die 

ongeriewe daaraan verbonde kon nie toegelaat word om 

langer as wat nodig was, voort te duur nie. Doelbe

wuste pogings is deur die Administrateur aangewend om 

die tydelike akkommodasie, waar moontlik, met permanente 

geboue te vervang 3). 

Vir die oprigting van permanente geboue is die mate

riaal, behalwe die stene, van owerheidswee voorsien. 

Die stene en bouwerk is deur die ouers self onderneem 4) 
Behalwe die verskaffing van die boumateriaal is daar 

ook uit die Angolafonds ~ toelae van 5s. per kind per 

maand aan die ouers betaal 5). 
Die oprigting van die koshuisgeboue het meer tyd 

in beslag geneem as wat aanvanklik verwag is, en slegs 

een gebou het in 1935 aan die vereistes om aan die 

Departement oorgedra te kon word, voldoen. Na ver

wagting sou~ verdere ses geboue in 1936 gereed wees 6). 
In sy jaarrapport meld die Direkteur dat elf van 

die koshuise in 1936 deur die Administrasie gesubsi

dieer is 7), en in 1939 was die posisie onveranderd. 

Die ouers was nog altyd bereid om die geboue te vergroot 
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en op te knap l). 

Die sogenaamde Angolakoshuise het me ertyd almal 

platte1andse koshuise geword. 

4. P1atte1andse koshuise 

a. Die ontstaan 

Soos reeds vermeld~ was die begins dat die 

ouergemeenskappe die verantwoorde1ikheid vir hu11e kos

huise aanvaar het, nie onbekend nie. Die ste1sel van 

Ango1askole het ook bewys dat die ouers bereid was om, 

onder uiters moei1ike omstandighede, koshuise vir hulle 

kinders in stand te hou. Die staatskoshuisstelsel het, 

nieteenstaande n krimpende landsinkomste, steeds hoer 

finansiele eise aan die s tskas geste1. Teen 1930 

was dit duide1ik dat die Administrasie nie die ge1de-

like imp1ikasies van sy koshuisste1s onbepaald sou 

kon aanvaar e, en derhalwe is oorweeg om e verant

woordelikheid vir die koshuise op e skouers van die 

betrokke distrik waarin die koshuis gelee was, te 

plaas 2 ). Die feit dat die mense in die verski1lende 

distrikte die mening toegedaan was dat e1ke distrik sy 

eie skoolkoshuis behoort te he, het die Administrateur 

hierin gesterk 3). 

Die Adviserende Raad het gevo1gl aanbeveel dat 

koshuise aan distrikskomitees oorgedra moes word en dat 

die verkiesing van erdie komitees op dieselfde grond-

slag as di6 van die paaiekomitees sou geskied. Enige 

belastings wat deur hierdie komitees opgele sou word, 

sou onderhewig aan die goedkeuring van die Administra

teur wees 4 ). Die stelsel, soos deur die raad aanbe

vee1, is egter nie in die voorgeste1de vorm verwesen1ik 

nie. 

Dit b1yk dat die skema nie so vinnig gevorder het 

as wat aanvank1ik gemeen is e, want in 1934 het die 

Administrateur verklaar dat •n skema waarvolgens met se
kere p1atte1andse koshuise min of meer soos volg ge-
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handel sou word, oorweeg en goedgekeur is: Die Admini

strateur sou •n behoorlik toegeruste gebou voorsien en 

die Departement sou die personeel aanstel. •n Plaaslike 

komitee, wie se hooftaak dit sou wees om die nodige fond

se in te samel om die koshuis in stand te hou, sou ook 

die bestuur oorneem. Na verwagting sou die meeste 

ouers se bydraes in natura wees en die Administrasie 

sou £6 per kosganger per jaar bydra l). 

So ~ stelsel sou vir sowel die Administrasie as 

die ouer voordele inhou, vir eersgenoemde omdat die 

per capita-uitgawe £6 in plaas van £20 sou wees en vir 

laasgenoemde omdat losiesgeld in natura betaal kon 
word 2 ). 

Volgens die jaarrapport van 1935 sou die nuwe ske

ma aan die begin van die 1936/37-finansiele jaar in 

werking tree 3). Vanaf die begin van 1937 is vyf 

staatskoshuise as plattelandse koshuise geklassifi

seer 4 ). As die toename in die getal kosgangers in 

staatsondersteunde koshuise in aanmerking geneem word, 

blyk di t dat die stelsel wel in 1936 •n aanvang geneem 
het 5 ). 

b. Die beheer 

(1) Die komitee 

In 1939 het die Administrateur regula

sies gemaak om geldigheid te verleen aan wat reeds in 

die plattelandse koshuise gedoen was 6 ). 

Volgens die regulasies sou •n plattelandse koshuis, 

onderworpe aan die algemene kontrole van die Direkteur, 

onder die beheer van TI komitee van vyf lede staan, van 

wie drie deur die ouers gekies en twee deur die Direk

teur benoem sou word. Geen lid sou enige besoldiging 

vir sy dienste ontvang nie 7 ). 

Die regulasies bepaal volledig hoe die verkiesing 
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en benoeming van die lede moes plaasvind, wie bevoeg 

is om as lede verkies te word, die prosedure by die 

hou van vergaderings, die vul van vakatures en die 

dienstermyn van die komitee l). 

Die doel, magte en pligte van die komitee word 

ook breedvoerig uiteengesit en omvat die volgende: 

(l) 

( 2) 

Die komitee moet die koshuise ooreenkomstig 

die regulasies bestuur en die superintendent in 

alle koshuissake bystaan en adviseer. 

Die komitee moet alle aansoeke om toelating 

tot di8 koshuis oorweeg en die koshuisgeld ten 

opsigte van elke kind wat toegelaat word, in cor

leg met die superintendent vasstel. Die wyse 

van betaling, d.w.s. in kontant of in natura, en 

die tye wannaor betaal moet word, moes ook deur 

die komitee vasgestel word. 

(3) Die invorder~ng van die opgelegde gelde is 

( 4) 

( 5 ) 

die verantwoordelikheid van die komitee asook die 

inbetaling van die kontant in die bankrekening 

van die koshuis of die aanwending daarvan om uit

gawes in ver~a~d met die koshuis te dek. 

Die komitce is verantwoordelik vir die finan

sigle verpligtinge ten opsigte van die behoorlike 

voeding en orderhoud van die personeel en die 

ko sgange::.:s. 

Die kositee most die Direkteur met betrek

king tot die skorsing van kosgangers adviseer, 

toesig oor die toestand van die geboue hou en ook 

die reg he om die koshuis te inspekteer 2 ). 

(2) Die ~~~~~iEt~ndent en ander personeel 

Ingevolge die regulasies staan daar 

~ superintendent, wat deur die Direkteur aangestel en 

wat aan hom verantwoordelik is, aan die hoof van elke 
koshuis. Die superintendent word deur opsigters of 

opsigsters en die nodige huishoudelike personeel, wat 

ook deur die Direkteur aangestel word, bygestaan. 
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Die verantwoordelikhede en voorregte van die perso

neel word in die regulasies uiteengesit en kom in hoof

saak ooreen met die van die personeel in die staats

koshuise l) 

(3) Finansies 

Om behoorlik voorsiening vir die in

standhouding van plattelandse koshuise te maak kon die 

Departement ~ toelaag betaal wat aan die einde van 
elke kwartaal volgens die gemiddelde inskrywing bereken 

sou word. Verder moes die komitee die nodige imkomste 

vind deur ouers losiesgeld te laat betaal. Indien 

die komitee nie die lopende uitgawes kon dek nie, kon 

hulle die losiesgeld verhoog, en die ouers was verplig 

om dit te betaal. 

Die superintendent moes die boekhouding waarneem 

en· enige surplusse moes ten bate van die koshuis aange

wend word 2 ). 

Die finansiele beleid wat gevolg is, insluitende 

die per capita-bydrae van £6 per jaar deur die Admini

strasie, het sekere leemtes ingehou. Die vasstelling 

van valle lo esgeld deur die komitee moes by die uit

gawes van die koshuis aanpas en was aanvullend by die 

£6 wat deur die Administrasie bygedra is. In sekere 

streke waar daar baie behoeftige ouers gewoon het, moes 

die uitgawes aangepas word by wat die ouers kon betaal, 

met die gevolg dat die voeding van die kinders daaronder 

gely het 3). Aan die ander kant was die valle losies

geld by plattelandse koshuise gewoonlik laer as die in 

staatskoshuise, met die gevolg dat ouers geneig was om 

hulle kinders na plattelandse koshuise te stuur 4 ) 

Om hierdie en ander wanpraktyke die hoof te bied 

sou alle ouers wat dit kon bekostig, valle lo es moes 

betaal en sou die Administrasie die verskil tussen die 

opgelegde bedrag en die beraamde uitgawes betaal. Die 
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Departement sou self die opleggings wat deur die ·komi

tees gemaak is, kontroleer en die hulptoelaag aan be-

hoeftige leerlinge vasstel. Verder sou daar vir elke 

koshuis n kosgangerkwota vasgestel word. Die beleid 

het op 1 Januarie 1942 in werking getree l) 

Finansieel was die beleid •n sukses, en d it het ook 

die gewenste uitwerking gehad om die stroom van ouers 

wat goedkoper losies op die platteland gaan soek het, 

te keer 2 ). 

Namate die lewensmiddele duurder geword het en 

hoer eise deur die ouers gestel is, het die losiesgeld 

in sommige plattelandse koshuise hoer gestyg as die 

volle losiesgeld wat in die staatskoshuise betaalbaar 

was 3). Die ouers wou hierdie toedrag van sake nie 

aanvaar nie, met die gevolg dat daar n beweging van 

kinders na die staatskoshuise in dorpe plaasgevind het. 

Die Administrasie moes andermaal sy beleid wysig en 

moes ook nou alle uitgawes wat hoer as die volle lo

siesgeld in staatskoshuise was, betaal. Die opleg

gings wat deur die komitees gemaak is, het ook in som

mige gevalle te wense oorgelaat en is deur persoonlike 

belange en voorkeur be1nvloed. 

Dit was duidelik dat die bestaande beleid nie 

langer so kon voortduur nie. 

(4) Algemene organisasie 

Die algemene organisasie soos inspeksie, 

versorging van die kosgangers, koshuisreels en die 

toedien van lyfstraf was min of meer dieselfde as in 

die geval van staatskoshuise. 

Enige klagte oor die behandeling van kosgangers 

moes deur die ouers skriftelik by die komitee of die 

superintendent ingedien word. Die komitee sou die 

nodige ondersoek instel en indien hy dit wenslik geag 

het, sou n afskrif van elke klag aan die Direkteur ge

stuur word. Klagtes van n ernstige aard moes na die 

Direkteur vir verdere ondersoek, indien nodig, verwys 

word. 
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As ~ komitee sou versuim om enige van die voor
geskrewe pligte uit te voer, kon die Direkteur hom ver
soek om dit te doen, en by verdere versuim kon die Di
rekteur die komitee ontbind en~ ander een laat saam
stel l). 

c. Boerdery 

Alhoewel boerderybedrywighede by skole nie 
uitsluitlik aan die plattelandse koshuisstelsel ver
bind kan word nie, het die stelsel baie daartoe byge
dra om die ontwikkeling daarvan te stimuleer. 

Sedert die aanvangsjare van die huidige onderwys
stelsel is daar baie klem op die ontwikkeling van die 
belangstelling van die kind in die boerdery gel~. In 
1929 het die Administrateur in sy rapport omtrent Suid
wes-Afrika geskryf dat die belangstelling van kinders 
in landbou, veeteelt en ander boerderybedrywighede in 
die buitedistrikte gekweek word deur aan hulle na skool
tyd die geleentheid te bied om ligte werk te doen 2 ). 

Eers weer in 1935 meld die Direkteur van Onderwys 
dat hoofonderwysers van plattelandse skole aangeraai 
is om, waar gunstige omstandighede bestaan het, gelei
delik op klein skaal met tuinbou en algemene boerdery-
skemas te begin. Die boerderybedrywighede sou nie 
ten koste van tyd en energie wat aan gewone skoolvakke 
bestee moes word, plaasvind nie, en die doel sou wees 
om groente vir die koshuis te kweek en ~ liefde vir die 
grond en ~ begeerte om die moontlikhede daarvan te 
eksploiteer aan te wakker 3). 

Die skema was geslaag by skole waar dit begin is, 
en geleidelike uitbreiding het plaasgevind sodat dit ~ 
bate vir die koshuise geword het 4 >. Die boerdery
aktiwiteite het egter nie tot tuinbou beperk gebly nie, 
maar mettertyd ~s daar ook met vee- en selfs hoender
boerdery begin. In 1939 was daar minstens nege plat-
telandse koshuise wat 
vir hulle eie gebruik 

suiwelprodukte~ vleis en groente 
kon voorsien 5 • Boerdery
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aktiwiteite by sko1e het so uitgebrei dat boere op 
wie se plase skole was, nie bereid was om 1anger weiding 
aan die skool se veestapel te verskaf nie 1 ). Ten 
gevolge hiervan en ook weens die toenemende omvang van 
die boerderye was die Administrasie genoodsaak om gro
ter grond aan skole beskikbaar te stel 2 ). 

Die besittings van die skoolplase het van jaar 
tot jaar gewisse1: in 1947, byvoorbeeld, was die to
tale besit soos vo1g: grootvee, 1,276; k1einvee, 2,113; 
perde en donkies, 63; varke, 9; p1uimvee, 244; die 

8 3) gewig groente gekweek, 0,192 lb. • 
Na die oorname van die plattelandse koshuise het 

die boerderybedrywighede by sko1e, hoewe1 op n k1einer 
skaa1, voortgegaan. 

d. Oorname van plattelandse koshuise 

Die finansie1e probleme by die bestuur van 
plattelandse koshuise en ander meewerkende faktore het 
die owerheid genoodsaak om die oorname van die koshuise 
as staatskoshuise te oorweeg. 

In sy jaarrapport van 1948 skryf die Direkteur: 

11 die platte1andse koshuisste1se1 is een wat meer werk 
en moeilikhede oplewer as wat die Departement kan be
hartig. Bowendien het die omotandighede wat tot die 
totstandbringing van hierdie stelse1 gelei het, opgehou 
om te bestaan en kan die ste1sel in die a1gemeen as 
uitgedien beskou word" 4 ). Ook die S.W.A.O.U. het by 
sy jaarkongres in 1949 versoek dat die p1atte1andse kos
huise in staatskoshuise omgeskep word 5). 

In die motivering aan die Adviserende Raad is, 
beha1we die finansiele ontwikkeling by hierdie koshuise, 
ook nog die vo1gende genoem as redes waarom die stel
sel oorgeneem moes word: 
(1) Om die losiesgeld laag te hou moes die boer-

1. Jaarrapport, 1939, 13. 
2. Id., 1940, 13. 

A.R.-notule, 20.3.1944. 
U.K.-notule, 6.11.1944. 

3. Jaarrapport, 1947, 13. 
4. Id., 1948, 12. 
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dery uitgebrei word, en gevo1glik is te vee1 tyd 
van die superintendent daardeur in bes1ag geneem. 
Die Departement het van die hoofonderwyser doel
treffende skoo1werk ver1ang, terwy1 die komitees 
omvattender boerdery gevra het. 

(2) Werksaamhede wat eint1ik die verantwoordelik-

(3) 

heid van die komitees was, moes dikwe1s ten ge
volge van hulle onbevoegdheid of versuim deur 
die superintendent gedoen word. 

Ten gevo1ge van foute wat by koshuise se 
boekhouding ingesluip het, was die werk in sommige 
geva1le jare agterstal1ig. 

(4) Na verwagting sou die oorskake1ing finansiee1 

(5) 

in belang van die Administrasie wees. 

Skoo1komitees kon nog a1tyd ~ oog oor die 
koshuise hou. 

(6) Byna 100% van die superintendente was ten 
gunste van oorname. 

Die Adviserende Raad het gevolg1ik aanbevee1 dat 
die koshuise met ingang van 1950 as staatskoshuise 
oorgeneem sou word 1 ). 

Voordat die koshuise oorgeneem is, is samespre
kings met verteenwoordigers van agt koshuise gehou om 
oor die bates te beraads1aag. Na aan1eiding van die 
samesprekings het die Adviserende Raad aanbeveel dat -

(1) die bates aan 1ewende hawe asook die reserwefondse 
aan die onderskeie skoo1fondse oorgedra moes word 
en dat sko1e daaroor mag beskik soos die Direk
teur mag bes1uit of goedkeur; 

(2) kroongrond waarop skole gelee is, nie onderver
deel sal word nie; 

( 3) die Departement •n stelsel van b oerdery sal aan
vaar wat vir die plaaslike omstandighede van 
elke skool geskik sou wees; 

(4) die Departement self sal besluit wat hy met 
die aanteel van die vee sal maak; 

(5) boerdery/ ••• 385 

l. A.R.-notule, 25.4.1949. 



385 

(5) boerdery op skoolgrond uitsluitlik tot voordee1 
van die Administrasie sal wees en met die doel 
om aan die koshuise vleis, me1k, botter, groente 
en eiers te voorsien 1 ). 

Die oorskake1ing van die platte1andse koshuise 
het aan die begin van 1950 plaasgevind en is b1ykbaar 
deur ouers en superintendente as n voorwaartse stap 
begroet 2 )e 

Na die oorname het die koshuis te Aroab, as n 
tyde1ike maatre~1, as •n gesubsidieerde koshuis voort
bestaan totdat die nuwe staatskoshuis gebou sou word. 
In 1954 het die ouers te Witvlei aansoek om n staatskos
huis gedoen, wat egter nie toegestaan is nie, maar in 
die plek daarvan het hu11e n subsidie ontvang om n pri
vate koshuis op te rig. Hierdie koshuis het in 1960 
nog bestaan 3). 

5. Samevatti~ 

Die verspreide bevolking het die inste11ing van 
n uitgebrcide koshuisstelse1 vir die gebied noodsaaklik 
gemaak. Weens wisse1ende ekonomiese toestande moes 
die staat noodgedwonge die ouergemeenskappe vir sekere 
koshuise verantwoorde1ik maak, waardeur daar staatskos
huise, koshuise by Angolaskole en p1atte1andse koshuise 
ontstaan het. 

Die Administrateur het staatskoshuise opgerig en 
die Direkteur het met behu1p van superintendente en 
inwonende ondervzysers die koshuise bestuur. Die 
skoolkomi tees het in ·n adviserende hoedanigheid die 
ouerbe1ange behartig. Vir die versorging van die 
koshuis en die kosgangers en die voorbereiding van 
die voedsel is een of meer matrones en n kookster vir 
e1ke koshuis aangeste1 en deur die Departement besoldig. 

Die 1eerpligvereistes re~1 die toe1ating tot kos
huise, maar die gebrek aan fondse en ook die gevo1g1ike 
tekort aan akkommodasie het die Administrasie genood
saak om, veral gedurende die eerste jare van die hui
dige onderwysste1se1, sekere beperkings in te ste1. 

1. 
2. 

3. 

A.R.-notule, 31.10.1949. 
Jaarrapport, 1950, 4. 
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Gedurende die na-depressiejare het toestande geleidelik 

verbeter sodat die beperkings opgehef kon word en elke 

kind wat op onderwys aanspraak gemaak het, die geleent

heid daartoe gehad het. 

Die skorsing van kosgangers is deur regulasies voor

geskryf. n Superintendent kon n leerling onder sekere 

omstandighede skors, maar die finale beslissing het by 

die Direkteur berus. 

Tot en met die uitbreek van die Tweede Wereldoorlog 

het die algemene versorging van kosgangers gely onder 

baie stremmende faktore, waarvan die meeste in die lands

ekonomie gesetel het. Beperkte akkommodasie, gebrek 

aan fondse vir kapitaaldienste, tekort aan personeel 

vir doeltreffende inspeksie en voorligting en ook n 

tekort aan geskikte huishoudelike personeel is enkele 

van die beperkende faktore. 

Pogings ter verbetering van die gesondheidsdienste 

en voorligting ten opsigte van die voeding van kosgangers 

is aanmerklik versterk met die aanstelling van n ge

neeskundige inspekteur en n organiseerster vir Huis

houdkunde. 

Die Onderwyskommissie wat in 1956 aangestel is, 

het belangrike aanbevelings gedoen in verband met die 

toelating van kosgangers 9 die instelling van koshuis

re~ls, die voorsiening van genoegsame ruimte vir elke 

kosganger, die voeding en algemene gesondheid van kos

gangers, die huisvesting van die verskillende taal

groepe, die inspeksie van koshuise en die voorligting 

aan die koshuispersoneel. 

Die ekonomiese oplewing gedurende die naoorlogse 

jare het die owerheid in staat gestel om aansienlike 

bedrae aan skoolgeboue te spandeer en ook n begin te 

maak om sekere essensi~le toerusting soos elektriese 

krag vir plattelandse koshuise, ingeboude klerekaste, 

gaasdraad, koelkaste en ander geriewe aan koshuise 

te voorsien. Sekere aanbevelings deur die Onderwys-

kommissie in verband met koshuisgeboue is ook deur die 

Uitvoerende Komitee aanvaar. 

Koshuisgeld is in 1921 vir die eerste maal vasge

stel. In 1937 is hierdie gelde verminder en nieteen

staande herhaalde pogings om dit weer te verhoog en 

die vinnige styging in koshuisuitgawes, is daar eers 
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in 1956 besluit om dit tot dieselfde bedrag as wat dit 

in 1921 was, te verhoog. Aanvanklik is daar geen on-

derskeid gemaak tussen die koshuisgeld vir kinders wat 

binne loopafstand van die koshuis gewoon het, en die 

wat verder as drie myl gewoon het nie. In 1953 is be

sluit om die gevalle wat binne drie myl van die skoal 

af gewoon het, die gemiddelde koste per kosganger vir 

die voorafgaande jaar te laat betaal. 

Die invordering van koshuisgeld en die inbetaling 

daarvan by die naaste landdros was die verantwoorde

likheid van die superintendent. Hy moes ook die no

dige boekhouding en state behartig. 

Veral die invordering van agterstallige gelde het 

probleme opgelewer, en op versoek van die S.W.A.O.U. 

het die Uitvoerende Komitee in 1953 sekere toegewings 

gemaak. Uiteindelik is die invordering en uitstuur 

van rekeninge by die Departement gesentraliseer en is 

die superintendente van hierdie groat werk onthef. 

Die Onderwyskommissie het omvattende aanbevelings 

in verband met die vasstelling, oplegging en invorde

ring van losiesgeld gemaak. 

Sedert 1930 het die gemiddelde uitgawe per kos

ganger van £20 8s. tot £15 5s. in 1940 gedaal. In 

die daaropvolgende twintig jaar het dit tot £84 19s. 

gestyg. 

Aanvanklik is slegs tente vir die koshuise by die 

Angolaskole verskaf, terwyl die ouers self al die an

der verpligtinge moes nakom. Weens die onbevredi

gende toestande het die Administrasie boumateriaal vir 

die oprigting van permanente geboue gelewer en ook n 

geringe subsidie vir onderhoudskoste betaal. Namate 

hierdie skole gevestig geraak het en die nodige kos

huisgeboue tot bevrediging van die Departement opgerig 

was, is hulle as plattelandse koshuise erken. 

Reeds in 1930 het die gedagte ontstaan om die ver

antwoordelikheid vir sekere plattelandse koshuise aan 

die ouergemeenskappe van die verskillende distrikte 

oor te dra. Die skema het egter stadig gevorder: in 

1936 is die eerste koshuise op die wyse bestuur en daar

na het daar aansienlike uitbreiding gekom. 

In 1939 is omvattende regulasies afgekondig om 

die beheer en bestuur van hierdie soort koshuise te 
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reel. Volgens die regulasies is vir elke koshuis ~ 

komitee bestaande uit drie gekose en twee benoemde lede 

saamgestel, wat in hoofsaak verantwoordelik sou wees 

om, behalwe die toelae wat die Administrasie betaal het, 

die fondse van die ouers in te vorder ten einde die uit

gawes van die koshuis te dek. 

Die onmiddellike bestuur van die koshuise het by 

die superintendent, in samewerking met die opsigters 

en die huishoudelike personeel, wat deur die Departe

ment aangestel is, berus. 

Ten gevolge van sekere ongerymdhede in die finan

siele beheer moes die Administrasie sy beleid ten op

sigte van die betaling van hulptoelaes wysig en ook 

sekere beheermaatre~ls instel. Die stygende uitgawes 

by koshuise het meegebring dat die losiesgeld by som

mige koshuise hoer gestyg het as die vasgestelde gelde 

by staatskoshuise, en dit het aanleiding tot ontevreden
heid gegee. In 1949 is gevolglik besluit om alle 

plattelandse koshuise met ingang 1950 as staatskoshuise 

oor te neem. 

Die gedagte by die owerheid om die kind se belang

stelling in boerderyaangeleenthede op te wek kon deur 

middel van die skoolplaasstelsel by die plattelandse 

koshuise praktiese toepaesing vind. Boerderybedry-

wighede by hierdie skole was geslaag en baie koshuise 

was selfonderhoudend wat groente, vleis en suiwel

produkte betref. Na die afskaffing van die platte~ 

landse koshuise is boerdery op kleiner skaal by plat

telandse skole voortgesit. 
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