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Hoofstuk 2. 

Algemene Uis toriese Oorsig van die Onderyvys in Rhodesie •. 

1. AANVANGSJARE. 

·a o 11Rhodesi.e." 

In hierdie hoofstuk, soos in die volgemd·e 

sal die bespreking ioVom. die ontwikkeling en die pro

bleem van die skoolwese en onderwys in die algemeen net_ 

betrekking he op Suid-Rhodesie, aa:ngesien dieuprovinsie 11 

etlike dekades voor Noord-Rhodesie ontgin is,~die inisia

tief in soverre di t die N .G .Ke rk bet ref, ui t die ,provin

sie '_ui tgegaan het, en di t die m~es toonaangewende Bri tse 

kolonie benoorde die Limpopo isc Noord-Rhodesie beskik 

verder oor geen middelbare onqerwysstelsel nie. Be hal-

we waar Noord-Rhodesie dus. spesifiek gonoem word, word 

vir die doel van die bespreking van die onde~Nys.in Rho-

desie Suid-Rhodesi§ bedoel, egter met diwn verstande dat 

die prinsipieie beskouinge ten opsigte.van die Onderwys 

in albei kolonies dieselfde is) en die stryd van die N~

G,Kerk op .cUe gebied oor al bei landstreke gaan. 

bo ~.erkslfole. 

Toe Rhodes sy pionierekspedisie begin or

ganiseer het, was Rhndesi§ - die naam wat die gebied kort 

daarna gekry het- soos Kimber~ey en Johannesburg, reeds 

'n t.'01tv::e::r.:,w.o;Gr't;, sodat aansoeke om inslui ting by die bes.et-

'tingsmagte die aanvraag ver oorskry he t. Toe die tog 

eindelik aanvaar is, het dit be·staan uit 187 blanke mans, 

omtrent net soveel naturelle en kleurlingbediendes en 1n 

p oli si emag" Di~ was dus almal jongkerels wat die aan-

voorwerk gedoen het, en behalwe Atrikaanse jagterfamilies 

wa~ daar dan ook geen familiegroepe in die land nie, so.: 

dat dit nie nodig was vir die maatskappy om in die onder-

wysbehoeftes van die land tc voorsien nie: Daar was 

geen kinders en geen onderwysers nie,· en daarbenewens was 

die :Maatskappy in iedere geva.l meer gernteresseerd in die 

. goud van die land. Dit het meegebring _dat toe immigran ... 

te-families tn die jare 1891 en 1892 die aantal koloniste 

tot amp(Jr tweeduisend opgeskuif het, die ·.Maa.tskappy die 



paging van kerke om die elementerste opvoedkundige fasi-
-

liteite te verskaf, baie hartlik verwelkom het~ In die 

opsig vert'! on die on twikkeling van die onderwys in Rhode 

sie geen ui tsondering op die ale.;emene .P rak tyk wa t in an~ 

der'lande van die wereld in swang was nie; naamlik dat 

die kerk die inisiatief naem om die vroegste opvoedkun

dige fasiliteite te verskaf, dat d1e dan later met die 

staa t gedeel word., wanneer: staa tsondersteuning aan die 

kerke verleen word, en dat die staat clan die houvas oor 

die skole uitbrei om eindelik alles te beheer., 

Byna twee jaar na die besetting het 1n 

paar_Dominikaanse Susters wat die pionierskolonne as ve 

pleegsters vergesel het, die eerste kerkskooltjie in Sa

lisbury begin( Oktober 1892)? waar hul die eerste vier 
1) 

kinders in 'n pale-enonmodderhut onderrig het. Die ge-

tal het vinnig tot veertig ges~g sodat die skool na 1n 

grater gebou verskuif is~ waarvan die dak deur Rhodes 

ve rskaf is o 

Die terugslae wat ds., Paul Nel in sy aan

vangswerk beleef het, het ook die volgende jaar die 

skoal tjie geteister, maar nie laat verdwyn nie& Na d:i.e 

vlug van Lobengula uit Bulawayo het die 11 susters 11 in 1895 

hul tweede skooltjie in Rhodesie daar geopen om te voor

sien in· die onderwysbehoeftes vmm die kinders en die 

groat aantal trekkers wat die nuwe Eldorado binnegestroom 

he to So vinnig het die getalle toegeneem dat die Je-

suite-orde en die N.GoKerk in 1896 skole daar aan die 
2) 

gang gehad het en dat in 1898 die eerste meisieskool 

deur die Engelse Kerk begin is., 

brei "C) 

Intussen het ook die ander dorpies uitge

Te Umtali het die Amerikaanse Methodiste 1n 

skooltjie met twaalf kinders begin, en die N~G~Kerk het 

skole ook in Melsetter en Enkeldoorn ge8pen; die Kerk 

van Engeland het hom vir 'n seunskool te Salisbury beywor 

1) Vgl~ Olivier~ Recent Educational Developments tn 
Q..Q.U.th~J?n Rl1.Q.desia 9 l-3o Blackwell: Brief History of 
Europoan Educ~tinn in S~Rhodesiq~ 1& . 

2) Dlackwoll: aowo 1~ Rep0rt of Education Commission~' 
1.Su8~ J .. .:;;c"I.~Co. Hoports~ 3.8\J7 ... 1898Q 



en benewens die Wesle~*~anse wredikant wat te Fort Vic~ 

toria J;rl.asse gehad het, was daar 1n skooltjie van eerw. 
1) 

enmevr •• Louw vir die Afrikaanse kinderso · 

Die toegewings wat van Staatswee11 aan 
" 2) 

ds. Strasheim ten opsigte van die onderwys gedoen is, 

veral met betrekking tot geldelike ondersteuning vir 

onderwysers en geboue is oak aan die ander kerke gedoen, 

~odat die Maatskappy hom vanaf die begin deeglik. in die 

onderwys geinteresseer het, al was dit sy (die Maatskap

pyee}\· grootste taak om goeie dividende aan die aandeel-

houers uit te betaal. Daar moet derhalwe erken word 

dat die opvatting -van. koloniale ontwikkeling by die ad

ministrasie 'n gesonde wa.s 7 eri dat dit besef het dat van 

die drie magte wat so'n administrasie tot sy beskil{king 

het om die karakter van koloniale ewolusie te bepaal, 

nl., opvoedkundige, maa tskaplike en ekon'omie se m.a.gte, die 

van die opvoeding die een is wat die meeste binne sy be-

heer is. 

Soos reeds gemeld, was die afspringplek 

van d:'Le M.9.a t skappy, van al sy amp tenare en van al sy 
3) 

idees, die Kaapkol<ID1-.e~ .. Al he t die· ui trekkers dan oak 

uit alle oorde van di~ land gekom, was die onderwysers 

vir die grootse gedee~te uit die Kaap afkomstig en daar-
l 

· mee ook die opvoedkundige idees wat deur die :'!aatskappy 

onderskryf of voorgeskryf is~ Daar het manne soos dr. 

L .Dale, mnr., I). ... Ross en sir Thomas Muir (1892) kart vante

vore breedvoerige skemas en fenominale veranderinge in~· 

die onderwysadministrasie teweeggebring sodat in hulle 

pogings om by daardie kolonie aan te sluit, dit al gou 

vir die Direkteure duidolik geword het dat die Maatskap-

py 1n meer vasb.erade paging sou moes aanwend om self 

grater onderwysgeleenthede te verskafo Die eerste stap 

in di~ rigting is gedoen toe die eerste staatskool in 

1898 in Salisbury geopen isc Die Salisburyse stadsraad 

. ' 1 
1} Louw: Dageraad in Banyailand, 110; BoSoA.Report:l899, 
1900. . . . . 1 . ·. 
2) i.Tgl c Eoofstuk 1 en lll.P Vgl o oak B~ S oA .,.Co. Report6 :~8~5 
3) HoQfstuk 1. 1898. 
4) Vgl&Van Wyk; Die Invloed van die Engelse Skoolwese op 

die Kaapse Skoolwese, 124-134., 



het die helfte en die administrasie en die publiek (in 

die vorm van skoolgelde) die res van die· koste gedra. 

Die skoolraad solf sou uit vyf ledo bostaan waarvan die 

raad en die. 11 staat 11 albei twee nomineer het en een deur 

die ouers van die kinders wat die skoal bywo?n, gekies 
. 1) 

sou word. ·· 

Nada t hi erdie s taP "J gedoen is, .het die ro~ 

gerende liggaam ook sy verantwonrdelikhede teenoor ander 

onderwysvraagstukke begin aanvoel; dit was immers duide

lik da ~ 'n beleid van e.en of ander soort on twerp moes 

word waarin die indiwiduele pogings van die•kerke en die 

s taat, die beginsels van ~parte skole vir seuns en mei

sies en blank en gekleurd, van s taa tsbehee r, van opvoe

ding vir tweemiljoen naturelle,- van die belangstelling 

van die publie~ in die onderwy s, en :van die liberale fi

nansiele.ondersteuning van die owerhede gekoordineer 

kon word. 

c. · Koordineerde Onder!Ysordonnansies 1899,1903o 

Die eerste paging wat dan ook aangewend 

is om 'n soort sentrale onderwysbeleid te verskaf, het 

in 1899 geskied toe die eerste Onderwysordonnansie uitge~ 

vaardig is.- Daarin is voorsiening vir 'n Departe.ment 

van· Onderwys en van t'n Inspektoraat gemaak, wat moes 

toesien dat die gel~ wat vir onderwysdoeleindes deur die. 

Administra.sie bes]&:ib:baar gestel sou word, behoorlik ge .... 

distr_ ibue_ er word, en die verantwoordelikheid van die Ad~ 
'2) 

ministrasie afgeneem wo:rtt$ Die gelde sou op die pond ... 

vir-pond basis verdeel word, terwyl die regering ook die 

helfte van die ~pderwysers se salarisse sou betaal en die 
3) 

hwlfte van die skoolbehoeftes sou verskaf. 

Hierdie ondersteuning is gegee aan goedge

keu:rde undenominational" skole of Voluntary Public 
II . • II 

School·su met 'n gemiddelde jaa:rlikse inskrywing van vyf-

en"":"twintig skoliereo Die "undenominational" skole wat 
4) 

reeds meer as dertig jaar lank in die Kaap kol.onio,:. in 

l)Report of Education Committee: 1908, Section:L. 
2)Education Ordinance: 1899. · 
3)Schedule to Education Ordinance, 1899. Section 2~ 
4)Malherbe~ Education in South Africa, 95o 
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swang was, was open to such child-ren as the administrau 

tion may prescribe!' and under the control of managers i 
1) 

appointed by the administration, u terwyl die 11 Voluntary 

Public School" nog deur 'n erkende godsdienstige liggaam 

beheer sou word., 

Die Inspekteur wat deur die Administrasie 

benoem is, moes toesien dat die bepalinge in verband met 

die onderwys soos deur -die VJetgewende Raad - die regeren-

de liggaam""' besluit, uitgevoer word, en by moes jaar-. 

liks sy rapport aan die Ra.ad voorle., D_aar was toe se

we skole wat ondersteuning gekry het~ sodat,· vergel.~ke 

met die toestand in die Kaapl:c"ol_O!lie.,,; waar daar omtrent: 
2) .. 

130 skole vir· een inspekteur was, 'sy taak tn eenvoudige 

was., Maar dit sou veral sy vernntwoordelikheid wees om 

die fond~mEmte van tn ondervry-sstelsel vir Rhodesi·e uit 

te werk() 

In sy geheel geneem~ was die Ordonnansie 

nie alleon 1n baie noodsaaklike nie; maar uit die oog-

punt van die kerke ook in baie tegemoetkomende_, want die 

onderwys het meer as net die deeJ. tydse aandag van die 
\'i 

kerklike liggame geverg wat ook n~e onbeperkte bronne·van 

tyd en geld tot hul beskikking gehad het nie.- Daarbene

wens het die publiek ook wel begin twyfei· of die onder

wys op die skole werklik vry te spreek was van denomina

sionele of kerkistiese propaganda en i.nvloed, al was 

daar nog geen aanklag van bewus-te pros-elietmakery nie. 

Die ordonnansie het dan tog daardie eenheid bewerkstel

lig·wat so 1n vereiste in die land was, sonder om daarmee 

te veel in te gryp in die· kerkl ike organisasiB's. 

Tot nog toe is die meeste aandag nog ge~ 

skeru{ aan onderwys in die vernaamste dorpe, maar die be

langrike probleem in daardie dae van kleine dinge was 

gewees hoe om die skool na al die kinders te bring of al 

die kinders na die skool - inderdaad tog die eerste pro

bleem wat enige opvoedkundige administrasie moet oplose 

Die land het alreeds baie boere getrek, maar in die bui-

1) MSchedule to Edupa
4

tion Ordinance, 1899! Section 2e 
2) alherl3e: S.oWo l. 3o 
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t~· ·distrikte het hu1 kinders geen onderwys ontvang nie -

daar is geen voorsiening vir hul losies op die dorpe ge

maak nie; en leerkragte van sowel die kerk as die staat 

het ontbreek om nog op buiteposte gestasioneer te word. 

Een poging is aangewend om die toestand te probeer ver-

ander, toe 'n tweede publieke skool ~ 'n kosskool",deur 
" 

die Engel se Ke rk in samewe rking met die sp Jorwegmaa tskap

PY in 1902 te Plumtree opgerig is, om onderwys a~n die 

kinderS•·van spoorwegamptenare langs die spoor en platte-
. 1) . ' . 

land~e ouers te verskaf. Hierdie skool was egter ga-

lee aan die verste westelike hoek van die land en was 

moeilik bekombaar deur die kinders in Masjonaland. 

Kort na die opening van die skool het die 

geleentheid hom voorgedoerr waarin die derde stap.in die 

beheer van die onde~eys toegepas kon word - en wel die 

oorname en beheer deur die staat van inrigtinge wat deur 

kerklike of ander organisasies begin is. Sowel die Sa

lisburyse as Plumtreese openbare skole het tot 'n doole

punt in hul besture geraak sodat albei deur die staat 
. 2) 

oorgeneem en beheer moes word. 

~e Tweede Onderwysordonnansie, 1903. 

Di~ besliste stap van die regering wat 

daarmee die beginse~ van staatsbeheer sender meer ·bepaal 

het, en die fei t da t al die ander skele in die land hoogs 

gesentraliseerd was en sonder enige losiesgeriewe, het 

die D.~partement genoop om die Ordonnansie van 1899 enig

sins tq 'VIIysig en aan te vul deur 'n Tweede Ordonnansie 

(van 1903) om onderwysfasiliteite ook vir die buitedis-

trikte in te sluit. Daarmee is die staatsbeheer uitge-

brei en is hulp aan al die plattelandse skooltjies wat 

opgerig sou word, toegese. Die D.epartemen t sou met an-

der woorde skole met minder as 25 leerlinge kon oprig •• 

t> .-
11
in any locality where a school seems a necessity ·Or 

it is desirable to establish schools of a kind not al

ready existing in any locality, and which would not· 

1) Vglo Dlackweil: a~w., 2. 
2) Blackwell: aewe, 2e 



:. •. ·· ._.: UE'. sy dood kon etlike jare lank geen :p3 rsoqn ge-

vind word om Rhodesia weer te besoek ni~o Die drie ·sende-

linge op die mees strs.teg1.ese. plekke moes na die beste van 

hul vermoe die geestelike en soms ook stoflike welvaart en 

onderwys van die Afrikaanse gemeenskap in die distrikte 

Bu~awayo, Enkeldoorn en Melsetter behartigo-

So het die eerste periode van die N.G.Kenr 
., 

in Rhodesie ge~·eindig. Dle gemeen tes as grondvorm van die 

N ~G oKerk is met bo.ie moecl gest::.g en daar is gehoop deur so-· 

vYel ds e S.trashelm, as die lede da t die vereiste kerkverband 

ook denr ;m.idcLOl van .In e~.e lerae.r gehandhaaf sou kon wordo 

Die on twrigting v1a.t deur die inboorlingopstande en siekte 

onder die vee ve:roorsaak is, Iwt gedeeltelik meegebring dat 

d:te gemeen:~es loa van mekaar bly staan het, aangesien die 

sendeli'!.,_G£ niG by magte en seker ook nie bereid was om bui

te !:luli.e gre:r:..se ooreenkmnstig in Rhodesiese kerklike e_en-

~)ie. ;.'~'elsyll. en veiligheid van die Afri·-

kaanse [~Gr.1o·3nsl::::ap moe s daa:C'ondA r ly 11 

IN·· RHODESie 

Die drie genoemde sendelinge het die Rho~ 

desieso Afrikaner kom bearbei net toe daa.:rdie gemeenskap op 

'·sy armste was e:n dus moeilik hul beloftes insake die sala-· 

ri s van clie manne kon nakom·., ·Kort na eerwo le Roux se 

aruikoms moGs by pri7ate indiwidue geld geleen word om sy 
. 1 )· 

agterstallige salaris te betaal (September l896)o Die 

1 ~ ( ~•c;:·r'' .._ " • d .1- • • d • k k k l b t • i ge a ~·-h.J) wau a1e mo erauuur v1r. 1e er .. en s oo ge ou J e 

ges tuuT' het~ is aangevul deur tn private gif van £200 van 

Rhodes .. 1Ja tvvee j aar :l s die ee rvma rde weer beroep om lan-· 

ger in die gemeente te bly~ maar het by gevra dat die onder-

~~s in ander P~nde moes oorEaan aangesien sowel gemeente-
. 2) 

werk as onder.vys skade gely het~ Daarns. kon by met meer 

dceglikhoicl die drie ui tges trekte wyke bearbei., 

Eerw~ Liebenberg w~er het ~delik in die 

1) Notule~ N .,G.,Kerk Melsetter, 5o9"1896o 
2) Olivier: P+oniertrekke, 148& · . 



60, 
1) 

exist~ but for the· initiative of the Governmento 11 Die 

administrateur is verder gemagtig om met die beho:rr~de 

van reeds bestaancle skole ooreen te kom ten 1 einde so 1n 

skool op te rig; uit te brei, in stand te hou of oor te 

neem. Om losiesgeriewe aan te moodig, kon die skoolrade 

losiesh~ise op grond deur die Maatskappy verskaf, oprig, 

waarna die regering twintig pond per kosganger per jaar 

sou byc1ra<:> Ook sou die Board of Management" kon aan
n 

soek doen om ondersteuning van behoeftige kinders, le-

ning8 tor oprigting van geboue of die rente op sulke ge-

boueo 

Die Ordonnansie het ook die belangrike be-

paling bevat dat Engels die enigste medium van onderwys 

iso 
I 

Die toegewings van die kant van gie Uepar-

tement is deur al die korke aanyaar sodat skole orals oor 

, d:J.e land onts ta~:J. het e:n van 10 tot 21 vermeerder het,met 

kinders V&Laf 9 tot 130 in die registero Te rselfdertyd 

het die rEo gering reeds {Ue weg voorbere i om die verant·· 

wool"cle-~:L:L':t.:J:..Cl. vir die onclerwys van al die kinders op 1n 
") (._, 

suiwe:e poli tiek-okonomiese basis aan die publiek voor te 

le, Die staat sou nie langer tevrede wees om bloot as 

patri.arg op te tree nie, en in die opsig het dit al dade-

1ik die een groot verskil met die Kaapkolonie begin toon, 
3) 

waar die grootste mag in die bande van die plaaslike 

skool rade -vva s., 

Etlike jare lank nog het die staat die 

kerklike liggame die geleentheid gegee om die skole te 

onderhon of te ondersteun, maar teen 1908 was dit duide

lik dat d~ar op onderwysgebied nie tred gehou kon word 

met die ontw:lkkeling van die land ~iel). Net soos in an-

der 1a:..'lcle het ook :tn Rhodesie die plaaslike beheer onef-

fektief geblyk., Die bestaande skole is nie op 'n geson-

de basis gehor' .. nie weens gebrek aan fondse, geboue, skoo1-

behoeftes,en in baie gevalle wou die nog trekkende bevol-

1) Schedule to Education Ordinance, 1903; Section 1, 12., 
2) Monroe~ Brief Course in the History of Education,382., 
3) Malherbe: History of Education in South Africa, 116, 

117. 



·Gli· 
lt:.tnr~. 1m1 n!e ve!'e.ntwoo:rdelik stel vir die uitga.we, op 

- I 
ting en instanclhouding van skoolgeboue of cUe opening 

nuwe noodsaaklike skole nie, terwyl in plekk_e 

been difficult¥ in finding prominent local men of the 
1) 

necessary standing to act as managers.n Ontovrerlon··-

heid met die kerklike skole, die gebrek aan tn allesom

vattende onderwysstelsel, die behoeftes'aan middelbare 

en tegniese onde~s het alles aangedui dat die eersto 

periods van die onderwysstryd, wat deur die kerk op hom 

geneem is, afgesluit is en dat die staat nou sy behee:r 

stelselmatig en seker sou uitbrei. 

2, K01V1MISSIE EN STAATSBEBEER TOT 1936. - -------------'-_,.;,;.-~ 

ao Eerste Onderwys~ommissie 1908. 
' 

Een van die seke rs te t~kens dati rvan was 

dat na die koloniste self 1n meerderheid in die Wetge--

vvencle Haad in 1907 behaal he t en, onderw-ys op verskeio 

publieke vergaderlnge bespreelt is, waarop meer en r10or · 
, 2) 

gevoel is dat die staat die onderwys moes oomeem. Die 

eerste stap·wat ·de~r die nuwe Raad in verband met die 

onderwys gedoen is, was om in 1908 ·tn komniissie aan te 

ste1 om ra;;:rport ui t te bring oor die hole onderwyssis= 
3) 

teom van Rhodesie. 

Die Ko:mmissie het aanbeveel dat onderwys 

verpligtend sou woes vir alle kinders wat naby die skool. 

woon.~ da t die D.epartement alle primers onderwys sou kon-

tro~eer, dat· adviserende komi tees vir publieke skolo ge·

kies sou word,. predikante die reg sou he om godsdiens op 

dle skole te gee, da t meer -koshuise opgerig ·erou word..~ e:o. 

Engels as medium behoue sou bly~'· Twee aanbevelings·wat 

die N,.G_,Kerk sou getref het, te wete. fn paralelle ~r;lste: 

vir die ryker en armer klasse in plaas van die gebruik-

like leersisteem soos in die Kaapkolonie in swang was 9 

en tn onttrekking van alle staatsonderst@uning aan kerk-

skole P is nie deur die regering aanvaar nie. 

'n Byna ongeewenaarde uitbreiding op alle 

1) Report of the Education Commission, 1908, 3. 

3j ~~1.~ ~Blackwell ,aw. ,2. -
' . ' 



62;l 
;·.;o'biode VCI.n d:'i..<:! ot:~.d.e!."wys het l'lOU pJ.o.s.sge\rinClo 

stcv,d;skole ll.et vermeerder.van 21 tot; 93 deurdat ba:J..o 

plaasskole geopen is, andere seslui t is en so:rrirnic;o cle:.1r 

die staat oorgeneem iso 

krlmping van pr:tva te skole van l<h tot b binnc-; d.rio jaar, 

vir so ver dit die be-

lei .. c1 van c::J.ie regering en dle Departement onderskry:f b.et, 

goer1 gewerk, en waardovoll e hulp aan die :;::; epartome:ct 'Nat 

ooreis vvas, verskaf J) · Losieshuistoelae het die 2/C! tal ko 

gangers ·vermeerder soda t hulle 'n kwart tot 1n clerdr~;;, 

sorr.mige jEn'e twee.~derdes~ vo.n cl.i::; totalo skoolbovolkin::; 

uitge:r:1aak het - 1n verhouclins wat enig was :.n die bele 

Bri tse Ryka 

Die merl-a'l!aardige u:!.tbroidl:ng in :T[)un·:Jo.ro 

beheer en administrasia vo.n en bolangstelling in clio on-
2) 

d.Grwy s vanaf J. 907 is in go en ge rin1;o mate t.J.G.n clio bema~ 

J:d.ne; \tan clio som van £200~ 000 vir 11 educc.tional" -pubLic 

a:ncl s ther chnri table purposes in F.hodesla ~~ dour Alfred 

Deit; 1n vennoot van Rhodes? te danke n:?nl) Na .J.ie cl.oCJd. 

van h:i.erdie weldoener -
. 3) 

~· 0 -h-l 
opvoeo.lng~ J.n sy uyc~ 

die 

r]' r ~1ror·1 1 ros'1,..'1'9 se asoolr 20 J - . "-· ,tl. ~.Jb~......r:~ .Li.L. ..L ~ .. ~ :; u. .:... ..J 

groo t.s te :in t·eJ.G.ng van C:U.v 

Deitbenrse vnn £32 elk Gn 

£2,000 (lator £4,000) vir die losies van kindsrs wat moor 

as drie myl van die skool af woon.9 besk:tkbaar c;es tel,) TJi;J 

Departoment hwt:; naamlik gevoeJ.. O.at met so 1-:q. ··JGI'.Sprulde 

en rond trekkende gemeenskap ( 20? 000) die enis,s tu o:o1 os s 
\ 

was. om 1n bale id van same trekking in losie·sa:m.ise ln die 

steele., 
i' 

ve::::al by die hoer•skole in die groter dorp0. toe to 
. ' 

paso 
.. 

Vanaf daardie ;)<) r:bdc en mGt clau.rdio s CJ1J1 

geld was die toekoms van dio onderwys in die hunde \T:J.n C:Li 

departement verseker, 

Die jare wat gevolg het, het egter In ga-

roep om vry en verpligte onderwys laat hnor, en mettortyd 
-----------------
ll Blackwell~ aow~ 3o · 
2'~ Renort. of tbe . .r~1ucati"·~ Orwr."'YYis.si.,n.~l90R.BJ ~ ..... l.rwA11 .. 8 ... 'i\'~ 
3) Fort: Alfred Beit :A Study, 170. _ _ "~·.,5.,, 

'J ., .. I·' ., r '. 



lok<> , Die Administrasie was verpli[:!; om in l91E: vv-eor 1 ~n 
1) 

kommissie te benoem om die twee sake te ond.e rsooko 

Oorlogs j are he t reeds baie fjGlclelike. VG rpl igt:in~;o 11J.OCJ.ts 

br':ing, en terselfdertyd was die strycl in die provin,g·.I..os 
I 

:van die Unie van Suid.:.Afrika in ve rband. met vr;rplig't<':1 

onderwys nog glad nie ?pgelos nio, sodat die rogurinL~ 

huiwe.rig was om enige izlerandering aan to brine;c i-'1s OlJ"' 

lossing vi~ die baie plaasskole is meer koshuiso vir dio 

dorpskole voorgestel, asmede 'n stelsel van sontralisazi 

op sekere plekke van die mees te van die oml:l.gc;endc.,; J:;:::lei:r 

plaasskooltjies, waar dan ook weer vaorsioning.71r 10~ 
. 2) 

sies gema.ak sou word" 

Om die tekort aan ondorvv,y-sere::;so vir d.:i:.~ 

veel, en in 1917 is dio hoogst0 sport ir_L di.e onJ.Gr'Ji!y:seiz 

teem van Rhodesie bereik toe so tn kollego tc:: 3·al.i..sbn2'Y 

in samewerking met die Eveline J\~el.9ieskool te cm.twik!,~:EJ1.; 

Daie kon nie gedoen word sola:J.l<:: die o·:nil 

aan die gang was nie, ·en etlike jare lanl: n2 die: '\rrrxlo 

was daar neg 1n mate van onvnstheicl, nie allecn :':.n 1ii\ .. 

onderwyssake nie~ maar ook in die polit:Lek" 8ood no. 
' 

enige oorlog was daar 'n geos van ontevroclenheid met zm 

losbreking van die. reedsbestaande, maar ook van nuwe· ho 

ui t die ch!:llos. Die onderwysclepartement hut veral dic:J · 

oe gerig gehou op die on twikkel.ing wa t in die anc1er :an<~· 

de plaasgevind het; maar vaT?- binne af uit hot d2'.L8.r ocJ.~. 

'n beter besef van die wese van die opvoocling die breL 

lae van die bevolking deurdring, Daar was !n vinni~o 

uitbreiding gedurende die jq.re 1919···1929,;; wat buoug J'J.ot 

om die hele gebied. van die opv:)eding van d.is kir:cci v::u},:J,f 

die primere skool tot aan die einde 1ran d::i..e m:l.dd.eJJ::aro 

stadium verstandelik, moreel, fisies, en kul tureol in· 

te sl ui t • Net soos die ontwikkoling na 1908 w~s ook 

1) 
?) 

3 ') 

Vgl. Blackwell, a ~w~ s. 
ReD or':. of Education Committee: 

:Rep.ortf :dl'rect'or· ol Ed~citt·i~,~-
, ' 

1916a 
-· r...,. r 

I9IB. 



die poli tieke mac; - Verantwoordeliko nestuur 

1923 aan die bevolking toegoso :'i.sc Daarmec: is 

W3.t 

'I OO.tC 

in 

d.iu 

B.S.A .... Maatskappy se beheer oor diG land f:i.nao.l afo;e~ 

sluit; en het die kolonie gowoier em o..s O.oel vo.n die Uni. 

van Suid-Afrika in ;olyf t e word.~ Die nasiono.lo ontwn-

king van die oorlogsjare hot ook clio D~ci t.so kolon:l.o 7ns~ 

ter aan die moederlancl geknoop en daccrmoo he-G in :\esto.~ 

OP.: opvoedkund:.tge cla tv 

te rwyl daar nie by die Unie aangEJ .slu.J. t kon wort1 nie ,;~ s-n 

die sis teem wat in die moe de rlanc1 in svmng vvas ·' :n~.o E> C'·D•" 

cler meer in Rhodesie kon toegepas won:l nic:? 1n onc.:Eho.nk·~· 

like on lokale sisteem van oncloi'V'iYS in ~thoc'lus:LG: no•J.. .OP'' 
1) . 

gebo'u sou moe~ word. Daar7oor waR claar ;7onoeg cluup.., 

se:t..~_ingsvermoe· by die koloniste_:; doG diG ·JD.dcn·wy8kr'o.gt.o 

het ontbreeko 
·· ....... 

in te voer, het tot e;evolg gehacl dat d:1.o pe:csentB.,sie [!,6~~ 

kwalifiseerde onderwysors gerJtyg _hot tot 70-:.R on d.io (!;G= 

ste in die Unie of in die Dr:l.tso 'R.yko Tog l1et eli "b ool~ 

gebeur da t di~. Departemen t go<3raduoerde ouds oldt.,to as 

•' 

onder'\n.rysers ingevoer het i'7.at · nie onderwysl-;::wo.l:J.fikasieo 
. 2) 

besi t het nie, ook sonder om later 'J.aarop nan to dringo · 

Teen 1923 was die nuwo etolsol oral in war 
3) 

king •. Salarisse is verhoog soos 

eie voorrade~kantoor is geopen. Die getailile hGt toege-

neem en die plaasskole he t vinnig vermeerdor tot l04 i:n 

1927. Daarna het die· sentralisGor,~beleict weer na ·\rore 

gekom en is laasgenoemde verminder na 26P te~wyl privant 

1) 
11
The state:f?_oamsses a kind. of corporate personal:'!. 

which must find expression in its Ed.ucational 
so long as it takes pride in its .own ori[£in ard his·~ 
tory and ende.avours to solve its .spacial problems in 
the light of its ovvn exte rience 11 Rogulat ion,s; Cour~
ses for Primary Schools, 1924<~ 

2) Report: Director of Education, 1919, 1920o Vglo Rhode
sian Services Record: September 19447 2469 

3)· Maiherbeia.w., ·r577 · 



aangegroei he to ln Ongekende ltbougees 11 he t ::Ln dio 

geheers, en groat koshuise met alle seriewo :'Ls op clie 

c1 crpe opgerig waar die hoersk_-)J. o tot 7 r~o sty g he to ·;Tir 

die 35,000 inwoners was sewe sto..ats-hoe:bs1wle 9 behal~N'G 

nog c1rie wat deur kerke onderhou is;~ 

goeie prestasieo 

Ander ve rbeterJ.nge was ~l:'Le invoe:ring van 

1n skoolkaartstelsel om die beweglng van die rondtrek·-

kende kinders - 1 in elke 4 - te probeer kontrolo0fJ 1n 

uitbreiding van die leerplan om_plek vir lig,gm?.Inso 

t by d • t 0 11" t ., 't ~ ..., k d' , wa le rople se ..:c lmaa aans-1. Ul , r::;e m_,,a .• J.e oen:Je 

ming van 1n MediesE> D::l.rekteur om gero·3ld die skolG tEl 

besoek; die ins telliner- va::.1 twee nm\i8 kctrsussd vir sm.:ms, 

een vir aspirant':.:; boere naamli}!: ''n landbouskool in cliu 

Matopos en 1 n Junior Tegni0so skoal vil~ skolie:r·s wat ni 

met die akadem:iese kursusso wou voortgaan niG£ en di.e 

vermeerdering van die beurss+jeJ .. ['JGl om universitoitsk:.l:.t:'~ 

susse moontlilL te r.aaak, 

dat die Junior Sertifikaat .. ,eksamen van dio Ko.ap tot g 

nut in Rhodesi~ gestrek hot nio, is di~ in 1929 d8ur 1n 
~ ' 1. j . 

plaaslike eksamen vervango 

Al die verbeterlngs en voranderin,.~s hot 

t red gE>hou met die on twil-ckelin[_I; wa t ook ln die buitovJ'().-
2) 

reld plaa sgevind he to Rhode sie was daarby gel ukk:tg d.3.t 

by die jongste ui t die eksperimente vs.r.J. under lando kon 

toepa.s sander om aan die reedsbos·caancle afbreuk te doeno 

In ve rgelyking met ander lancle was by bnio 11 ryk11 en het 

hy oor inkomste en donasies besl{ik wat nie c1ie goeie lot 

van ander pioniersbeskawinge was nie() · Dour clio jare i::.~ 

1n ges:istematiseerde onderwysst:0lsel in J:i.hodes.:\.8 Op8ebou. 

met die wote dnt danr a1 tyd. die geld govind sou word om 

enige gesonde s.anbevel ing ui t. te · voer .· . Die ontwikko-

ling in Rhodesie het seker nie ten agter gestaan 'oy c1:l.o 

in ander lando of in die provinsies van die Unie van 

Suid-Afrika nie.; 

v ·l. : n8pOT'T ~ T)l_rc::~tnr nf Educs. ticm. }_£29" 

Vgl.Olivier: Recent Educational pevelopeme~t 26 
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0 (l g!l~e .. r'~L~L~SS'.!Il .. ~~.~~s-~_£1 __ _yap_1_989 , .. , 1.Ta te II"'Ners'lag ~-

Met diG selmrheid dat die tyd ryp was 

verd.ere ontwikkeling is die b.el.e opvoedkundige aang0le 

hede weer in 1928 in die parloment bespreek, toiJ eers 

voorgestel is _clat onderwy·s tusson 7 en 16 jo.ar vorplig·~ 

tend soL.~ wee so Voordat tot cUe sta1J ooigego.an iEl~ is 

besluit om weer 'n kommissie aan te st0l om rapporte nit 

te bring oor die leerplan in al sy aspekte, oor die on~ 

derwysstandaard in Rhodesie in vergelykine; r1et ander 1 

de en oor die hele kwe ss ie van eksa:nens" 

vraagstuk is ondersoek na aanl eiq.ing van iK:ritiek tcwn 

d ie wer1r l' n se1rere 1J.or.<:rs1rol e "'eel"'"'"' 1~o~ '.'.'.P.v·.·t.nr'l. 'l :=1 cl" ... ·'-, 
- ' '"' "'"' 0 '"''· • G .... CCC-<.J • .!.? - '" ·- ~ ~~ ·' u 

slegs vyftig persent van cUe Hhodes:lese ]{andi<l.a t0 :l.n cU.u 

ma triktJ.la sie .... eksamen ge slaag J::.ot" Ook die Diroktour 

van Onderwys het selrla dat promosie geskiod het op 1n 

r'oetine be.si.s sonder da t ''lin : P.G r1 ~ n'" sr:: he1r••iT:'L3.':tJh~d c1 cwn -~ "" -' .J_ ·.J -- (.) -· t--1 .... ' . ~- .L •• , ::: .,~ ,..t, "- J. 

.l. i 

I 

examination results are not tho final to8ts of a aecon-
' 

dary schooll, they are not without signifiGo:nce., Ji. GDlE~ 

parison between the standard attained by·.tJ.J.e vartous 

prov:J.nces of the Un:ton of South A fric~"). -::loes not; fJ a tter 
0\ 
'-'l 

the Colony 9 
11 het by verklaaro 

Die Kommissie wat bestaan het u.it profc 

FoClarke van Kaapstad 7 nmro A.'rate van Australi8 sn nmr~ 

P oBaxter van Hhodesie moes aanbevelinge doen ,,for the .. 
education of a particular. cortL.'llunity in a par·IJi,cu.lar si-

3) 
tt'..ation,.11 ' In hul rapport 9 (Tate Eepol'tJ ~L929) het 

hul 7n ba:le ,simpatieke houding ge:1penbaar e:r-1 fo:ltlik.al,~ 

le ·aspekte van die ondervvys o.angero.ak.., J>'L t het -die .,1lt 

breiding en bevvaring van cUe Europesc beska1.~. ng vooropge 

stel, a.sook 7n opvoecl.ing van ::-lie ki.nd.ers "to live a fat:: .. 

effective Rhodesian lifea" Dit het die fondanente-_ge16 

ter vermindering van die vertraging en c.'\.ruiping van die 

skoliere deur die kursus na die primSre ~koo1 ta. -,vysig. · 

In die eerste plaas sou daar 'n Junior 11 c1riejarige kur-
n 

1) ~eport: Director of Education, 1927. 
9) Tr1Am 
3) T.a te 'Report,._, -·~92r9, ~.p. 1 l 



. s~J,CJ ann sokere skol e gevol g word waarmee die skooll·oop·· 

bao.n van -sulke sedns en B.ogters maklik nfgerond kon word 

Die ander hoerskole moes 'n paralelle kursus in akademio 

se of eksamenvakke en algemene praktiese vakke;indien 
1) 

~oontlik,instel. Die.Tegniese skool moes uitgebroi 

·~word en die Ma topos-landbouskool onder die Landbo'lJ.depar-

tement geplaas word" Om te bepaal na watter van die 

skole of klasse tn leerling na die primSre skool sou 

gaan, is ln etdbV'-eksamen, 'n 
11
Qualifying ·Examination"-, 

aanbeveel" 

Die Kommissie wat in ieder geval samewer-

king op onde rwysgebied met die Unie aanbeveel het, het 

nie op besonderhede ingegaan nie •••• 
11
we feel unequipped 

to make any definite recommc:mc.1ation as· to vvhat the deci-
2) . 

sion on any particular point should bee 11 li!Iaar di t was 

veral in die breed-opgosette filosofiese beskouing van 

die Rapport da t sy >.1\Jaa rde gel& het, Dit bet die bosto 

' 4 \- .-::1 o "E - H ~ R ,, !I ml .,..,d ' o "' geneem U..;_·u ule ·ngeJ_se _aCLOW epor'L~ J..'J.G r!i uca'tlon 01 
1t ---.. ---------

~e~~lo_lescentt! en di t by Rhodesiese omstandighede aant:;G. 

paso 

Di t was 'n Happort wa t weer die belang-

stelling van D.ie gewone ouer opgowek het en die D.epa.rte-

ment die gelee::J.tb.eic! gebied het om nie alleen die gedane 

werk in perspektief te slen· nie, maar y;:n die rigting van 

die· toekoms te bepaa.l. Daar was meer as net 1n boekge-

leerdheid in die jqng lanr'1. nodig~ seuns ·was potensiele 

am.bagslui en industrie1.e leiers, dogters die kern van die 

h-eLls van die toeko:,tJ.s; onde::::'II\JYSers moes gekwalifisee:L'd-
~ 

wees, inspeksie deegliker, administrasie betere En met 

die weloorwoe mening van die kommissie tot hulle beskik

king ho~· die owerheid beslui t om een na d:le ander a.anbew· 

vel ing in die prak"b:Jk toe te pas~ 

Die dr_letermyn-jaar is in;estel, bosbou-

aanplantirrgs begin, addisionele onderV',rysors aangestel, 

en korrespondensiekursusse vir verafwonende kinders inge-

stele Onderwys is verpligtend vir die ouderdomme 7-15 

1\ Tate Report 1929, Section 69~ 
2) Idem,48·.--· 



.ge'flr.o.a.k: en 1!3.1.le .skc)clg~ldo 'l.rir die prirr...ere skole ls afge-

skaf, terwyl voorlopig deur die regering onderneorr1 is om 

enige leerling gratis onderwys te gee as sy ouers nie 
. 1) . 

kon be taal nie. Pla ttelandse sen tralisoring van skoo:L· 

kinders het voortgegaan en vir hnlle is d.1e kursus aan 

die Matopos aanvanklik uitgebrei ter1Nyl die driejarige 

tegniese kursus tot vier jaar vorleng iso Andel" tegnio-

se ,kommersiele en aandklasse in Sal:Lsbu.ry_, Dn.la·wayo en 

Umtali het meegehelp om die naskoolse jeug in die indus-

triele lewe van die land ir'\.(\3e lei, 
~ !J.· 

Di t was l::0rt om. ln 

o.pv oedi110 
~- .... 

poging van die Departement'Vom aan elke kh1.d 1n 

na sy aard ·te verskafc 

Maar tog was die akademiese stempel nob 

in alle s te bespeur, al is daar e~sperimento met die so-
2) 

genaamde !lmoderne 11 vakke begino Daarben.mvens het d:te 

d ' . . k . R' 1 . .. 1 • 1 ' _, " -1-' epresslGJare oo 1n noc es1e oncwl.<::KOJ..lng op a _;_e go-" 

biede gestrem sodat alleen di6 it~ms wat nfe to vn0~ gel, 

ve reis het nie, dour die Onci.erwy sclepartr:Y'TIGnt g0 edgokGllJ:' 

kon worda 

groei van die moderne rigting teengewerk sodat oo .. ors- vc-;r, 

al en onde:rwssers in 1n minciere mate n•.![::; ao.n die cu idee 

vasgehou het dat akademiese kursusse g"'lskH:: wc..s vir die 

normals of bo-no male kind en die mod(:Jrne krusus vir die 

kindors met ondernormale bem~aamheido Dit hot goly~ of 

die owerheid huiwerig was om verder mo·\j dio Ond e '~W\T C! JG 0 
• .J.. ,, u '-~ ' _,. 

eksperimenteer en het verkies om sake hul gang te laat 
I 

gaan. Maar weer he t die J)Ol.l tieke verw:tkko"2..ir.:.g in :'"lie 

land die onderwy,s be1nvloed.!' en met die nuws rew·=n:.•ing -v:''1 t 

in 1934 aan bewind gekom he t, · J.s die moderne" \)Griocle 
n 

in die onderwys on twikkeling van RhoclesiE:( :'Ln[::;t:Jlo :L, 

3., DIE.,_ 1J.!.C]pERNE" O~DERWYS .. :_ 

a. Onderwyskommiss_ie van 1936 - n.E_ox 1~::~slaKL .. 

Die drastiese. onderwysverar::cleringe wat se· ... 

dert·daarciie datum in die kolonie plaasgevind het, het 

hoofsaaklik geskied op inisia tief van die leier ';ran die 

party wat nog tot op datum die lang geregeer het, G"l\L 
._.__ ...... _.... ____ .. ~-·-
I) Compulsory_ Edl?-~atior~: ,Act··,: I95fh' ::' 
2) Report:Director of Educatlon,I934. 



onderwysvoorui tgang glad te stadig wac~ en het beslu:tt 

dat di t beter sou wees 0rn nie die Tato-verslag verd.er te 

raadpleeg nie, maar 0m In nuwe kommissie te benoem veral 

a':lngesien die skraaljare blykbaar om waa., Een van d:ie 

Engelse in.spekteurs HH,MQinspector 11 mnrc. H.Pox is be,~ 

noem om die ondersoek waa·r te neem~ en hy sou vero.l lei

cling moes gee hoe die Hadow Report 11 oor die opvoocling . " 
van d:'Le adolessent by Hh0de sies e omst andighed.e aa:npas :J 

die eksamens telsel verbete r, en c1ie 1 eerplanne 1:~1- ":::ge br~e:!_ 
1) 

kon word(! 

Die oorsprong ·van die Hadow~·Verslag moet 

ln die tydsgees van clie na-o0rl osse on{lerwy sroorgani.sn.-
. nl 

. G j 

sie ges0ok word toe die rlwderne opvoeding.sbo•!Wging ~n 

wereldwye !Jrnvang fl:angeneom het g 
' ri .:Ge~;..seJ:. nuwe orienta-

,\ ' .. 1 
SlG- ve rs ... ,_ 

cleur die 

van clie oncler'l!zy9 vir die midclelbare 

Consultative Cr)111mJ..tteo 11 in E:ngeland \192C) h1 
H ,~. \ 

t.J j 

.D'""'lJpOr+- a·anbevee1 en sor1c ,-1.!16 ~}-~-{J a·r·'""-,..,...1·0 ·;ntl .tj'-':';li!.; lea.·- _ . u - _ J ·'·'· ~ . • • d '·· .1.0 l ~- :.. t:.:> __ .,,ll~•"'""-·"'' (_-, i_~ v ___ . • 

h-9 t van die. ondo rv,rJshervorming. in Engoland, sou. ocJ:k sy 

koloniale :tnterpretasie daarilan in :1hoci.esi8 die :La:nd. by 

die bes te wat Op ondervvJsgebiec1 aangebiGd lr.on W0l"C'J., l.aa't 

aanslui t.,. 

In die verslag wa'b dour die Fox-kommissie 

in RhodesiM uitgebring is, is die verskille wat indiwidu 

kenmerk.9 ontleed en die feit cJat riie meGrfl.el'heid van .J.te 
1 

kindors prakties van aard was en dat die hoer al{ademiese 

skole dus vir hull e ongeskil{ is, beklemt!JOTI r. Eksamen 

is heftig gekri t :!.seer en as die norsaal·L van baie. va2.1. die 

vertragi:ng aangegee.. Kortliks het die aanbeveling.9 ws:i::; 
I±) 

cindelik deur die Regering onderskryf iR 7 op die vol~ 

gende neergekom~ Daar s0u 1n duic1elike verdeling wees 

. tussen laer Em mid.delbare onclerwys; laerslwle sou Vl"'Y-

wees van 1 n depa rtementeeel-opgelegde silla bus; minstens 

drie j aar sekundere onderwys ·moe s vil"' alle kinders bo 12 

jaar verskaf word; die ouderdom vir skoolverlating sou 

Fox Report: Section 1. 
Onetze~: Di~ Moderne Opvoeding, lOe 
Hadow Rd~nQr ~--:.ald~cation nf tl1e Ad0les.cent, Vl1 ... 
Hansar • 2';;1. \:} -1 7ji·· 



nie dadelik gedoen kon word nie, sou ouers wat hUlle kin 
.... 

ders na akademiese skole stuur1 gevra word om 'n verkla

ring te teken dat die kinders tot hul sestiende jaar op 

skool sou bly. Sover moontlik sou die .ouer · 'n keuse ho 

by die 'oorgangstadium van die.kind by 12 jaar. Midd.el

bare onderwys sou drie tipes behels: modern, akademies 

en teghies en waar moontlik sou moderne en af~demiese 

onderwys in aparte skole verskaf word. _Moder:n~· kursus,:. · 

se, in aparte skole of nie, sou Vry wees van alle ekster 

ne eksamens. Die departementele· Junior Sertifikaat sou 

aan die einde van 1937 afgeskaf word, terwyl die akade

miese mlddelbare skole die matrikulasie laat vaar en die 

Cambridge School Certificate in Vorm lV in en na 1939 

sou skryf8 Die Vorm V en Vorm V1 sou of besig bly met 

die opl;10ping of verkryging van die nodige krediete om 

toelating tot dfe universi teit. te verseker, of soli ge

vorderde s tudie onclerneem om aan te sluit by die l{ursus 
1) 

vrat aan .aie· universiteit gevolg sou wordo 

Die beweegrede vir die afskaffing van 1n 

.R.eerp~'b.nt in die laerskool was dat die skole te veel op 

'J.ie formele vald{e en die "3 R' s" konsentreer, die ~ul tu

rele vakke veronagsaam is, en 'n gelyke standaard van be 

voegdheid in die formole.vakke van aldie kinders geeis 

is, voordat bevordering kon geskied, en dit baie tot die 

algemene vertraging bygedra het. Die redes daarvoor 

was weer om1a t die primere skole bloot as die voerskole 

van die ho~~skole beskou is, sondef eie duidelike doel~ 

stallings. Daarb:Y:J het die "Junior Deit 11 -eksamens vir 

beurse en die gewone Qualifying Examination 11 aan die 
" 

einde van die laerskonl die vrye en onbelemmerde ontwik-

keling van die skole ges~rem en hulle verplig· om. op die 

leerplanvakke te konsentreer. The primary school is 
11 

not a mere interlude between the infant school and the 

later stages of education, nor is .its quality to be jud..;. 

ged by its success in prepEJ.ring children t.o proceed to 

I) Fox Report: S.ec tion· ,r;r ;' ·Harrsacrd·: t'. a • p·-. 



the latter - Its criterion must above all be the ·require 

menta of its pupils during the years when they are in 
' 1) 

its charge, not the exigencies of examinations~~.¥·-·.\'! ·he 
' . ! ( ·~ ~· ' 

dit in die Fox~versiag gelui~ 

Die kontroversiele .vraagstuk in verband , 

'met die reorganisasie van die sekundere· en laerskole is 
2) 

reeds deur die Tate~kommissie aanhangig gemaak'- Daar 

is nou weer aangetoon dat 'n groot deel van die kinders 

verstoke is van enige vor.m van middelbare onde~JS en di 

rede daarvoor te vinde was in die akademiese kursus wat 

ongeskik was vir die merendeel kinders in die hoerskole. 

Baie kinders het nog in die skool gebly tot na die Ju~ 

nior Sertifikaat-eksamen maar daarna het hulle alle be

Immers was c1i t tn 
'3) 

langstelling in die. skool verloor. 
4) 

feit wat meer en meer deur die hele.·wereld besef is . ' 

dat die akademiese hoerskole nie genoegsame voor siening 

vir die opvoeding v~n die groat meerderheid gemaak het 

nie. Sulke vakke ~oos kuns, ~andwerk, liggaamsoefening 

musiek ensovo0rts is verwaarloos geword omclat hulle nie 
. ' 

eksamenvakke was ~ie, en hulle sou nou tot hul reg kom 

in die umoderne 11 skool wa t 'n beter opvoeding vir die 
. ' . .. .. \ . ' 

lewe sou verskaf. Ook. sou clie um?de rne" sk ole aansiu:f. t 

by die agtergrond van die omgewing. 
11
They will have a 

' 5) 
Rhodesian charact.er and a local character as Well? u 

: I , ' 

het die :8erste Minister v:.erseker ,~for the great majority 

of children the modern high school will provide a soun~ 

der, more vital,. more cultural education than the acade

mic high school," 

Maar die regering het besef dat ook met 

die publ ieke opinie re~ening gehou moes word. ,·Baie ou·

ers het ske-p ties bly _staan teenoor die sogenaamde moder-

ne onderwys, ander het die moderne 11 skole as 1n soo:pt · 
n· . 

beroepskool beskou waar die minimum Engels en rekenkunde 

en die maksimum skrynwerk geleer sou word. Voordat die 

1) Fox Report:· Section, 14 ... 
2) Tate Report.; 66 •. · 
3) Fox Report i · 14. · · 
4')0:oetzee·! a .<W.,~,I7 rvgl.-.- Smuts':· Education .Qf·:.;t~:-.,, .f\doJ:e.-9~ 

cent, 4. 
5) J:Iansard. :"t. a • p .• · 
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finale keuse van die skonl waa.rheen die kind na die pri-

mere ~asse sou gaan - hetsy tegnies, akademies of mo

de·rn - gedoen is, sou die ouers die kans. kry om so .,n. 
l 

keuse van die onderwysende personeel goed of af te keur. 

Juis omdat die'vereiste matriku])asie-ser:

tifikaat soveel seuns uit die staatsdiens gehou het, sou 

die kinders van die moderne" skole met 1n sertifikaat 
tl 2) 

van iie' hoof nou toegang tot die staatsdiens he.· Ter-

selfdertyd is gevoel dat di~ matrikulasie-eksamen tog 

per slot van sake baie min waarde het vir die gewone 
. '· 

Rhodesiese kind - immers, volgens die Eers te Minister, v 

was eksamens vah enige aard vir die kind wa t_ nie na die 
3) 

universiteit gaan nie, oorbodige Hy het da~rop voorge-

stei dat alle publieke eksamen$ in die skoolloopbaan van . . 

die kind afgeskaf sou word, en dat in plaas van die Ju-

'"' nior Sertifikaat in Vorm 111 die Cambridge School Cer~ .. 

" tificate" in Vonn lV ve.rvverf word, wat dan ook op sy 

beurt die ~atrikulasie sou vervang 

Die laaste verandering voorg~stel te wote 

da t die uiteindelike ve rantwoordelikheid van alle blanke . 
skoolkoshuise in die minister.gesetel sou wees, was na 

aanleiding van die bewerings dat die koshuiskomitee op 

'n los. en :on.bev,redigende basis gel{onsti tueer was wa t hom 

'n dubbels'innige gesag ,gegee het en nie daarin geslaag 

het om die inherente regte van die regering wat tog die 
' . . . 4)· . 

g~lde:Like last e moe s dra, te waarborg nie •, 

be Di~ nM._oderne" Y!3.rS:.Pderinge in die On~JY!!_beleid. 

Wat die toepassing en uitvoering van die 

voorstelle betref, het dit in die laerskole uitgeloop 

op 'n lewendiger behandeling van plaaslike gegewens en 

aangeleenthede. Die Prime[j'e afdeling wa.t tot dusve r 

as deel van die ho~rskole beskou is, het nou outonome de

partemente met hul e.ie prinsipale geword om die onclerwys. 
I 

van kinders tussen vyf en twaalf jaar te behartig., In'· 

al die stedelike gebiede het 'n opbreking en reorganisa-

1) Hansard: 29 .10·81937. 
2) Vgl., The Rhodesian Services Recqrd, March 1940. 
j}&4 r Hailsa~d f2'9 .~-10 .;193~. 



• 
~ie plaasgevind wat daartoe gelei het dat al die laer-

skoolgeboue , · van die hoerskonl geskei was. Die 

lations and Courses of Primary Instruction, n die silla

bus van die Departemen t wa t sed3rt 1924 in gebruik was, 

is afgeska·f • Om onderwysers in staat te ;3tol nm hu1 

eie leerplanne op te stel om meer aan die eise van· le
.tt 

wenswerklikheid" te voldoen~ is gereelde vakansiekursus-

s e gehou, en is o ok onc1e rwy s panel e ·daa rge s t eJ. om aanbo-

velinge te doen. 
1) 

In die sekundere afde1ing was die eer-

. ste vraagstul-t nie of die umoderne!l kursusse noodsaaklik 

en geslaagd sou wees nie, maar of dit moontlik was om 

so 'n skema binne die raamwerk van die reedsbest8j.sn de 

akademiese skole t9t sy reg te laat kom~ Benewens cl:l.e 

kursus vir seuns en meisies in aparte skole was daar nog 

d.ie probleem om fn 11moderne 11 k.J.rsus in die skole waar 

seuns en meisies saam was, in te stel~ Dit het ko..,eclu-

kasie minder p'opuler gomaak7 maar waar die keuse ge1.e 

· het tus sen cUe gemengde en die nmoderi1_e 11 skonl, E.:3 die 

gemengde skool met 'n dubbelsydige basis vir albei skole 

verkies. Die ander skole het ook op die dubbele basis 

voortgegaan maar daar is gevoel dat aan die moderne kur-
. 2) 

sus nie volle reg kon geski,ed .. nie. baar was in iedor 

geva1 'n groo t rna te van ons ekerhe id by die komrai s.si~ver

s1ae en nlks minder by dio hoofde van die departemente 

pieo Dit sou fataal wees, het bulle gevoel, indien die 

moderne kursus as 1n toevlug v:'Lr die agterlikes beskou. 

word, dit sou nog fataler wees as die oprigting "iran umo

derne" skole reeds deur so1n moontlikheid bemoeilik is~ 
. 3) 

Na ondersoek deur afgevaardigdes van die departement is 
4) . 

in 1939 in Salisbury met 'n aparte m.oclerne seunskool 

en 'n meisieskool be8in wat sou poog om danrdie 11 human 

and liberal education", te verskaf wat so 'n algemene 

kreet van die moderne opvoeding is" Omtrent 250 leer-

-----------------------1) Vgl. Inspectorate: Report, 1940. 
2) Fox Report: Section 19. 
3) Cowi'e: S.RCIEduc~tion Department, -Bulletin No63. Gled

. h 111 .~ S ., R .Educa t:J. on Department. Bulle tin No ., 2 o 



lingo is vir·die doel getrek uit die platteland en uit 

die ·11modernett afdeling van die ho$rskole, Die kursus he'G 

ctie morale en fisiese aspekte probeer dek deur meer aan~ 

dag te wy a an godsdiens ·en ·l~iga:~:ms·o.E;Jfepinge; . intellektu-· 

ele aktiwi tei te he t die Engelse taal en litera tt:mr inp~e-

sluit (en met 1n mate van onsekerheid !n tweede taal, wat 

meest~Sll Afrikaans was) Aardrykskunde en Geskiedenis, ears·~ 

genoemde 1n praktiese kursus wat 6p lokale_ omstandighede · 

gegrond sou wees; Matesis en Elementere Wetenskap; Han

delsvakke, Praktiese Rekenkunde, Musiek, Kuns, Durger

leer1. h'Uishoudkunde, Hout en Metaalwerk ensovoorts sou 
1) 

die praktiese deel van die kursus voltooi. 

In die akademiese skole was daar 1n vin.-

nige stroom wat na 1n vier of vyfjarige kursus tot d:i.e 

handel of beroepe sou intree en aan wie sertifikate ge-

gee sou·word as hulle in vyf vakka van die Oambrldge-ek-

samen slaag. Die unj_versiteitskoliere sou in vyf vak'ke 

11
krediete n moe s kry vo orda t hul tot die uni versi tei te 

toegelaat kon word-- en die _krediete~1 kon al tyd ong.·e 1Jou 
h -

word nadat daar eenmaal geslaag ise (Suid-Afrika hat ses 
2) 

krediete vereis). Aange s ien net akademi ese 1T k:tnderr3 
!I 

-so is gahoqp - uit die laerskole sou oor.geplaas word~ 

sou daar meer werk gedoen kon word, is gereken. 

Ander veranderinge het 'n ui·tbreiding van 

die leerplan van die Tegniese Skool ingesluit, waarvol-

gens die kinders praktiese kennis van mynwese, boukuns, 
. '3) 

handels- en tegniese vakke sou opdoeno K:inders vir 

hierdie sk_ool is getrek ui t die· :i:noderne afdeling na 1n 

tweejarige. sound general education" aldaar, sodat rlie to 
It '4) 

vroe g met spesialisas ie sou bE:) gin word nie s 

· Veruer he t die poli tegniese 11 en aandklas.:. 
It' 

se in aldie grater sentra uitgebrei waar tegniese, pro-

fessionele, regs- en staatsdiens-eksamens afgel~ kon word .. 

Die kursusse, soos die skoolkursus self, was hee~temal 

1) 
2) 
3 )_ 

Report: Chief Education Officer, 1941, 
Secti-on 11. · · 

Vgl. Hansara: 27.10.1937. 
V;:rl o Snens ReDort: Seco.ndarv ·Educatj_ on 

Fox Report: 

. I 
(1939). 279. 
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gratis, eh.het enkele jare later vir vakleerlinge ver

pligtend ~sword. . 

Die Onderwyse rs-kollege te Bulawayo is 

gesluit om students. die ~ans te gee om aan 'n grater in

rig~ing oorsee te gaan studeer. Vir hull~.was beurse en 

lenings beskikbaar. 

Oor die hele stelsel het 'n Onderwys~omi~ 

tee bestaande-uit die Minister, Sekretaris vir Onderwys, 

rioof-:Xnspekteur en M~ediese I.nspekteurs beheer gehad. 1n . . 1) 
"Chief Educa tiori Officer" · sou die 'Direkteur vervang. 

4 • EFFEK VAN ·DIE .,MODERNE 11 ONDERWYSPRAKTYK. 

a. T;:>epassing tot 1947. 

Gedurende die dekade waarin die nuwe on-. . 
derwysrigting gel·eentheid geha.d het om te on twiltkel, is 

besef de.t die doelstelling om aan elke kind 'n m'iddelba

re onderwys van 'n a.ard te verskaf we.t tegelykertyd 'n 
. 2) 

redelike hoEi ~tand~ard van opvoeding vir almal verseker, 

'n gesonde was. Baie nuw~ geboue, 'n uitgebreide beurs-

stelsel, gere.elde vakansiekursusse vir onderwysers, ver

bet€1ring van· sa.lari sse, meer openbare bela.ngs telling 

in die onde~s , was maar 'n pae.r nprodukte" van die re

organisasie. 

Tog het gedurende die tydperk ook die ge-
3) 

b~eke van die nuwe beleid aan die lig ge~om. · Di t het 

~l spoedig geblyk da ~ die afwesigh,eid van ~n:Lge s_illabus 

in. die laerskool. eP.. die- daarm.ee_ ge·paal"Clgaande v:e.r.onte.g

saming van die regverdige vereistes van die sk-o:J.e ~t clie 

laerskoolleerlinge eindelik moat bywoon, k:rt1tiek van <;lie 
:·" 

-sekundere skole u'itgelok het. 
. ' ,... 

Daar is erg klem gele op 

d;te "geluk" wat die ls.erskoolkind dt:1n so1,1 moe s smae.k as 

die d_issipline van 'n vooropgestelde leerplan verwyO.er 

is. Maar die belangstelling in werk1 wat die dissipline 

van bo sou moes vervang, was onmoontlik sonder die hulp 

en dikwels ook strenge optrede va.n die onderwyser wat 

weens gebr.ek a an er:lige sillabus sy op tt;ede ve~sag het 
' . -----------------

1) Hansard: Vol. :,..s, ~7. 
~) Hansard: 27 .10*1937; ·Rhodesia Herald.f 19•'4•41, 

... , • t - ....._ ,-~ M- 0 •' · " r-oo 



sodat dit tot ongekontrolleerde vryheid in die klaskamars 

gelei hat • Die los,se gees het die la.erskoolleerl1:nge na. .. 
die sekundere skool gebring en vetel'in die akademiese 

skole het dit 'n fer.me op~rede· gekos om die kinders weer 

bewus te maak van die dissiplin~ van die klaskamer. In 

die ,,moderne 11 skole ht:Jt di t dikwels tot verdere eise van 
( 

vryheid gelei wat op ~ beurt weer een van die oorsake 
' was van onpopulariteit van die skole in.die oe van die 

1) . 
publiek. 

Dit, het verder geblyk dat die kinders wat 
. 

van die laerskole na die middelbare skole oorgaan, so ver-

skil in a.gtergrond da.t dit 'n groot deel van die eerst~ 

jaar aan die laasgenoemde skool gekos het om 'n geringe 

mate van·uniformiteit te bekom. 
2) 

tot standaard 

Da.a.r was geen. norm wat 

kon dien in sulke belangrike·va~ke soos 

by.voorbeeld rekenkunde en Engels nie: alb€d vakke wat. 

in sowel die akademiese as moderneh Sk ole 1n ve mame 
II 

funk:9ie het o Die leer van. tafels, :wa:t>.J tog 1n inherent.e 

deel van die iaerskoolleerplan behoort te wees, is wel 

deur meeste skole in die sillabus ingeslu~t, maar da.ar is 

nie streng da.arop aangedring dat die werk sander meer 

goed geken moe t word n1e_- Dit het in die"gemoed van die 

kind en in sy versta.nd 'n magdom mooi maar te dikwels on

verteerde en halwe waarhede besorg. - 'n gevaar wat die 
3) 

onderwysers reeds:gou ingesien het. 

Dit het ook geblyk dat sommige hoofde n1e 

bereid was om 'n sillabus vir hul personeel uit te werk 
' 4) 

wa t al bei pS: rtye sou bevredig nie, soda. t die depal;"tement 

verplig.was om in sekere va.kke 'n laerplan uit to gee • 

. Daar is .verder bevind ds.t bevordering vol .. 

gens ouderdom, 'sodat die verdeling tus sen die laer en 

hoerskool by 12- plus verseker kon wees, nie alleon misver

stand maar ook werklike twyfel by die onderwysers laat 

ontstaan het. Aan die begin van die ~,nuwe" onderwysjare 

1) Education Commission 194?: 4. 
2) Rhodesia Services Record: Julie 1941, 
3) Rhodesia Teachers Assoc: Rep.ort~ 1945. 

r July 1 9 45' 21. ) : . 
4) . .u.duca tion· ComrtJ.issio~,- l947: · I·; 1'3. 

28,29 •. 
(Services Record 
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is dit bepaal dat In kind van 10 jaar in std. 111 sou · 

wees, sodat by 12 jaar by. dan na die sekundere skool sou 

gaane Daar .is geen behoorlike balan~ probeer vind tusson 

die kind se verstand!=!kronoloE_:,ie en fisiese ouderdom nie. 

Dat dit 1n goeie bepalihg was in sekere opsigte, kan nie 

betWyfel word nieo Di t is wensl ik da t die kind saam-

werk en assosiee r met diegene van sy e~e ouderdom, en 

dat die· s tadige leerd~r nie jaar na jaax- agtergelaat 

word om by 'n ander junior groep aan te sluit nie. Pro-

mosie deur ouderdom versker dit 'n mate~ Maar in Rho-

desig veral is daar faktore wat nie sender meer buite 

rekening gelaat kon word nie. Daar is 1n gedurige ver-

huislng van omtrent een ui t, elke vier, en di t bring soms 

mee c1a t die kind lank uit cl~e skool bly - · veral waar so 

tn verhuising gepaard gaan :met 'n periode van lang ver-

lof om eindelik 1n skool by te wr;on wat 1n heel temal ver-

·skillende sillabus volg~ Daar is verdere die effek van 

die tropiese siel{tes vm t weer op sy beurt met die ·hele 

fisi.e se ges teldheid van die kind e;epaard gaan., Bllhar-

zia en Malaria kon 'n kind soms maande neertrek, en ver-

oorsaak dikwel s 1 n vakansi e of hers telling spe ri ode~ Wee::-

raak die kind agtero h.nder kinders weer is vertraag 

juis weens hul ouderc1om wanneer hulle di8 skooljare be

gin~ Skoolgaan is verpl:1.gtenc1 gemaak van 7 (-d:tt wil so 
die begin van die te.rmyn wat volg op sy sewende verjaars-

dag) 9 tot 15 .. Maar 'n kind mag skool toe gaan in die 

jaar wanneer by ses wnrclo Om die uiterste gevalle te 

neem, kom di t hierop neer dat l!.. wa t op 1 Desember· 1940 

gebore is in Januarie 1946 skool toe mat; gaa.n indien sy 

ouers dit verki~s, terwyl B wat onk op dieselfde datum 

gebore is, . E;Jers i·n Januarie 1948 skool toe hoef te gaan,. 

Aan die begin van.hul skoo1.jare is l>. twee. jao.r voor B 

hoewel hul ewe oud ·is, en d:'Lt sou net so onregverdig wees 
1) 

om A te vertraag as om B son~er meer op te.stooto 

Dit bet verder gebeur dat sommige kinders 
2) ' 

· kleuterskole by'p:ewoon het en dus heeltemal vroeer as an-
1") ·Educat~qn·Commi~sion.,I947 ?I9 ~ . 



der na die laerskool oorgaan• Ook eli t het die probleem 
~ ~ 

van ouderdomsgroepering bemoeilik$ Dit was ook verkeerd 

om die hele huislike agte rgrond en die omgew'ingsfaktore 

te ignoreer, en om vir die Afrikaanse kind wat sander 
I ' 

kennis van Engels na die skool kom, dieselfde krfteria 

as vir die IDngelse kind te stel. 

b. ~ms~ommiJ!.sie van 1947 • 

Dit is egter veral teen die vernaamste 

nuwigheid van die moderne opvoeding te wete _die sekundere 

moderne" skool dat die fels'te kritiek uitgespreek is 
u 

deur 1n kommissie wat in 1947 ra'pport moes uitbring oor 

die onderwysaangeleenthede van die land. Daarmee is 

geensins te kenne gegee dat die doelstellinge van so'n 

skool verkeerd was nie. Inteendeel, die ondervinding 
' 

het bewys, dat die oorgrote meerderheid van die kinder's 

verkies om- soos deur di·e "moderne 11 aktiwfteitskool 

voorgestaan is - dinge self te doen of om te sien hoe 

dingo gedoen word~ as om te hoor of vertel te word hoe 
• 

hulle gedoen word., Dao.rom, so het die kommissie die be

vind:i.nge van die Tate .. en Fox-verslae he.rhaal, is die 

akademiese benadering van vakke soos in die gewone sekun

dere skole in gebruik, ongeskik vir 'n groat deel van ~io 
1) . 

kinderbevolking. 

Aan eli e ande r kant het die 11moderne 11 sko

le egte r fe i tlik vanaf die begin 'n verlor~ s tryd gevoe. r. 

Ten eerste is die naam 
11
modernn behnu om daarmee die wyd

ste konnotasie aari die inh0ud E:m vonn van die sko·ll te 

gee, en die heimlike vrees dat die skool vir dio verstan

delik-minderbegaafde kind~rs 'n toevlug is,. te verbano. 

Di t sou; sl egs 1 n vet•skeidenheid van vakke wee s om die-

gene ·\llrat geen akademiese neigings het 'nie, te bevredig. 

Maar dit het al spoedig geblyk dat die moderne 11 skoal 
11 

nie veel anders was as 'n soort handels-, ambags- of 

tegniese skool of skoolplaas'nie - benaminge van 1n kur-

' sus wat in die Unie van Suid-Afrika na 1n opdraande stryd· 

eindelik eervolle erkenning geniet het. Of bogenoemde 

1) Educatfon Commission 1947t 4,a - h. 
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benaming benede die··waardigheid van die Rhodesiese ~e ... 

partement is, dan wel of daar in alle eerli~heid so 'n 

erg andersoortige kursus beoog is as wat deul;' geno.em.do 

skole in die Unie aa~~ebiod is om die benaming daar van 

ontoepaslik te vind, is moeilik om te " se. 

Dit he t egter vir sy inhoud en wese, af-

gesien van die naam, die tyd en publieke opinie as toets-

stene gehad. Die argwaan teen die moderne 11 skole het 
II 

met die jare toegeneem, en sonder die ondersteuning van 

die publiek kon die skole nie koers kry nie. Di t is 

deels te wyte aan die feit dat die ouers en onderwysers 

nie genoegsaam voo-rberei is vir die vera.ndering nie, en 

dat hoe sterker die kritiek geword het, hoe meer ouers 

verkies he t om hul kinders ,trots die advie·-s van die on-
·']_) 

derwysers ~a die akademiese skole te stuu~. Die voor-

o ordeel a an die kant van die ouers sowel as_ .by s oillil'l:.ige-
i'• 

onderwysers het toegeneem en baie kinders wat by s:o 1'n-

moderne kursus sou gebaat het, bet nooit daar uitgekom 

nie. Dit het die moderne 11 skool ook ontroof van 'n sek-

" sie begaa:rd.e'· kinde rs vir wie normaalweg so t'n skool ui t-

stekend sou pas. Ander struikelblokke wa t dle moderne~l 
;r 1J:: ,' . 

skole te bowe moes kom, is verder deur die on twrigting 

van die oorlog veroorsaak. Vanaf die begin wa~ die.suk-

ses van daardie skole op die spel deurdat baie onderwy.

sers by die leer aangesluit het, en 'n behoorlik opgelei-

de personeel ontbreek het. Daarmee het die reedsger.sem-

de benadering van die vakke~ die nuwe tegniek van die on

derwys wat dan juis die kern van die verskil tussen d~e 

ou en nuwe rigting sou uitmaak, onherstelbare skade ge+Y• . 
Daie min onderwysers~: wat op die hoogte met d.i'e modeme 

onderwys in Engel and was, kon ui t daardie land, gerekru-.. 

teer word, sodat oo~ aan die perso.neelvereistes nie vo].-

doen kon word nie. Daar kan ook nie ontkenW'or-d.da-t dle 

geboue en toerusting in sommige gevalle van 1n·minder

waarvlige gehal te en ontt oere ikend wag: nie i Indien die 

11 moderneu skole nuwe geboue en in rn ander omgewing as die 

1) Edt:![cation Commission 1947, 4.e. 



akademiese sko'le . kana ·gel;19.d het .B:rn met c'i:Le: bs ste toe ru.s--

ting en onderwysers te ontwikkel, sou daar baie meer on-
1) 

middelJ.. ike sukses behaal kon word. 

Daar is verder gevoel dat die moderne 1t 
II 

skool geen doelstelling het nie, en dat gebrek aan eksa

mens en 'n vaste leerplan die ver.moede in die hand ge-

werk he t. Waar selfs die minimum~erplan nie aangebied 

is nie, moes dit lei tot laksheid. 

Ook die vennoede dat die moderne 11 skole 
11 

vir die minderbegaafde bedoel is, is in die loop van die 

eerste paar jare bewaarheid. Dikwels was dit kinders 

wat vertraag is weens die ouderdomspromosie of die taal

moeilikheid, wat na die 
11
moderne 11 skool gestuur is, so

da t 'n algemene stigma van tn 11 dornm.er seksie 11 die skole 

gekenmerk .het. 

Dit het de rhalwe duidelik geword dat 'n 

nuwe benaming in verband met die moderne 11 onderwys nood 
II 

saaklik was, indien daar nog gered moes word wat gered 

kon word. 'n Oplossing uit die huidige moeilikheid slui 

aan by die algemene opvoedingsleer van die moderne onder 

wys en is 6ok in Engeland deur die sogenaamde Nofwood-
. 2) 

Yerslag beklemtoon. Dit veronderstel dat na die laer-

skool alle leerlinge 'n tweejarige kurau~ van middelbare 

onde~vys wat taamlik eenvoudig vir almal en dwarsdeur 

die land sal wees, sal volg, voordat die eih-tl {ke verde-

' ling daarna. p~aa.svin.d ...... _So 'n leergang moet verseker 

dat die leerling se tyd so ekonomies bestee word dat ·by 

verseker kan wees van aansluiting by enige van die tipes . 
middelbare onderwys - hetsy akademies, modern11 of tegn 

nies. So 'n 
11
Junior Middelbare 11 skool·vir leerlinge met 

die 'ouderdom 11 + na 13 J. kan de r?alwe inges tel word van

af die einde van std. lV en sluit std. V en vor.m 1 in. 

Die ui twerking van so 'n u tussen-skool 11 sal wees dat die 

finale besluit met betrekking tot die ewentuele klassifi 

kasie van die kind twee jaar oorweging kan geniet. Aan 

1} Education Commission, 1947. 4f. 
2) Olivier; Educational Adoptations.,. Appendix 1 1 lV. -

Educatlon Commission 19~7, 6. Rnodesia Servlces Re
cord: Jul 1945 21. 



die einde van daardie periode behoort dit vir·dio onder-

wyse~ wat spesiaal belas is met die veran'b!Yoordelikheid 

om aanbeveling te doen, moontlik te wees om met meer se-

kerheid as tans die regte tipe sko0l aan te beveel. Di t 

behoort .sowel die middelbare c;mderwysers as die ouers 

met 1n mate van vertroue 'te vervul, en ook die kind sal 

'n geleentheicl kry om self in die uiteindelike besluit 

van die pe rs oneel te glo. 

So 'n skool sal die a tmoefeer van 1n mid-

del bare skool dra en die kind in staat stel om met s 

van d:te vakke wat in al die sekundere skole tog gevolg 

moat word, te begin. Op een besondere gebied, die stu-

die van die .Afrikaanse taal, is jare lar. k gevoel dat die 

vie rj a.rige ku;rsus a an die hoerskool onvoldoende is~· en 

da t 1n vroeer·. begin die taal vir die kind en clie taak 

die onderuiJy ser.~ wat graag meer as net 'n vreemde taal u_ 
II 

gesteldheid p~obeer aanwakker, sal vergemaklik. Dan sal 

minstens somrnige van die vakke nie so afskrikwekkend 
1). 

nuut in die middelbare ·skool wees nie. 

implikasieso 

So 1n nuwe leern het ook sy gebreke en 
IT 

Dit sal die laerskoollewe met een jaar ve 

kort, dog indian die.kind vanaf sy sesde jaar most skool-

gaan, sal dit van onder af gevul word. 'n Verandering 

in die leerplan om aan te sluit by die onvoldoende eenjaw 

.rige ukindertui:ti~" sal ook aangebring mo.et word, tansy die 

kinde:t>tuinperiodk verleng word d.eur 'n aparte installing 

te word wat vroe¥r tn aanvang neem, of deur k~euterskole 

gevoed word, Laasgenoemde is ·vir 'n groot deel van die 

landelike bevolking nie ·prakties~- · ui tvoerbaar nie. 'n 

Ander moontlikheid sou wees om die verdeling by 12 jaar 

te maak, maar dan is dit nie moontlik om uitvoering te 

gee aan die voorgenome plan om minstens drie jaar middel-
2) 

bare onderwys aan alle kinders te verseker nie. So 'n 
. 3) 

vercteling va n die Junio·r Middel bare skole van 11-13 

veronclerstel juis dat die ouderdom van skonlverlating na 

l) Vgl ~ Educa. tiori C omrniss ion,. 1947 ... 6._ 
2) Vgl, Tate Report~ 178. 
3) Vgl. Rhodesia Services Record; July 1945 1 21. 



82. 

16 opgesku~f word. 

te hoog is nie en dit by die blankEJs in baie noodsae..k

like onderwysstandaard te midd0 van 'n swart, leergie-

:D:ige meerderheid verseker, bestaan claar tog 1n gevaar 

dat die onderriormale kind onnodig verder gestrem word, 

en dat die eise van die nyworheid van clio land verontag-

saam word. 

Eindelik moet sekerheid omtrent die mo
il 

derne 11 skool verkry word. Daar die owerhede beslis 

weier om eni8e beroepskundige benaming aan die skool te 

koopel, en die dubb~lslagtigheid van swakheid en onwerk-
. . . 

likheid getuig, sal clit voorlopig beter wees om die skool 
. . 1) 

in sy huidige vorm heeltemal te laat vordwyp. Daarmee 

sal die:·kontrO'Irersiele oensydigo, 
11
unilatera1 11 skool., 

weer van die toneel verdwyn en sal hulle weor bilateral 11 

n 

word met 1 n akademie s e en mode rne afdeling .• Aan die 

hoof van elkoen sai In onder-prinsipaal staan met 'n 

deel van.die-personeel uitslu·1tend:l tot sy beskikking. 

Om die stigma .,..wat aan die woord moc1ern 11 beg.in kleof 
II 

het, te verwyder~ sal 1n 'ander bonaming gevind moe;t word. 

Dit is wenslik dat oksamBns of toetse van 

eeri of ander aard weer viral die soorte middelbare on-

derwys insestel sal word, Dit is in baie gevalle tog 

'n stimulus vir sowol die onderwyser as die kind. Wat 

die eind-oksamen van die akademiese leerl.ing betrof, kon 

miskien wel gevra word waarom die vasklemming aan die 

Cambridge, terwyl d.it in sy wese tog nie veal verskil 
\ 

van die matrikulasie nie. In. die verlede het die uit-

slae oers verskyn nadat die universiteite ol geopen het? 

sodat in kandidaat oof laat daar aangekom het, ·of indien 

by op 
11
goeie hooptl gogaan het? ~eleurgestelcl ·sy begonne 

universiteitskursus, en aldie· onkoste daaraan verbonde, 

moes verbeur om terug te gaan en sy addisionele nkre ... 

diet 11 vorwerf. Dit het dan ook al daartoe gelei dat 

die universite~ts- en cko0lkursusse gestaak is. Die he

le toes tand. sou vererger gewees he t, 1nd:l.en die student 

I) Education Commission 1947, 8,. 
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na oorseso universiteite wou go.an~ Die 0orlog het dit e 

ter vorh0ed en die s tudente het byna sonder ui tsrmdering 

na die unive'rsiteito van Suid-Afrika gegaan. Die analo-

gie van 'n Suid-Afrikaanse matrikulasie-eksamen wat nie 

geskik ·sou wees vir Hhodosiose souns en dogters nie, word 
1) . 

nie tot die universiteitsgeriewe deurgevoer nie. Dit 

wil mens dus v,.)orkom of die vennoede dat toe die matri ... 

kulasie~eksamen deur die Cambridge vervang is, dit om 

politieke redes geskied hot om daarmee die laaste opvoed

kundige betrekking met die Unie te verbreel, nie onge-

grond was nie. Die universiteit met hulle liberale" 
II 

lewensboskouing sou dan bo die p0lit~ok verhowe wees,en. 

vir die Engelse student.geen Unie-gevaar 11 inhou nie. 
11 

Daar··,n;t.G~·t· ·rne.t, hieroio ui teEmsetting, wat die 

vernaamste gebiedo van d~o modorne 11 onderwys dok, vol-
11 . 

staan wor:i. In een opsig is Rh0desie gelukkig om te 

kan eksperimenteer in soverre as wat die hole onderwys

stelsel in die Departoment (of regering) gesetel is, en 

daar goon skoolrade of provinsiale liggame geraadpleeg 

hoof te word nie. Verder ·was ·die regering n0g al tyd 

stork bewus van die waarde van 'n lewenskragtige opvbe-

ding soda t. geen ui tgawe in belang daarvan to hoog geag 

is rile. Di t hot nog al tyd die bou vo.n nuwe skol e en 

koshuise bespoedig, en by cUe publiek agt:i.ng afgedwing -

behalwe met die ietwat onbekookte modernett-skool ekspe-
n 2) 

riment. - Die feit dat die regering belowe het om die 

voorstelle van die jongste Onderwysknmmissie uit to voer, 

ook met betre}cking. tot die .skole is maar 1n verdere be

wys van 1n gosonde ,gees van ondersoek wat uitmuntend ge

sk:i.k is vir so 'n jong progressiewe.land soos Rhodesie. 

5. ShMEVATTING EN SLOT. 

So.os in ander lando van die wereld hot 

die kerk nok in Rhodesie die veran:tw?ordelikhe:id op hom 

genoem om die eerste onderwysfasiliteite to verskaf. Dit 

ly geen twyfel dat dfe verskillende kerke onder moeilike 

1) Vgl·. Rhodesia Services Record~ .Juno 1939. 
2) Hansard: 22.1~1948. 
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omstandighede van 0orlog, geldskaarste en sko0lbehoeftes 

van daard~e onselfsugtige pogings 'n sukses gemaak het, 

niee Van regeringswee is hulle mettertyd daur toelae 

en inspeksie aangehelp, totdat die instelling van 'n On~ 

derwysd.epartemen'\1 an 'n algemene _gevoel da t die kerksko

le ontoereikend was_, dle oorname. van die onderwys deur 

die staat vergemaklik het. Verskillende kommissies is 

vanaf 1908 aangestel om die land op die hoogte te hou 

van hoe die gel de bes tee is en die behoeftes op q;nde~--

.g-ebJ.eQ. .toageneem he t. 

waartse ~gings .waarn~ar: Eers is al die laer-

skoolonderwys-deur die staat beheer en later die middel

bare en tegniese onderwys. 

Die gelukkige sk~nking van byna 'n kwart-
. . 

milj oel?- pond vir die maa tskaplike wel vaart van Rhodesia 

deur A. Bei t. het die· onderwy_s in RhodesHt 'n · geweldige 

voorsprong op ander lande. besorg • Daarmee is geboue 

. opgerig en kinders na ho.erskole en universi tei te gestuur. 

Aan diegene wat gedurende die ·belangnike periode van kon-. . . 

solidasie in die skole gearbei het, moet eer toegebring 

word vir sowel 'n geson4.0. sisteem van middelbare ondor

wys·as vir 'n record of scholastic achievement of which 
II 1) 

the eolony may justly feel proud. 

Intussen het Rhodosie ook bewus geword 

van die r-i.-oorl.ogse mo?-ern~ opvoedingsb~weging, en in 

1989 en 1936 is kommissies qenoem om aanbevelinge in ver

band met die. moderne onderwys soo.s di t in. die land toege-

pas kon word, te doen. Dit het tot 'n dekade van ek-

sperimentas ie gelei waarin die 
11
moderne m:J.Jddel bare skool 

en'die .gebrek aari. errige leerplan vir die laerskool die 

meeste. kritiek uitgelok het, Verslae omtrent die hui-

dige onderwysstelsel in Rhodesia kan egter die beste be

oordeel word, nie soseer as 1n. aanduiding van wat al

roeds bereik is nie, maar van ·,n algemene rigting wat 

gevolg woKl, waar daar 1n welkome bereidwilligheid is om 

die metode wat die beginsels van die nuwe onderwys ken-
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merk, .te wy sig om by. die omstandighede van die kolonie 

aan te pas. Waa.r geld en gewilligheid dan nie ontbreek 

nie, is di t seker dat Hhodesie· met tertyd 1n gesonde on

de rwys stel s'el sal kan opbou. 

Maar benewens die staat het die kerke ook 

bej..ang by die onderwys en daar is deur ee_n en almal ge·-
• • poog- om die houvas op die onderwys ~at in daardie pio

niersjare verkry is, nie heeltemal te los nie. In die 

volgende hoofstukke sal daar dan cUe ·a.andeel wa t een van 

daardie kerke te wete die N.G~Kerk? aan die onderwysge

ski~denis van die land gehad het, gaskets word, asmede 

die pogings van die N .G.Kerk om toe ,te sien da. t die on..;. 

derwys van sy dooplidmaat by die besondere eise en le

wensbeskouing van daardie Kerk aangepas sal word. 




