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HOOFSTUK VIII 

LEERPLIG 

1. Inleiding 

Teen die agtergrond van veelvuldige praktiese pro
bleme het die ontwikkeling van leerplig of verpligte 
skoolbesoek n besondere betekenis vir Suidwes-Afrika. 

Die staat kan met reg verwag dat sy burgers n 
sekere peil van ontwikkeling meet bereik en daarom kan 
hy ook n verpligting op die ouer plaas om sy kind die 
nodige onderrig te gee of te laat gee. Die staat kan 
dus die beginsel van leerplig toepas maar sal ook reke
ning meet hou met die faktore wat die praktiese uit
voering daarvan raak. Veral Suidwes-Afrika se uitge
strektheid, sy verspreide bevolking, sy wisselende eko
nomiese en ander faktore noop die owerheid om versigtig
heid en verdraagsaamheid by die toepassing van leerplig 
aan die dag te le. 

Juis vanwee die groot oppervlakte en die dun be
volking van die land verdien die vraag of die skool na 
die kind gebring meet word al dan nie, nadere onder
seek. Sowel sentralisasie as desentralisasie van die 
onderwysfasiliteite is op die proef gestel, en die ge
skiedenis sal moet uitwys watter stelsel die doeltref
fendste ten opsigte van die toepassing van leerplig 
was. 

Skoolbesoek as uitvloeisel van die toepassing van 
leerplig word ook bespreek. 

2. Die voorwaardes vir 1eerp1ig 

a. Die grense vir leerp1ig 

Gedurende 34 jaar na die eerste onderwysprokla
masie in werking getree het, het die onderste en boonste 
grense vir leerplig onveranderd gebly, nl. verpligte 
onderwys vir e1ke kind wat sy sewende jaar bereik maar 
nog nie sy sestiende jaar vo1tooi het nie. Die boonste 
grens is bereik wanneer die 1eer1ing reeds in n vaste 
betrekking was of as hy reeds die sesde standerd ge
alaag het 1 ). 

Die wet/ ••• 236 

1. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 69. 
Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 87. 
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Die wet het verder bepaal dat geen kind tot n skool 

toegelaat mag word voor hy sy sewende jaar voltooi het 
nie. Die Direkteur kon egter onder buitengwone omstan

dighede n kind wat sy sesde maar nog nie sy sewende 

jaar bereik het nie, toelaat ten einde die getal leer

linge wat vereis word om n primere skool of n plaasskool 

te stig, voltallig te maak. Ook sou geen kind tot eni

ge skool toegelaat word voordat hy sy sewende jaar be

reik het nie, tensy die Departement oortuig was dat 

geen kinders van die leeftyd wanneer skoolbesoek ver

pligtend is, se besoek aan sodanige skool daardeur ver

hinder sou word nie l). 

Uit die voorafgaande bepalings is dit duidelik dat 

n ouer verplig was om sy kind na die skool te bring op 

die dag waarop die kind sewe jaar oud geword het. Die 

praktiese implikasie hiervan was dat kinders voortdu

rend in die loop van die jaar tot n skool toegelaat 

moes word. Die organisatoriese en opvoedkundige ge-

volge hiervan het die Onderwysersunie aangespoor om 

reeds vanaf 1925 vertoe tot die Departement te rig om 

kinders vanaf die begin van die jaar waarin hulle sewe 

jaar oud word tot die skool toe te laat 2 ). Die 

Direkteur het geantwoord dat hy met die beginsel saam

stem, maar dat hy van mening was dat toelating twee 

maal per jaar aanneemlik sou wees. 

Presies vanaf watter datum kinders twee maal per 

jaar toegelaat is, is nie bekend nie, maar in 1945 was 

dit die beleid, wat tot aan die einde van 1950 so 

voortbestaan het 3). Op n verdere versoek van die 

Hoofbestuur van die Onderwysersunie het die Departe

ment ingestem dat met ingang van die skooljaar 1951 

kinders net een maal per jaar toegelaat sou word. 

Kinders wat voor of op 31 Januarie van elke jaar ses 

jaar oud was, kon aan die begin van die jaar toegelaat 

word 4) n Versoek van die onderwysers dat die 

beginse1/ 237 

1. Onderwijs Prok1amatie, 1921, artike1 72. 
Onderwys Proklamasie, 1926, artike1 89. 

2. S.W.A.O.U.-notule: Kongresbes1uit 1925. 

3. Id., 1945. Die kongres versoek die Departement 
om kinders onder sewe jaar net een keer per jaar 
toe te laat en ook nie na die Junievakansie nie. 

4. Id.: Hoofbestuursbes1uit 4.5.1950. 
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beginsel om kinders wat in die loop van ~ jaar sewe 
jaar oud word, slegs aan die begin van die jaar toe te 
laat, in die onderwyswet vasgele moet word, is deur die 
Direkteur geweier l). 

Die Ring van Gibeon (N.G. Kerk) het in 1946 verto~ 
tot die Administrateur gerig om die boonste grens van 
leerplig te verhoog. Die mening was dat standard VI 
as minimumvereiste tot standard VII verhoog moes word, 
terwyl die ouderdom van sestien jaar as leeftydsgrens 
gehandhaaf sou word. Ten gevolge van die ernstige 
tekort aan skool- en koshuisakkommodasie kon hierdie 
versoek nie gunstig oorweeg word nie 2 ). 

Ook die Hoofbestuur van die S.W.A.O.U. het in 
1949 versoek dat Artikel 87 van Onderwys Proklamasie, 
1926, sodanig gewysig moes word dat die standerdgrens 
na standerd VIII opgeskuif word, en dat leerplig tot 
aan die einde van die jaar waarin die leerling sestien 
jaar oud word, moes duur 3). In sy jaarrapport ver
meld die Direkteur dat daar ook verto§ was om die onder
ste grens af te skuif na ses 
agtien jaar of die geslaagde 
VIII, indien dit op ~ vroeMr 
te skuif 4 ). 

jaar en die boonste na 
aflegging van standerd 
leeftyd sou geskied, op 

In 1950 het die Direkteur in ~ memorandum die 
aandag van die Uitvoerende Komitee daarop gevestig dat 
leerlinge standard VI slaag op ouderdomme wat van 
twaalf tot vyftien jaar wissel en dat hulle dan nog 
nie ryp vir die lewe is nie. Voorts het hy daarop 
gewys dat daar in 1947 en 1948 onderskeidelik 218 en 
257 leerlinge was wat in die middel van November van 
die betrokke jaar veertien jaar en jonger was en hulle 
in standard VI bevind het. Van die eerste groep was 
daar ongeveer 60 en van die tweede groep 152 wat nie 
hulle skoolloopbaan sou voortsit nie. Hy het ook 
aanbeveel dat: 

(l) leer-/ •• 238 

1. S.W.A.O.U.-notule: Kongresbesluit 1952. 
2. Jaarrapport, 1946, 1. 
3. S.W.A.O.U.-notule: Hoofbestuursbesluit 24.9.1949. 
4. Jaarrapport, 1949, 15. 
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(1) leerlinge onder die ouderdom van 15 jaar nie 
die skoal mag verlaat nie, tensy hulle stan
derd VIII geslaag het; 

( 2) leerlinge wa t na 30 Junie van •n jaar 16 jaar 
oud word, die skoal tot aan die einde van die 
betrokke jaar moet besoek; 

(3) ten opsigte van leerlinge wat skoolplig-
tig is, geen skoolgeld vir sekond~re onderwys 
betaalbaar sal wees nie. 

Weens die finansiele implikasies op daardie tyd
stip kon die Uitvoerende Komitee nie n verandering ten 
opsigte van leerplig goedkeur nie l). Na verdere on
dersoek en oorweging van die finansiele implikasies van 
son stap het die Uitvoerende Komitee in 1954 besluit 
om goedkeuring te verleen om die onderwyswet te wysig 
sodat elke blanke kind wat op of na die eerste dag van 
Januarie van enige jaar die ouderdom van sewe jaar be
reik, n skoal vanaf die eerste dag van die skooljaar 
gereeld moet besoek. Verder sou n kind nie die skoal 
kon verlaat voor die laaste skooldag van die jaar waarin 
hy sestien jaar oud word nie, tensy hy die agste stan
derd reeds met goeie gevolg afgele het. Die goedge
keurde beleid sou vanaf die begin van 1955 van toe
passing wees, dog die opskuiwing van die standerg~rens 
na standerd VIII sou eers vanaf 1956 gegeld het • 

Die Onderwys Proklamasie is gewysig om die nuwe 
beleid vanaf 1 Janua±ie 1955 in werking te stel. n 
Verdere wysiging is ook aangebring om die beleid wat 
sedert 1951 toegepas is, nl. om leerlinge wat voor 
31 Januarie die ouderdom van ses jaar bereik het, van
af die eerste skooldag van die jaar tot die skoal toe 
te laat, regskrag te gee 3). 

Teen die einde van 1958 het die Administrateur 
die Uit-/ •••• 239 

1. U.K.-notule, 17.4.1950. Besluit 169 op Memo
randum Al79/61, gedateer 6.4.1950. 

2. Id., 27.5.1951, 16.6.1952, 21.9.1954. Besluit 
980 van 21.9.1954 op Memorandum Al79/161, gedateer 
16.9.1954. 

3. Ordonnansie no. 23 van 1955. Artikels 3 en 5 wy
sig artikels 87 en 89 van die hoofproklamasie. 



die Uitvoerende Komitee versoek om te oorweeg om kinders 
vrywillig toe te laat om vanaf ~ jonger ouderdom ~ 
skoal te besoek l). Nadat die versoek na die Direk-
teu~ vir kommentaar verwys is, is besluit dat die on
derwyswet sodanig gewysig moes word dat blanke kinders 
wat voor 31 Maart 1959 die ouderdom van ses jaar be
reik, aan die begin van 1959 tot skole toegelaat kon 
word. Daarna kon ~ kind aan die begin van die jaar 
tot die skoal toegelaat word, indien hy voor of op 
30 Junie van daardie jaar die ouderdom van ses jaar 
bereik 2 ). Hoewel die beleid reeds in 1959 toegepas 
is, is die Proklamasie eers in 1960 gewysig 3). 

Aangesien die boonste ouderdomsgrens gedurende al 
die jare sestien jaar was en later verhoog is na die 
einde van die jaar waarin die leerling sestien jaar 
oud word, verdien die boonste standerdgrens met die 
verlaagde toelatingsouderdom heroorweging. Indien ~ 
leerling aan die begin van die jaar waarin hy sea jaar 
oud word, tot die skoal toegelaat word en sy vordering 
in die skoal normaal is, sal hy in sy standerd VIII
jaar die ouderdom van vyftien jaar bereik het. Om 

die ontwikkelingspeil van die volk te verhoog kan die 
boonste ouderdomsgrens behou word, maar die standerd
grens behoort te verval. Dit sou dan van elke leer
ling wat nie gedurende sy skoolloopbaan druip of op 
een of ander wyse vertraag word nie, verwag word om 
sy studies na standerd VIII voort te sit. 

b. Leerplig vir die afwykende kind 

Ordonnansie no. 18 van 1953, wat vir die op
voeding van die afwykende kind voorsiening maak, be
paal dat ~ kind wat verplig word om ~ spesiale skoal 
te besoek, vir ~ tydperk wat nie na sy negentiende jaar 
voortduur nie, tot verdere bywoning verplig kan word. 
Die Direkteur 1@ hierdie verlengde tydperk op indien 
hy op grand van ~ sertifikaat wat deur ~ bevoegde be-

ampte / •••• 240 

1. U.K.-notule, 25.11.1958. Besluit 1224. 
2. Id., 6.1.1959. Besluit 78 op Memorandum E1/27, 

gedateer 2.1.1959. 
3. Ordonnansie no. 3 van 1960. Artike1 1 wysig 

artike1 89 van die hoofproklamasie soos gewysig. 
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ampte uitgereik is, oortuig is dat die verdere bywo

ning van die skool in die leerling se belang is l). 

Vrywillige skoolbesoek na die negentiende jaar kan 

met die toestemming van die Direkteur voortgaan. 

c. Vrystelling van leerplig 

Die wetgewing stel die omstandighede vas 

waaronder n ouer nie deur die bepalings van leerplig 

gebind sal wees nie. n Kind kan van verpligte skool

besoek vrygestel word indien hy op n ander wyse gereelde 

en deeglike onderrig ontvang of deur slegte gesondheid 

of ander onvermydelike oorsake verhinder word om n 

skool te besoek. Die Direkteur word ook gemagtig 

om na goeddunke vrystelling van verpligte skoolbesoek 

aan n leerling te verleen 2 ). 

Die finansiele posisie van n ouer is ook n be

palende faktor by die toepassing van die leerpligbe

palings. Indien n ouer verder as drie myl, langs 

die kortste pad gemeet, van die naaste geskikte skool 

af woon, kan hy nie verplig word om sy kind na sodanige 

skool te stuur as hy finansieel nie in staat is om n 

gedeelte van die koste verbonde aan die vervoer of 

losies van so n kind te betaal nie. Indien die Admi-

nistrasie of een of ander liggaam of persoon, met die 

goedkeuring van die Direkteur, fasiliteite ten opsigte 

van losies en vervoer gratis aan die ouer verskaf, sal 

die ouer verplig wees om sy kind na die skool waar so

danige fasiliteite beskikbaar is, te stuur. Voor

siening word ook gerna:1k vir die ouer wat slegs n ge

deelte van die koste kan dek 3). Die 1921-wetgewing 

het verder bepaal dat n ouer wat al die uitgawes kan 

bekostig, verplig is om sy kind na n skool te stuur, 

ongeag die afstand wat hy van die skool af woon 4 ). 

Dit sou die taak van die Direkteur vergemaklik as 

die wet tussen gedeeltelike vrystelling vir n bepaalde 

tydperk en perrnanente vrystelling sou onderskei. 

Veral in/ •••• 241 

1. Ordonnansie no. 18 van 1953, artikel 6. 

2. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 87 (1). 

3. Id., artikel 87 (2). 

4. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 69 (c) {i). 
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Veral in Suidwes-Afrika met sy Duitse bevolking, van 

wie sommige van tyd tot tyd vir drie tot ses maande 

met familiebesoek na Duitsland gaan, is dit nodig 

dat gedeeltelike vrystelling sonder veel omslag vir 

hoogstens ses maande toegestaan mag word. Wanneer 

permanente vrystelling oorweeg word, behoort die toe

staan van sodanige vrystelling deur deeglike vasstel

ling van die feite voorafgegaan word. 

3. Toepassing van leerplig 

Wanneer die staat leerplig instel en voorwaardes 

vir die toepassing daarvan neerle, moet hy ook die or

ganisasie skep of die fasiliteite bied om sy beleid 

ui t te voer. Omdat n ouer wat nie binne drie myl van 

n geskikte skool af woon nie, onder sekere voorwaardes 

van die leerpligbepalings vrygestel kan word, is dit 

noodsaaklik dat die staat of die skool binne drie myl 

van die ouer sal bring of die nodige losies- en ver

voerfasiliteite met finansiele ondersteuning aan die 

ouer beskikbaar sal stel. Dit gaan dus hier om die 

aanstelling van bamptes om die wetgewing toe te pas 

en om die skepping van koshuis- en vervoerfasiliteite 

om die kind by die skool te huisves of te bring. 

a. Skoolbesoekbeamptes l). 

Die Onderwys Proklamasie, 1926, bepaal dat 

dit die plig van iedere landdros is om binne sy land

drosdistrik ondersoek in te stel na elke geval van n 

blanke kind wat reeds die sewende jaar maar nog nie sy 

sestiende jaar bereik het nie en nie n skool besoek 

nie. Gevalle wat binne die ouderdomsgrens val en wat 

op n ander wyse gereelde en deeglike onderrig ontvang 

of wat reeds standerd VI of n gelykwaardige toets af

gel@ het, is van sodanige ondersoek uitgesluit 2 ). 

Die wetsbepaling is in 1955 gewysig en lui kort 

en saaklik soos volg: 

" ( 1) Di t is/ • • • 242 

1. Dit is nie n benaming wat in Suidwes-Afrika be
kend of algemeen in gebruik is nie maar word hier 
slegs gebruik omdat dit beskrywend is. 

2. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 88 (1). 
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Dit is elke magistraat se plig om on

dersoek in te stel na elke geval waar ~ 

blanke kind wat ingevolge artikel sewe-en

tagtig skoolpligtig is en wat binne sy dis

trik woon, geen skool bywoon nie" l). 

Waar ~ kind in stryd met die bepalings van Artikel 

87 versuim het om ~ skool te besoek, was dit die plig 

van die landdros om die betrokke ouer of voog teen die 

gevolge van sodanige versuim te waarsku. Indien die 

ouer dan nog versuim om sy kind binne sekere tydperke 

na die skool te stuur, was hy skuldig aan •n oortreding 

en kon hy ingevolge die bepalings van Artikel 155 van 

die Proklamasie met £10 beboet of een maand gevangenis

straf sender harde arbeid opgele word 2 ). 

Onder die besondere landsomstandighede is dit die 

beste reeling dat die landdros as skoolbesoekbeampte 

moet optree. In samewerking met die Suid-Afrikaanse 

Polisie, wat gereelde besoeke in die distrik afle, word 

opnames van skoolpligtige leerlinge wat nie ~ skool 

besoek nie, gemaak asook van die besondere redes waar

om ~ leerling nie ~ skool besoek nie. Ten gevolge 

van ongereelde skoolbesoek, bv. stokkiesdraaiery, is 

die posisie nie heeltemal bevredigend nie. Ongereel

de skoolbesoek het dikwels ander oorsake as bloot net 

die wil om die wet te oortree. Dikwels is daar oor-

sake wat by die kind setel en waarvoor die ouer nie ten 

volle aanspreeklik gehou kan word nie; dit is~ ge

dragsafwyking by die kind wat eerder psigoterapeutiese 

behandeling as geregtelike optrede nodig het. Waar 

ongereelde skoolbesoek op die spel is, behoort die 

skool, die skoolkomitee en die Afdeling Sielkundige

en Voorligtingsdienste eers die geval te hanteer voor

dat die toevlug tot die landdros geneem word. 

Voorsiening behoort, soos in die 1921-wetgewing 
die geva1 was 3), weer gemaak te word dat die ouer 

of voog/ • • • 24 3 

1. Ordonnansie no. 23 van 1955. Artikel 4 vervang 
artikel 88 (1) van die hoofproklamasie. 

2. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 88 (2). 

3. Onderwijs Prok1amatie, 1921, artikel 71. Die 
ouer sou vrygespreek word indien hy kon bewys 
dat daar wettige gronde of redes is waarom die 
kind nie die skool besoek nie. 
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of voog nie aan n oortreding skuldig sou wees nie, in

dien hy kon bewys dat die kind ten opsigte van wie ver

volging teen hom ingestel is, n kind is wat vanwe~ sy 

herhaalde skoolversuim n sorgbehoewende kind is 1 ). 

Optrede teen werkgewers wat skoolpligtige leer~ 

linge in diens neem, is geregverdig omdat dit ter be

skerming van die kind en die ouer is 2 ). 

b. Koshuisakkommodasie 

Sonder n uitgebreide en toereikende koshuis

stelsel sou die Departement nooit daarin kon slaag om 

met sukses die bepalings insake leerplig toe te pas nie. 

Weens die uiters belangrike rol wat koshuise in die 

onderwysstelsel van Suidwes-Afrika speel, word n af

sonderlike hoofstuk daaraan gewy en word hier met die 

verklaring dat die Administrasie sy verantwoordelikhede 

om losiesfasiliteite, vir sover dit binne sy vermoe 

was, te voorsien, ten volle nagekom het, volstaan. 

Die Administrasie voldoen ook aan die voorwaardes 

van die wet deur aan ouers wat slegs •n gedee1 te of 

niks van die losiesgeld kan betaa1 nie, n afs1ag daarop 

toe te staan. Die afs1ag word volgens die finansiele 

vermoe van die ouer berekenc 

c. Vervoer van leerlinge 

Met die inwerkingtreding van Onderwijs Pro

klamatie, 1921, en die gevolglike toepassing van leer

plig het daar onmiddellik n belangstelling in kinders 

wat nie n skool besoek het nie, gekom. In Windhoek 

het die Skoolkomitee kennis geneem van 20 tot 25 kin

ders in Klein Windhoek wat weens die armoede van die 

ouers nie n skool besoek het nie. Die Komitee het 

besluit om stappe te doen om uitvoering aan Artike1 67 

van Proklamatie no. 55 van 1921 3) te gee en om die 

Direkteur van Onderwys te versoek om vervoer te voor-
sien 4 ) Blykbaar het die versoek nie geslaag nie, 

want op/ •••• 244 

1. Die omstandighede waaronder •n kind sorgbehoewend 
is, word in die Kinderordonnansie, 196l(no. 31 
van 1961), omskrywe. 

2. Onderwys Proklamasie, 1926, artike1 90. 

3. Onderwijs Prok1amatie, 1921 (no. 55 van 1921). 

4. The Windhoek Advertiser, 11.7.1923. 

Suidwes Nuus, 20.7.1923. 
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want op n vergadering van die Windhoekse Skoolkomitee 

het die Direkteur, wat die vergadering bygewoon het, 

n beroep op die lede gedoen dat skoolpligtige leerlinge 

die skool moet besoek l). 

In 1924 is die Duitse skool in Klein Windhoek ge

slui t 2 ), en in dieselfde jaar het ouers op •n ouerver

gadering besluit om die Direkteur te versoek om vervoer 

vir die leerlinge uit die Avis- en Klein Windhoekgebied 

te verskaf 3). 

In 1930 het die Adviserende Raad n versoek van die 

Direkteur om vervoer te verskaf aan leerlinge wat ander

sins n plaasskool sou besoek, aanvaar 4 ). Ter uitvoer

ing hiervan is die eerste regulasies in verband met die 

vervoer van leerlinge deur die Administrateur afgekon

dig 5). Die regulasies bepaal da t •n vervoertoelae ten 

opsigte van kinders wat meer as drie myl van die naaste 

skool af woon en wie se ouers nie voldoende middele het 

om die uitgawe verbonde aan die vervoer van hulle kin

ders na die skool te bestry nie, betaal sou word. Die 

bedrag van die toelae sou met inagneming van die behoef

te van die ouers, die soort vervoer en die afstand 

tussen die huis en die skool deur die Direkteur bepaal 
word 6 ) 

Die Direkteur kon motorvervoer vir die kinders 

reel, indien sodanige vervoer na sy mening doeltref

fend en ·n besparing sou wees. Die vervoergeld ten 

opsigte van motorvervoer betaalbaar, sou nie meer as 

£5 per kind per jaar mag bedra nie. Ouers wat nie 

in staat was om die reisgelde te betaal nie, kon on-

dersteuning van die staat ontvang 7 ). Die minimumbe

drag wat n ouer moes betaal, was £1 per kind per jaar 8 ). 

Die vervoer-/ ••• 245 

1. Landes Zeitung, 5.1?.1923. 
2. The Windhoek Advertiser, 8.9.1924. 
3. Allgemeine Zeitung, 29.9.1924. 
4. A.R.-notule, c .. 10.1930. 
5. Offisiele Koerant: G.K. no. 212 van 1930. 
6. Id., regulasie 23. 
7. Id., regulasie 24. 
8. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 

1932, 43-
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Die vervoertoe1aes, soos deur die regu1asies voorgeskryf, 
is ook aan ouers wat private vervoer voorsien het, be
taa1. Gevo1g1ik het ouers wat kinders met private 
mui1- en donkiekarre na die skoo1 gestuur het, n sub
sidie ontvang. Weens die swak finansie1e posisie van 
die Administrasie is die subsidies vir private vervoer 
met ingang van 1.1.1933 teruggetrek 1 ). 

Gedurende 1931, toe die regu1asies in werking getree 
het, is vyf motorvervoerskemas ingeste1 2 ). Tabe1 VI 
gee n oorsig oor die omvang van die vervoerskemas vir 
die jare 1932 tot 1936. 

I 

TABEL VI 
VERVOERSKEMAS 1932 - 1936 

Geta1 Jaar1ikse Jaar1ikse Daag1ikse Geta1 
JAAR Skemas Leer1inge Tota1e Uitgawe My1af-

Vervoer Uitgawe Verhaa1 afstand 
(enke1) 

1932 5 131 £903 - 58 
1933 5 129 .£696 .£199 58 
1934 4 123 .£668 .£149 54 
1935 4 90 .£671 £146 54 
1936 4 104 £691 .£121 54 

' 

In 1941 was drie van die skemas wat in 1936 in 
gebruik was, nog in werking, en dit moet aanvaar word 
dat hu11e a1 die jare in aksie geb1y het. n Vierde 
skema te Vioo1sdrift 1angs die Oranjerivier, is in 
1941 ingeste1 3). 

Hieruit kan afge1ei word dat vervoerskemas nooit 
noemenswaarig uitgebrei het nie. Teen 1960 was daar 
nog net een skema, n1. te Vioo1sdrift, in werking. 
Hierdie skema vervoer die kinders van die nederset
tingskema en voorsien inn dringende behoefte. 

n Gesubsidieerde munisipa1e vervoerskema vir 

1eer1inge is in 1953 in Windhoek ingeste1, wat in 
1960,/ •••• 246 

1. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1932, 43. 

2. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1931, 39. 

3. Jaarrapport, 1941, g. 
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1960, hoewel wankelend, nog bestaan het l). 

d. Afbakening van skoolgebiede 

Gedurende die vyftigerjare het daar merkbare 

uitbreiding in stede1ike gebiede p1aasgevind. In Wind

hoek was daar in 1960 ree~s vier prim@re cko1e, en die 

toename van prim~re sko1e skep sekere prob1eme ten opsigte 

van die verskuiwing van die skoo1bevo1king.in Windhoek. 

Die Uitvoerende Komitee moes reeds sekere grense daar 

vasste1 sodat akkommodasie by een van die nuutgeboude 

sko1e nie onbenut sou wees nie, terwy1 die ander prim@re 

sko1e met~ tekort aan akkommodasie te kampe het 2 ). 

Op die p1atteland het die verteterde paaie ~n ver

voermidde1e ~ sterk neiging tot sentra1isasie in die 

dorpe veroorsaak. Die gevo1g hiervan is dat doe1tref

fende akkommodasie by die p1atte1andse sko1e ongebruik 

is, terwy1 die dorpsko1e oorvo1 is en voortdurend op 

uitbreiding van akkommodasie aandring. 

Die bestaande wetgewing het geen voorsiening vir 

die afbakening van skoo1gebiede gemaak nie. Die tyd 

het egter aangebreek dat bepa1ings insake afbakening 

gemaak word, sodat die Direkteur by magte sal wees om 

behoor1ike beheer en kontro1e oor die verskuiwing van 

1eer1inge en die benutting van akkommodasie uit te oe

fen. Afbakening of die vasste11ing van grense behoort 

egter a11een onder buitengewone omstandighede te ge

skied. 

4. Sentra1isasie en desentra1isasie 

a. £2gings tot sentra1isasie 

Ten gevo1ge van die eienaardige moei1ikhede 

waarmee Suidwes-Afrika te kampe het, moes die Admini

strasie in die aanvangsjare ~ bepaa1de gedrags1yn ten 

opsigte van sy onderwysbe1eid vo1g. Die besondere 

moei1ikhede kan soos vo1g saamgevat word: 

(a) Die/ •••• 247 

1. U.K.-notu1e, 17.6.1952~ 11.11.1952, 2.12.1952. 
Bes1uit 1072 van 2.12.1952 op Memorandum A179/143, 
gedateer 13.9.1952. 

Id., 12.1.1959. Bes1uit 209 op Memorandum 
E1/25/4/1, gedateer 10.2.1959. 

2. Id., 21.3.1958. Bes1uit 214 op Memorandum E2/59, 
gedateer 21.2.1958. 
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(a) Die klein bevolking was oor ~ uitgestrekte 

gebied versprei en die plase was so groot dat 

kinders nie die skole as dagskoliere kon be-

seek nie, tensy hulle op ~ skoolsentrum gehuisves 

was. 

(b) Die onontwikkelde toestand van die plase het 

dit moeilik gemaak om plekke te vind waar geskikte 

akkommodasie vir skooldoeleindes beskikbaar was •• 

(c) Die drie huistale in Suidwes-Afrika het ver-

hinder dat al die kinders wat ~ skoolsentrum kon 

bereik, dieselfde skool kon besoek en deur die

selfde onderwyser onderrig kon word l). 

Om hierdie probleme te bowe te kom het die Admini

strateur in 1922 besluit en verklaar dat sentralisasie 

en konsentrasie die beleid van die Administrasie is 2 ). 

Die volgende kan verder as beweegredes vir hierdie be

nadering aangevoer word: 

(a) In ~ gesentraliseerde stelsel word minder 

(b) 

(c) 

onderwysers benodig. Vier plaasskole met 12 

leerlinge elk, het vier onderwysers nodig, terwyl 

48 kinders in een skool deur twee of drie onder

wysers behartig kan word. 

Beter werk kan in ~ skool met twee of drie 

onderwysers verrig word, omdat beter organisasie 

moontlik is. 

In ~ behoorlik georganiseerde skoolkoshuis 

kan die kinders aan nuwe norme van vlyt, sinde

likheid en ordelikheid gewoond gemaak word. Dit 

was nodig om mense wat •n aantal jare lank die ont

beringe van ~ pionierslewe ondergaan het, weer 

na hulle vroeere lewenswyse terug te bring 3). 

Weens die gebrek aan beskikbare ruimte in bestaande 
skole en koshuise en weens die gebrek aan fondse vir die 

oprigting van nuwe geboue op sentrale plekke, was die 

Admini-/ •••• 248 

1. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1926, 55. 

2. Rapport om trent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1922, 40. 

3. Rapport om trent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1926, 55. 
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Administrateur egter "met leedwezen verplicht van dit 
plan voorlopig af te zien" l). Die Administrasie sou 

dus bereid wees om as tydelike maatreel plaasskole te 
stig, maar alleen onder die duidelike verstandhouding 
dat daar ~ redelike mate van sekerheid bestaan dat ~ 
gereelde gemiddelde skoolbesoek van tien leerlinge vir 
minstens een kalenderjaar lank gehandhaaf sou word 2 ). 

Die optrede van die Administrasie het meegebring 
dat die aantal volwaardige primere skole van 1922 tot 
1926 met drie toegeneem het, terwyl die aantal plaas
skole van tien tot agtien vermeerder het. 

b. Beleid van desentralisasie 

Die Administrateur, mnr. A.J. Werth, wat op 
1 April 1926 sy ampspligte aanvaar het 3), het die toe
stande ondersoek en gevind dat -

(a) die gevolgde beleid tot •n oormatige sentra
lisasie van plattelandse kinders gelei het, 
met die gevolg dat kinders te jonk van hulle 
ouers weggeneem is; 

(b) daar •n toenemende neiging van die kant van 
die ouers ontstaan het om hulle verplig
tinge ten opsigte van die onderhoud en op
voeding van hulle kinders te versaak en om 
die koshuise as gerieflike inrigtings waar 
hulle kinders op koste van die staat onder
hou en opgelei kon word, te beskou; 

(c) die koshuisstelsel ~ byna ondraaglike finan
siele las op die staat gegooi het; 

(d) baie arm mense sander vooruitsigte op be
paalde werk of sander enige blykbare mid
dels van bestaan uit die Unie na die gebied 
getrek het, en dat hulle by hulle aankoms 
die geleentheid gebruik het om vir al hulle 
skoolpligtige kinders om toelating tot kos
huise aansoek te doen 4). 

In die lig van sy bevindinge het die Administra
teur die volgende reelings getref: 

(a) Private skole sou deur ~ hoofdelike toelae 
ondersteun word. Die toelae sou aanmerklik laer 

as die/ ..•. 249 

1. Rapport van de Administrateur voor het jaar 
1922' 40. 

2. Id. 
3. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die hjaar 

1926' ). 
4. Id., 55. 
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as die gemiddelde koste per leerling in staat

skole wees. In die geval van kinders wat pri

vate skole op plekke waar daar staatskole is, 

besoek, sou die subsidie £5 per kind per jaar be

dra. Vir kinders wat private skole op plekke 

waar daar geen staatskole is nie, besoek, en vir 

wie die staat kos en inwoning sou moes verskaf, 

sou die ondersteuning wissel van £10 tot £15 na 

gelang van die kwalifikasies van die onderwyser. 

In die private skole sou onderrig net tot standerd 

IV gegee word, met die gevolg dat die leerling vir 

die vyfde en sesde standerds na die sentrale staat

skool moes gaan. 

(b) Die kinders van ouers, wat geen vaste woonplek 

of werk in die gebied gehad het nie, sou (onder 

sekere voorwaardes) nie tot n koshuis op koste van 

die staat toegelaat word nie, tensy en totdat hulle 

burgers van die gebied sou word, d.w.s., totdat 

hulle name op die kieserslys verskyn het. 

(c) Aan private persone en kerkgenootskappe sou 

voorskotte gegee word om koshuise te bou, wat hulle 

dan op eie risiko en na genoeij van die Administra
sie sou moes bestuur. 

Die Administrateur het voorts verklaar dat die 

stelsel van private skole die stigting van klein skool

tjies op indiwiduele of aangrensense plase, waar minder 

as tien kinders is, moontlik sou maak, waardeur die 

noodsaaklikheid om kinders na koshuise te stuur uitge

skakel sou word. Hy was ook van mening dat n stelsel 

wat so n volslae sukses in die Unie was, met net soveel 

sukses in Suidwes-Afrika toegepas sou kon word l). 

Die beleid van desentralisasie het, wat die totale 

getal skole betref, in 1931 n hoogtepunt bereik. Tabel 

VII gee sekere gegewens vir n tydperk vanaf vyf jaar 

voor tot vyf jaar na 1931 om aan te toon hoe die beleid 

skoolontwikkeling be1nvloed het. 

TABEL VII/ ••· 250 

1. Rapport pmtrent Suidwcs-Afrika vir die jaar 
1926, 55-56. 
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TABEL VII 

STATISTIEK OM DIE INVLOED VAN DESENTRALISASIE 

AAN TE TOON 

KOSHUISE SKOLE LEERLINGE 
i 

! ONDERWYSERS 

I I I (/) 
p:i I ri:l ~ H ri:l H ri:l H 

H c..? E--1 E--1 <x: E--1 E--1 ~ E--1 E--1 ~ < ~ <x: <x: <x: ~ <x: ~ <x: 
E-1 <x: :> E--1 :> E-1 :> E--1 

r3 c..? E--1 H 0 E--1 H 0 E-1 H 0 
(/) (/) p:i E--1 (/) P::: E--1 (/) p:; E--l 
0 P-i P-i P-i 
~ 

18 1,084 46 22 68 3,009 823 3,832 134 59 193 
18 1,084 51 38 89 3,058 1,041 4,099 144 82 226 

19 1,029 53 45 98 3,288 1,230 4,518 158 92 250 

20 1,056 63 56 119 3,623 1,368 4,991 173 110 283 

21 1,108 72 55 127 4,457 1,074 5,531 196 92 288 

21 1' 078 71 74 145 4,564 1,030 5,594 194 101 295 

20 909 64 70 134 4,300 956 5,256 162 94 256 

19 749 62 63 125 4,291 944 5,235 164 86 250 

21 1,112 63 57 120 4, 600 950 5,550 169 85 254 

22 1,275 63 59 122 4,699 876 5,575 181 89 270 

24 1,429 61 36 97 4,890 833 5,723 190 74 264 

Uit die tabel kan die volgende afgelei word: 

(a) Vanaf 1926 tot 1931 het die getal koshuise 

van 18 tot 21 vermeerder terwyl die kosgangers 

min of meer konstant gehly het en selfs van 1,084 

tot 1,078 verminder het. Na 1931 het daar •n 

skerp daling in die getal kosgangers plaasge

vind, wat vanaf 1934 weer vinnig tot 1,429 in 1936 

vermeerder het. 
Die skerp daling in die getal kosgangers in 

1932 en 1933 kan aan die depressie toegeskryf 

word. Die feit dat die getal kosgangers vanaf 

1926 tot 1931 konstant gebly het, toon dat die 

Administrateur in ~ mate sy doel bereik het deur 

verdere sentra1isasie teen te werk. 

(b:, Die staatskole het vinnig van 46 in 1926 tot 

71 in 1931 toegeneem, terwyl die private skole van 

22 tot 74 oor diese1fde tydperk vermeerder het, 

d.w.s. die/ ••• 251 
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d.w.s. die tota1e geta1 sko1e het van 68 tot 145 
toegeneem. Na 1931 het die geta1 staatsko1e ge-
1eide1ik begin verminder tot 61 in 1936, terwy1 
die private sko1e diese1fde neiging teen n vinni
ger tempo geopenbaar het sodat daar in 1935 nog 
net 59 was. In 1936 het die private sko1e met 
39% tot 36 verminder. 

Die uitwerking van die be1eid op die geta1 
skole is duide1ik. Afgesien van die moont1ike 
inv1oed van die depressie die eerste twee jaar na 
1931, is n ge1eide1ike proses van sentra1isasie 
merkbaar. Die skerp vermindering van private 
sko1e in 1936 kan aan die afkondiging van regu-
1asies met gewysigde voorwaardes vir hu1ptoe1aes 
aan private skole toegeskryf word 1 ). Die s1ui
ting van die 23 private sko1e kan ook die oorsaak 
van die toename in die getal kosgangers wees. 

(c) Die geta1 1eer1inge in staatsko1e het ge1ei-
de1ik van 3,009 in 1926 tot 3,623 in 1929 toege
neem, terwy1 die toename van 823 tot 1,368 by die 
private skole in verhouding taam1ik vinnig was. 
In 1930 het die leerlingtal in staatsko1e skie-
1ik met 834 vermeerder, terwy1 die geta1 in pri
vate sko1e met 294 gedaa1 het. Terse1fdertyd 
het die getal private sko1e met een verminder, 
maar in die volgende jaar het dit met 19 na 74 
opgeskiet, terwyl die leerlingtal met n verdere 
44 verminder het. Na 1931 het die 4,564 leer-
1inge in die staatskole begin verminder tot 4,291 
in 1933, toe •n ge1eide1ike vermeerdering weer 
begin intree het, tot die 1eerlingta1 in 1935 op 
4,890 te staan gekom het. Die 1eerlinge in pri
vate skole het na 1931 nog verder verminder tot 
833 in 1936. Die tota1e getal leerlinge in alle 
sko1e in die gebied toon •n normale en ge1eidelike 
vermeerdering met n verwagte geringe terugslag ge
durende die depressiejare. 

Die afwyking van die verwagte normale loop 
van sake in die jaar 1930 kan moontlik daaraan 
toegeskryf word dat die getal staatsbeheerde pri
mere sko1e van 39 in 1929 tot 51 in 1930 toege-

neem het,/ ••• 252 

1. Offisiele Koerant: G.K. no. 63 van 1936. 
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neem het, terwyl die getal plaasskole met slegs 

drie verminder het l). Dit dui daarop dat leer

linge wat in private skole was, in primere skole 

opgeneem is, derhalwe die vermindering in leer

lingtal in private skole. 

(d) Die totale getal onderwysers het van 193 
(1 onderwyser vir 19.8 leerlinge) in 1926 tot 

295 (1 vir 18.7) in 1931 toegeneem. Na 1931 
was daar n vinnige vermindering tot 256 onderwy

sers in 1932. Daarna het die getal min of meer 

konstant gebly, met •n geringe vermeerdering tot 

264 onderwysers (1 vir 21,6 leerlinge) in 1936. 
Die groot getal skole in 1931 moes noodwen

dig n toename in die getal onderwysers veroorsaak, 

met die gevolglike afname in die onderwyser

leerling-verhouding. Die skielike vermindering 

na die jaar 1931 kan aan die vermindering in die 

getal skole en ook aan die afdanking van 33 onder

wysers ingevolge die besuinigingsmaatreels toe

geskryf word 

Die finansiele posisie van die land het die Advi

serende Raad genoodsaak om wee te probeer vind om die 

onderwysuitgawes te besnoei. In sy poging om n op

lossing te vind is die beleid van desentralisasie ook 

in oorweging geneem. Die mening het ontstaan dat daar 

te veel koshuise is en dat n beleid van groter konsen

trasie ten opsigte van koshuise gevolg moes word 2 ). 

Die Direkteur van Onderwys het nie net by die Advise

rende Raad nie maar ook by die Adviserende Onderwysraad 

sterk beklemtoon dat dit meer ekonomies sou wees om 

sentrale skole te he en die leerlin~e wat andersins n 

plaasskool sou besoek, te vervoer 3). Die aanvaarding 

van die beginsel van vervoer om finansiele redes dui 

reeds in die rigting van sentralisasie. 

c. Proses/ ••• 253 

1. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 1930, 
49. Van die 63 staatskole was 39 volwaardige 
primere skole en 24 plaasskole. In 1930 was daar 
51 primere skole en 21 plaasskole. 

2. A.R.-notule, 9.10.1929. 
3. Id., 8.10.1930. 

E655: Notule van die Adviserende Onderwysraad, 
16.9.1931. 
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c. Proses van natuurlike en geleidelike, 

doelbewuste sentralisasie 

Omdat 1932 en 1933 buitengewone jare was, is 

dit nie moontlik om presies te bepaal wanneer daar weer 

tot n beleid van sentralisasie oorgegaan is nie. Al

hoewel die getal private skole in 1935 met twee ver

meerder het, wil dit tog voorkom asof daar reeds in 

1934 n beleid van natuurlike sentralisasie gevolg is l). 

Toe die regulasies insake 11 Hulptoelaes aan skole 

deur private onderneming opgerig" 2 ) in 1936 afgekon

dig is, het dit dadelik geblyk dat n hele aantal pri

vate skole nie aan die minimumvereistes sou voldoen om 

vir n hulptoelae in aanmerking te kom nie. Die gevolg 

was dat 23 van die skole gesluit het en die proses van 

sentralisasie n vinnige stoat vorentoe gekry het. Pri

vate skole kon voor 1936 gestig word en vir n hulptoe

lae in aanmerking kom, indien minder as tien leerlinge 

die skoal besoek het. Die nuwe regulasies het voor

geskryf dat daar minstens ses leerlinge ten tye van 

die aansoek om n hulptoelae ingeskryf moes wees 3). 

Hierdie minimumvereiste is in 1952 na vyftien leerlinge 

opgeskuif 4 ). 

Namate akkommodasie by sentrale skole verskaf kon 

word, het die proses van sentralisasie gevorder. Die 

proses is ook in sommige gcvalle deur die ouers self 

bevorder deur versoeke om twee of meer sko1e by een 

sentrum te sentraliseer 5 ). In ander gevalle weer 
het ouers hardnekkig geweier om van hulle skole af te 

sien 6 ) Die optrede van die ouers word verder 

weerspie~l/ ••• 254 

1. Jaarrapport, 1940, 8 
2. Offisiele Koerant: G.K. no. 63 van 1936. 

3. Id.: G.K. no. 63 van 1936, regulasie 1 (iii). 

4. Id.: G.K. no. 265 van 1952, regulasie 1 (i). 

5. Jaarrapport, 1935, 11. 
(a) Ouers van Hennepskool en Drimiopsisskool 
besluit om by laasgenoemde te sentraliseer. 

(b) Welgelegenskool en Halmaskool sentraliseer 
by Hesterskoo1 (Vereeniging). 

Jaarrapport, 1950, 4. Helpmekaarskoo1 en Preto
riusskool sentraliseer by laasgenoemde. 

6. U.K.-notu1e, 28.9.1950. Petisie van die ouers 
van Vereenigingskool teen sluiting van die skoal 
en die sentralisering daarvan te Gobabis. 
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weerspieel in die feit dat die getal kosgangers in 

dorpskoshuise geleidelik vermeerder het in teenstelling 

met di~ in plattelandse koshuise l). 

In sy jaarrapport van 1950 het die Direkteur ver

klaar dat dit nie net wenslik nie maar wel noodsaaklik 

was om die stigting van tweemanskole te voorkom en die 

sluiting daarvan voor te staan 2 ). In dieselfde jaar 

het hy ook by die Uitvoerende Komitee aanbeveel dat ~ 

beleid aanvaar moes word dat •n skool- en kosinrigting 

onder heersende omstandighede minder gewens was op 

plekke waar die inskrywing minder as vier leerkragte 

geregverdig het of verwag kon word om binne afsienbare 

tyd te regverdig. In sodanige gevalle moes nuwe ge

boue nie op daardie plekke opgerig word nie. In die 

geval van bestaande skole wat naby TI ander groot skool 

gelee is en waar grootskaalse vervanging en opknapping 

van geboue nodig was, moes die samesmelting van die 

skole eers oorweeg word alvorens besluit sou word om 

die geboue te vervang of op te knap. Die Uitvoerende 

Komitee het besluit om op daardie tydstip geen vaste 

beleid neer te le nie en om elke geval op meriete te 

behandel 3) 

Die Onderwyskommissie wat in 1956 aangestel is, 

het na deeglike oorweging aanbevelings gemaak wat die 

sienswyse van die Direkteur in bree beginsel onder

skryf het. Die aanbevelings van die Kommissie wat 

in hoofsaak deur die Uitvoerende Komitee aanvaar is, 

lui soos volg: 

(a) Dat geen nuwe primere skole waaraan daar 

(b) 

•n koshuis verbonde is, gestig word nie, tensy 

die leerlingtal konstant sal bly en minstens vier 

onderwysers regverdig; 

da t, indien daar nie •n koshuis aan •n skool 

verbonde is nie, oorweeg kan word om n primere 

skool / ••• 255 

1. Jaarrapport, 1951, 16-17. 

2. 

3. 

Id., 1952, 4. 

Id., 1958, 19. 

Jaarrapport, 1950, 4. 

U.K.-notule, 28.9.1950. Besluit 300 op Memo
randum El79/91, gedateer 18.9.1950. 
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skool te open mits die leerlingtal minstens twee 
onderwysers regverdig en redelik verseker; in 
sodanige geval beveel die Kommissie aan dat op
slaangeboue gebruik word sodat dit, indien nodig, 
weer verskuif kan word; 

dat die bestaande primere skole moet voort-
gaan totdat hulle vanself sluit l), met dien ver
stande dat waar skoal- en of koshuisgeboue deur 
nuwes vervang moet word, dit beskou word asof n 
nuwe skoal gestig word 2 ). 

Die proses van sentralisasie het in 1960 nog 
voortgeduur. In 1956 was daar 56 staatskole, wat in. 
1960 verminder het na 54. Aan die einde van 1960 het 
nog twee klein skooltjies gesluit. Die private skole 
het gedurende die ooreenstemmende tydperk van 15 na 9 
verminder. Daar word op gewys dat daar drie private 
skole bestaan het wat, streng gesproke, nie as sodanig 
beskou kan word nie, omdat hulle slegs, met die toe
stemming van die Departement deur ouers gestig is om 
aan hulle eie kinders aanvangsonderwys tuis te gee. 

Of die beleid van sentralisasie of desentralisasie 
die toepassing van leerplig na een of ander kant toe 
beinvloed het, is moeilik om vas te stel. Alhoewel 
een van die grondliggende oogmerke by n stelsel van 
desentralisasie gewoonlik is om die skoal by die kind 
te bring, lyk dit tog asof die beleid nie in Suidwes
Afrika die probleem van verpligte skoolbesoek opgelos 
of enigsins verbeter het nie. 

5. Skoolbesoek 

a. Die toelating van leerlinge 

Die regsaspek insake die toelating van leer
linge is reeds behandel. Dit blyk dat daar sekere 
probleme of afwykinge in verband met die toelating van 
leerlinge tot skole voorgekom het, veral ten opsigte 

van die/ ••• 256 

1. Verslag van die Onderwyskommissie 1958, 118. 
2. U.K.-notule, 18.11.1959. Bes1uit 1095 op Memo

randum El/1/14, gedateer 5.11.1959. Die ge
bruik van opslaangeboue is nie by die Uitvoerende 
Komitee se bes1uit ingesluit nie. 
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van die toe1atingsouderdom asook die toe1atingstyd van 

die 1eer1inge. 

Hoofonderwysers het gek1a dat ouers soms hu11e 

kinders se ouderdomme hoer opgee om die kinders gouer 

in die skoo1 te kry, terwy1 ander weer diese1fde gedoen 

het ten einde die kinders gouer uit die skoo1 te kry 1 ). 

Dit was trouens nie n vreemde verskynse1 nie om 

kinders van onder sewe jaar in substanderd B te vind of 

se1fs kinders van agt jaar in standerd II aan te tref. 

Op versoek van die S.W.A.O.U. het die Departement 

in 1954 goedgekeur dat geboortesertifikate in die toe-

koms deur a11e beginners voorge1e moes word. Indien 

die geboortesertifikaat nie dade1ik by opname beskikbaar 

sou wees nie, moes skoo1hoofde taktvo1 probeer om dit 

te bekom 2 ). Aangesien sommige ouers in hierdie opsig 

pogings aangewend het om n verp1igting wat op hu11e ge-

1e is, te ontduik, behoort daar in die wetgewing bepaa1 

te word dat die Departement of die hoofonderwyser of 

se1fs die skoo1komitee die voor1egging van geboorteser

tifikate kan vereis indien dit nodig is om die ouderdomme 

van 1eer1inge vas te ste1. 

Leer1inge wat nog nie sewe jaar oud was nie, is van 

tyd tot tyd sender die toestemming van die Direkteur tot 

eko1e toege1aat. Dit het ook gebeur dat 1eer1inge op 

ander tye as net aan die begin van die eerste en die 

derde kwartaa1 toege1aat is 3). Die be1eid om 1eer1inge 

aan die begin van die jaar waarin hu11e sewe jaar oud 

word, toe te 1aat, het hierdie soort onree1matigheid uit

geskake1 en ook nie die hoofonderwyser in die ge1eent

heid ge~1aas om, bewus of onbewus, die bepa1ings van 

die wet te oortree nie. 

b. Inskrywing en ekoo1besoek 

(1) Die inskrywing by staatsko1e 
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1. Jaarrapport, 1944, 21. 

2. S.W.A.O.U.-notu1e: Kongresbes1uite 1954. 

3. Jaarrapport, 1947, 3. 

Jaarrapport van die Inspekteur van die Noorde1ike 
Inspeksiekring. 

Jaarrapport, 1949, 23. 

Jaarrapport van die Inspekteur van die Suide1ike 
Inspeksiekring. 
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Tabel VIII gee die inskrywing by staatskole gedu

rende die jare 1922 - 1960 met tussenperiodes van vyf 

jaar. 

TABEL VIII 

INSKRYWING VAN LEERLINGE BY STAATSKOLE 1922-1960 

i LEERLINGTAL 
JAAR 

PRIM eRE 

1922 1,839 

1925 2,601 

1930 4,225 

1935 I 4,354 

1940 1 5,092 

1945 i 5,513 
' 1950 6,965 

1 220 955 9, 
1960 11,174 

SEKONDeRE 

81 

102 

232 

345 

495 

598 

719 
1 ,375 

3,236 

TOTAAL 

1,920 

2,703 

4,457 

4,699 

5,187 

6,111 

7,684 

10 5 5 , 9 
14,410 

Na die Wereldoorlog het die getal leerlinge in 

staatskole teen n steeds toenemende tempo vermeerder. 

Opmerklik is veral die vermeerdering van leerlinge wat 

sekondere onderwys ontvang. 

(2) Skoolpligtige kinders buite die skool 

Die Administrateur meld in sy rapport 

dat daar in 1923 nog tussen 1,600 en 1,700 kinders van 

verpligte skoolouderdom was wat nie ·n skool besoek het 

nie l). Sewe jaar nadat die onderwyswet leerplig 

voorgeskryf het, was daar nog ongeveer 700 leerlinge 

tussen die ouderdomme van sewe en vyftien jaar buite 

die skool. Al hierdie leerlinge het meer as drie myl 

van die naaste skool gewoon, en tensy vervoer of losies

fasiliteite aan hulle voorsien sou word, sou hulle nie 

gedwing kon word om n skool te besoek nie 2 ). 

Tabel IX dui aan hoe die posisie ten opsigte van 
leerlinge van skoo1gaande ouderdom wat nie n skool be

seek het nie, ge1eide1ik verbeter het. 
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1. Rapport van de Administrateur voor het jaar 
1923, 32. 

Landes Zeitung, 22.12.1923. Berig dat die Ad
ministrateur in n toespraak van 1,800 gepraat het. 

2. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 1928, 46. 
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TABEL IX 
SKOOLPLIGTIGE LEERLINGE BUITE DIE SKOOL 1928-1936 

Getal kinders Getal kinders Getal nie Per sen-
van skool- op op tasie nie 
gaande oud. skool skoo1 op skool 

5,174 4,512 662 12.8 

5,734 4,991 743 12.9 
6,224 5,531 693 11.1 

6, 204 5,594 610 9.8 
5,939 5,256 683 11.5 
5,874 5,234 640 10.9 
5,969 5,550 419 7.0 
5,898 5,575 323 5.5 
5,986 5,723 263 4.4 

Die tabel toon ~ geleidelike afname in die persen
tasie skoolpligtige leerlinge wat nie ~ skool besoek 
het nie, behalwe gedurende die twee jare toe die eko
nomiese druk op die bevolking van die land op sy erg
ate was 1 ). 

Dit kan aanvaar word dat die posisie geleidelik 
verbeter het. In 1947 meld die Direkteur dat geva1le 
van leerlinge wat skoolplig ontduik nog voorkom 2 ), maar 
in 1948 word verklaar dat alle blanke leerlinge, uitge
sonderd diegene wat op mediese gronde vrygestel was, 
n skool besoek 3). 

Enkele oorsake kan genoem word waarom daar we1 
kinders van skoolgaande ouderdom was wat nie •n skool 
besoek het nie. Die belangrikste hiervan was seker 
die koshuisbeleid wat om finansiele redes gevolg moes 
word. Kinders onder die ouderdom van tien jaar kon 
nie toelating tot n koshuis verkry nie, tensy die ouer 
minstens 50% van die koshuisgelde betaal het. Verder 
sou die kinders van nuwe intrekkers in die land nie 
tot n koshuis toegelaat word indien die ouer nie die 
volle losies kon betaal nie. Hierdie nuwe intrekkers 
kon ook vir geen a£slag in aanmerking kom nie, alvorens 
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1. Jaarrapport, 1934, 4. 
2. Id., 1947, 5. 
3. Id., 1948, 6. 
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hulle burgerskap verkry of op een of ander konkrete 
wyse getoon het dat hulle ongetwyfeld die land as hul1e 
eie aangeneem het 1 ). In 1936 was ongeveer 80% van 
die 263 leerlinge wat nie n skool besoek het nie, on
der die ouderdom van tien jaar 2 ). 

n Tweede be1angrike oorsaak was die swak ekono
miese posisie waarin baie van die ouers verkeer het. 
Die gevoeligheid van die ouers vir ekonomiese druk en 
die gevolglike afname in skoolbesoek kon duide1ik ge
durende die vroe~ dertigerjare, toe die land in n knel-
1ende depressie vasgevang was, opgemerk word 3). 

(3) Skoolbesoek van ingeskrewe leerlinge 

Sedert 1936, d.w.s. 25 jaar lank, was 
die gemiddelde skoolbesoek vir alle staatskole in 
Suidwes-Afrika by ses geleenthede minder as 94% en by 
vier geleenthede ho~r as 96%. Vier van die jare met 
n 11 swak•• skoolbesoek was opeenvolgend 1943 tot 1946. 
Die feit dat hierdie periode die laat oorlogsjare en 
die eerste naoorlogse jaar insluit, kan moontlik die 
oorsaak van hierdie besondere afwyking wees. Die 
skoolbesoek vir 1946 was 93.8%, wat slegs 0.2% min
dar as 94% was, wat min of meer as die onderste grens 
van die normale skoolbesoeksyfer aanvaar kan word. 

Die hoe gemiddelde skoolbesoek van leerlinge in 
Suidwes-Afrika kan in n groot mate daaraan toegeskryf 
word dat ~ ho~ persentasie leerlinge kosgangers is. 

c. Die uitsluiting van leerlinge 

Leerplig beoog om kinders na die skool te 
bring en daar te hou. Die Direkteur kon egter sy 
regte uitoefen om, gewoonlik op versoek van die ouer, 
vrystelling van verdere verpligte skoolbesoek aan n 
leer1ing te verleen. Omstandighede kan ook ontstaan 
waar die Direkteur op eie inisiatief n leer1ing van 
verdere skoolbesoek moet uitsluit, al sou die ouer 
die uitsluiting nie begeer nie. 

1. 

2. 

3. 

Die onderwyswetgewing het voorsiening gemaak vir 
die uit-/ •••• 260 

Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1928, 46. 
Id., 1936, 12. 
Id., 1931, 37. 
Jaarrapport, 1934, 4. 
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die uitsluiting van leerlinge op mediese gronde, op 

grond van ras en ook om enige ander goeie en genoeg

same rede. 

Regulasies insake die uitsluiting van kinders uit 

skole en die sluiting van skole weens aansteeklike 

siekte is deur Goewermentskennisgewing no. 208 van 

13.12.1927 afgekondig. Die regulasies verplig die 

hoofonderwyser van n skool om leerlinge wat aan sekere 

aansteeklike siektes ly, vir voorgeskrewe tydperke uit 

die skool uit te sluit l). 

n Plaaslike bestuur kan, indien hy dit nodig vind 

om die verspreiding van n aansteeklike siekte te ver

hoed, by die Direkteur aansoek doen om die sluiting 

van n skool of skole binne sy dorpsgebied 2 ). 

Artikel 88 bis. van Onderwys Proklamasie, 1926 3) 

maak voorsiening vir en skryf die prosedure voor wat 

gevolg moes word by die uitsluiting van nie-blanke 

kinders uit skole vir Blanke kinders. Die verant

woordelikheid het op die hoofonderwyser gerus om enige 

geval wat verdag voorgekom het of onder die aandag ge

bring is, te ondersoek, die nodige getuienis in te win 

en te besluit of sodanige leerlinge blank was al dan 

nie. Alle korrespondensie, dokumente en ander stukke 

wat op die saak betrekking gehad het, tesame met die 

beslissing van die hoofonderwyser moes aan die Direk

teur voorgele word vir sy bekragtiging, nietigverkla

ring of terugverwysing vir verdere ondersoek, soos die 

geval mag wees. Die beslissing van die Direkteur sou 

finaal en bindend wees. 

Die Administrateur het regulasies vir die 11 0pname 

in en uitsitting van skoliere en kosgangers uit skole 

en koshuise" 4 ) afgekondig. Ingevolge hierdie regu

lasies kon die Direkteur om goeie en voldoende redes 

weier om n kind in n skool of koshuis toe te laat en 

om dieselfde redes kon hy enige kind uit n skool of 
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l. Offisie1e Koerant: G.K. no. 208 van 1927, regu
lasie 2. 

2. Id., regu1asie 5. 

3. Prok1amasie no. 29 van 1944. Artike1 2 wysig die 
hoofprok1amasie deur artike1 88 bis na artikel 88 
in te voeg. 

4. Offisie1e Koerant: G.K. no. 33 van 1928. 
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koshuis uits1uit 1 >. 
Die hoofonderwyser van n skoo1 of die superinten

dent van n koshuis kon weier om n kind toe te 1aat en 
kon n kind na toe1ating uits1uit indien by oortuig was 
dat die kind weens s1egte gesondheid, gebrek aan rein

heid, n geesteegebrek, s1egte karakter of om n ander 
goeie en genoegsame rede ~ nade1ige inv1oed op die an
der kinders in die koshuis sou h~. Die hoofonderwyser 
moes sy skoo1komitee raadp1eeg en daarna die geva1 aan 
die Direkteur vir sy bes1issing voor1e. Die superin
tendent 1~ sy geva1 direk aan die Direkteur vir bes1is
sing voor 2 ). 

Aangesien daar by e1ke skoo1 en koahuis n skoo1-
en koshuiskomi tee is,. behoort a11e geva11e van ui t
s1uiting in oor1eg met en met die goedkeuring van die 
p1aas1ike ouer1iggame te geskied. Voordat n 1eer1ing 
uitges1uit word, behoort die geva1 eers na die Afde-
1ing Sie1kundige Dienste verwys te word vir ondersoek 
en daarna kan die hoofonderwyser, die skoo1komitee 
en die bevoegde beampte van die genoemde afde1ing n 

bes1uit neem, wat aan die Direkteur vir bekragtiging 

voorge1~ kan word. 

6. Samevatting 

Baie jare na die eerste wetgewing gepromu1geer is, 
het die onderste en boonste grense vir 1eerp1ig onver

anderd geb1y. Eers in 1954 is bes1uit om die ~nderwys
wet te wysig sodat n 1eer1ing vanaf die begin van die 
jaar waarin hy sewe jaar oud word, n skoo1 mag besoek, 
en dat die boonste grens na standerd VIII of die einde 
van die jaar waarin hy sestien jaar oud word, opge
skuif word. Van 1960 af mag n 1eer1ing wat voor of 
op 30 Junie ses jaar oud word, aan die begin van die 
betrokke jaar tot n skoo1 toege1aat word. Spesia1e 
voorsiening is vir leerplig vir afwykende kinders 
gemaak. 

Die onderwyswetgewing skryf die omstandighede 
voor waaronder n kind nie deur die 1eerp1igbepa1ings 
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1. Offisie1e Koerant: G.K. no. 33 van 1928, regu-
1asie 1. 

2. Id., regu1asies 2 en 3. 
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gebind is nie. n Leerling wat standerd VI ges1aag het 

maar jonger as sestien jaar is, is vrygeste1 van skoo1-

plig. Ook n kind wat verder as drie my1 van die naaste 

skoo1 af woon en vir wie daar nie vervoer- of 1osies

fasi1iteite en finansie1e ondersteuning beskikbaar is 

nie. Verder kan die Direkteur op eie inisiatief vry

ste11ing van verp1igte skoo1besoek aan n 1eer1ing ver-

1een. 

Deur midde1 van die 1anddros oefen die Direkteur 

kontro1e uit oor 1eer1inge wat nie n skoo1 besoek nie. 

Aan die ander kant moet die Administrasie die nodige 

koshuisakkommodasie of vervoerfasi1iteite beskikbaar 

ste1 om die 1eerp1igbepa1ings doe1treffend te kan toe

pas. Subsidies word deur die staat gegee wanneer 

ouers nie die nodige losies- of vervoergelde kan be

taa1 nie. Afbakening moes reeds in Windhoek toege

pas word om 1eer1inge behoor1ik tussen sko1e te ver

sprei. 

Administrateur Hofmeyr het hom ten gunste van n 

be1eid van sentra1isasie verk1aar, maar weens n ge

brek aan akkommodasie kon die beleid nie deurgevoer 

word nie. Hy sou as n tyde1ike maatre~1 die oprig-

ting van p1aassko1e goedkeur. Sy opvo1ger het, veral 

om ekonomiese redes, n be1eid van desentra1isasie voor

gestaan. Die oprigting van private sko1e vir minder 

as tien 1eer1inge is deur subsidi~ring aangemoedig. 

Die gevo1ge van sy be1eid was dat die getal staats

koshuise en die geta1 kosgangers min of meer diese1fde 

geb1y het en dat die geta1 sko1e en daarmee ook die 

geta1 onderwysers vinnig vermeerder het. Of die 

poging om die skoo1 na die kind te bring die toepas

sing van 1eerp1ig be1nv1oed het, kan nie afdoende vas

geste1 word nie. Na 1934 het n natuur1ike proses van 

sentra1isasie ingetree, wat omstreeks 1950 meer doe1-

bewus toegepas is. Deur sekere aanbeve1ings van die 

Onderwyskommissie van l956 goed te keur het die Uit

voerende Komitee nom met die be1eid vereense1wig. 

Om behoor1ike kontro1e oor die ouderdomme van 

1eer1inge uit te oefen is dit goedgekeur dat geboor

tesertifikate voorge1e moet word wanneer n 1eer1ing 

vir die eerste maa1 tot n skoo1 toege1aat word. Die 
toe1ating/ , ••• 263 
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toelating van leerlinge aan die begin van die jaar 
het die taak van hoofonderwysers vergemaklik. 

Die vermeerdering van die getal leerlinge het 
voortgeduur, maar met ~ versnelde tempo na die Tweede 

Wereldoorlog. Daarenteen het die getal leerlinge 
van skoolgaande ouderdom wat nie ~ skool besoek het 
nie, geleidelik verminder totdat daar in 1948 nie 
meer een oor was nie. Oor die algemeen word n hoe 
gemiddelde skoolbesoek in alle staatskole gehandhaaf. 

Die nodige wetgewing bestaan om leerlinge op 
mediese gronde of op grond van ras of om enige ander 
goeie en genoegsame rede toelating tot n skool of 
koshuis te weier of, indien reeds toegelaat, uit die 
inrigting uit te sluit. 
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