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H 0 0 F S T U K II,
AKTIWITEITE OF BYDRAES.
In Julie 1924 het die heer J .E,Adamson ook afgetree as
11
SY

~TAAMSTE

.

.

Direkteur van Onderwys

~a

'n onafgebroke dienstyd vanaf 1905.

In elke sfeer van die Departement se werk het die afgetrede
Direkteur sy merlz gelaat, 111 }
I~

die lig van bostaande aanhaling verdien sy

vernac~nste

bydraes 'n vlugtige oorsig.
(a) Die Groei van die Onderwys onder sy leiding.

1. Blange Onderwys .Groei.
(i) Laerskole, Om 'n duideliker bee1d van die toestand,
wat Adamson se ampstermyn as Direkteur van Onderwys in Junie
1905 voorafgegaan het, te kry,

~rord

"die ontwikkeling op onqer-

wysgebied in die verowerde Republiek kortliks oorsien. ·
Met die verowering van die Zuid Afrikaansche Republiek
in 1900 het die heer E.B.Siflg)gant, 'n ken11er van onderwys.toestande in verskeie Britse kolonies op die Transvaalse

onder~~s

tonee1 as spesiale. staats-onderwysraadgewer verskyn en die
toestand wat hom aangebied is, ?-et ui t !n paar pri vaat skoor..
tj ies

bestaan wat hy reeds in 1901 deur kampskole sou

Van hom was dit
ander

0

leerlinge in die

,..

om 1eerkragte, skoo1lokale, boeke en

. v~rwag

skoolgereedsk~~

aanvu~

te verskaf aan 'n steeds groeiende aantal

steed~

grater wordende

~ampe.

In die 13

. konsentrasiekampe was daar in Januarie 1902 , 12,046 en in Mei
17,213 lSerlinge..

In die stede en dorpe se laerskole was die

ooreenstemmende getalle in Januarie 1902, 6,842 en in Mei
10~727

leerlinge. Hierbenewens bet 'n 46 nvrye 11 en uskoolgeld-

heffende! sko1e in Mei

1902~

7,457 leerlinge versorg,

· Nadat die stede en dorpe georganiseer 1ftTas kon die
Departement sy aandag aan die organisasie van die platteland wy. In 1902 het die 72 plat t elandse skole met 2,241
1) Onderwys in Transvaal, Prof.J.C.Coetzee·, bls.l68.

-11leer1inge, in Desember 1903 aangewas tot 259

~kole

met _9,016

leer1inge, . terwyl 1904, 269 sko1e met 9,965 leer1inge aantoon en.l905, ·272 skole met 9,596 leerlinge.
Die groei van die laeronderwys in ·die stede en dorpe
word beste geteken deur hierdie verge1yking: In ·Mei 1902
is daar 90 van hierdie skole met 10,727 leerlinge 'VIrat teen die
end van 1904 tot loS sko1e met 16,829 leer1inge aangewas het
en reeds in Junie 1905 op 109 sko1e met 17,959 1eerlinge gestaan het, d.w.s. Adamson kon in J1.mie 1907 'n Onderwysdepartement oorneem wat reeds vir 27,555 leer1inge in 381 sko1e
voorsiening gemaak het.
Onder seltbestuur en die koms van die Smutswet in 1907
het die be1eid van sentralisasie, . wat reeds onder kroon-kolonie-bestuur aandag geniet het, verder ontwikkel. · Volgens
die jaarverslag van 1909-10, was groot p1aassko1e met

v~~50

tot 100 leer1inge met die nodige koshuise reeds 'n bekende
verskynsel.
"

Uit 'n totaal van 18,400 plattelandse 1eerlinge

was 3;500 reeds aan sentrale p1aasskole verbonde.
In ):lierdie jaa.r bestaan daar reeds 725 sko1e met sowat
48,000 leer1inge en beloop

die _ onder~~suitg~~e

tn half-miljoen pond per jaar, teen

tn

reeds meer as

jaar1ikse koste van

£7.13.11 per 1aerskool-1eerling.
Die beleid van sentralisasie het Adamson onontbeerlik
geag vir die sukses van 'n progressieV're onderwysbeleid wat
voorsiening vir middelbare

onderV1~S

in die hand kon werk.

Die vordering van onderwys onder Provinsia1e beheer
vanaf 1910 bring sentralisasie, middelbare
toene~ing

van. die aantal skole en

1ee~1inge

onder'VI~s

op die

en die
voorgrond~

In 1911 huisves 706 sko1e 54,882 1eer11nge teen 'n
onderV'~suitgawe

van £617,000 en 'n kostesyfer van £9.7.9 per

leer1ing. In 1914 daarenteen is daar 65,953 leerlinge in die
·764 sko£e teen 'n kostesyfer van £9.10.11 per 1eer1ing en 'n
globale

onder\l~suitgawe

van £757,000.

-12Gedurende die oor1ogsjare (1914-18) kon onglmstige 1andsomstandighede daar ook nie in s1aag om verdere merkbare vordering te denm nie.

In 1918 versorg BOO sko1e nie winder as

104,000 1eer1inge nie ..
In die na-oor1ogse jare is daar in 1919, 106,322 1eer1inge in die 1086 sko1e wat in 1923 tot 1,182 skole en 127,549
1eer1inge aangroei met respektiewe onder\'Jysui tgawes

'
vtm

£1 21 en

£2t mi1joen, d.w.s. 'n vermeerdering van 801 sko1e en sowat
100,000 1eerlinge 0"9 die syfers waarmee Adamson sy taal{ aanvaar het ..
Voor die koms van se1fbestuur in 1907 het 'n beweging
bel{end as die

11

Vrye Christe1ike Nasiona1e Sko1e n so in omvang

gegroei dat di t die staatssko1e byna verdring het.

En hoe1.ve1

die ideaa.l van hierdie C.N .. o .-sko1e vandag nog in Suid-Afrika
voort1eef, het Gen1. J

.c . Smuts,

daarin ges1e.,ag om hierdie

S]{01e deu.r die 1907 Onderwyswet in die staatsnet te betrelL
Die 115 C.N .o~-sko1e met 4, 700 1eer1i.nge is clus na 1907 ge1eidelik onder die stac=1.tssorg geneem. In verband met hierdie
netelige saak, het Adamson steeds 'n bes1iste maar verdraagsame be1eid beoefen.

(ii) Ho~ronderwys:
Hoeronderwys moes na die Anglo-Boere-oorlog feit1ik 'n
nuwe begin maak. Die

Sargant-onder""~J~rys-vvet

van 1903,

SO\JI1 e1

as

die Smutswet van 1907 het hierdie sa.ak egter a$ •n hoogs
belangril{e beskou. Op aanbeve1ing van dienTransvaa1se Kom. missie vir Hoeronderwys, 1907"is daar in 1908 lli"'1iversi tei tsklasse in Pretoria vir die onderrig in lett ere, 1117ysbegeerte,
wis- en natuurkilllde geo!;)en. In Johan11esburg het die i,Suid Afrikaanse Skool vir Myn1j\rese en Tegnologie" tot stand gekom
en die Landbouskool ou Potchefstrqom het vanaf 1909 in werking
getree.

Op

Onderste!;)oort, Pretoria) is daar in 1906 fondse

vir 'n nuwe 1aboratorium deur die regering beskikbaax gestel.
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Reeds in 1908 beEiien drie normaa.lskole, naamlil{, Pretoria,
Johannesburg en Heidelberg die

~rovinsie

in die opleiding van

onderwysers(esse), waar sowat 200 studente jaarliks kursusse
deurloup het. Aan die end van Adamson se ampstermyn het hierdie · inrigtings tot vyf aangegroei, t.w. ook Ermelo vanaf 1921
en Potchefstroom va.naf 1923; met 'n globale

insl{r~ring

van

571 aspirante in 1923.
· In 1916 is die universiteitsvraagstuk deur Universiteitswette nos,12, 13 en 14 opgelos wat tot die ontstaan van' die
Uniwersiteit van Suid-Afrika gelei het. Die Universiteit
van Suid-Afrika sou eintlik uit •n ·aantal samestellende
ko11eges bestaan.

Met Uriifikasie sedert 1910 is alle

bo~r-

. onder,'l7ys onder die beheer van die sentrale regering geplaas
911 deur die U.O.D. gehanteer,

ter~~1

elke universiteitskollege

sy eie· sisteem van plaaslike beheer deur 'n universiteitsraad
behartig het.

Die Potchefstroomse Dhiv.ersiteitskollege vir

C.H.O. wat uit die Teologiese skoal van die Gereformeerde
Kerk voortgespruit he.t, het in 1921 tot sta!!d gekom, d.w.s.
vanaf daardie datum bedien drie Univ,ersiteits-inrigtings die
Transvaal, naaJDlik,. Johannesburg,

P~etoria

en Potchefstroom.

Adamson se middelbare skoolprodukte was die bron waaruit
hierdie inrigtings hul kandidate genut het.
2.Nie-blanke

Onder~NS

Groei.

(i) Naturelle-kinders.

Terl.A:ryl daar gedurende die oorlogsjare van

owerheidswe~

geen aandag aan die onder\lrys en opvoeding van nie-b1ankes
gegee is nie, het die Sargant-onderwyswet van 1903 'n sisteem
van staatsstelm aan sektariese skole -

industri~le sm~rel

as

gewone - vir die kinders van die naturelle-bevolking voorgestaan.

4

n Inspel{teur of S,uoerintendent in die· persoon van
•.

Eerwaarde W.E.G.Clarke tree dan vanaf Februarie 1903 op as
Organiseerder van nie-blanke onderwys, veral van naturelleonderwys.

-14In April het die
De~artoment

Onder~~sdenartement

met behulp van die

van Naturellesake en sektariese sendingsgenoot-

skapue 'n deeglike opname gemaBk, waardeur irasgestel is dat
slegs sowat 10% van die kinders van skoolgaande ouderaom in
die 201 sendingslcole was .t .w. 12,600 1eerlinge, bedien deu.r
'n onbevoegde personeel van 289, 'VIraarvan 41 blankes was • In
Johannesburg en

o~

die Rand was daar hierbenewens nog _ses

regeringskole mot 800 leerlinge •. As gevolg van die onbevredigende resultaat uit die ingesamelde in1igting, tree 'n skem&
op 1 Janua,rie 1904 in werking om die onderwys

OT)

'n vaste

voet . te bring . . Deur midde1 van staatsteun, gebaseer op
departementcle eise in sake kursusse, geboue, onderwyspeil,
personee1 en administratiewe vereistes, het.daar gedurende
1904 'n daling .in die aanta1 skole sowe1 as in die getal
leerlinge ingetree, t.w. 132 geregistreerde skole en 7,000
leerlinge.
Geclurende 1905-6 was dae"r egter . 'n ge1eidelike styg_ing
want in Junio 1906-was daar 196 geregistreerde skole met
9,951 1eerlinge · en 110 1eerkragte, sowel as . 'n ekstra InspekteliT onder die Stmorintendent.

In 1906 is die pos van

Superintendent egter afgeskaf en is die toesig van die ge1Jirone
I.nspekteurs ingeroep.
In artikels 28 en 29 (Hoofstuk V) van die Smutswet is
die omvang van nie-blanke onderrig verder omskryf wat betref
skole, klasse ,. inrigtings en
egter geen

~Tet1ike

by-\~roning;

die wet self het

voorsiening vir die opvoetling van nature11a

kinders gemaak nie.
(ii) Kleur1ing-kinders het onderwysvoorregte in aparte skole
met blanke 1eerkragte,
.o ntvang.

o~

die beginsels van b1anke kinders

In Julie 1908 was daar 10 su1ke spesiaal gegra-

dueerde sko1e met 1, 347 1eer1inge en in 1910

~~ras

die oor-

eenkomende syfers 12 skole en 1,644 leer1inge. Die toerusting
en stafvoorsiening vir hierdie sko1e was si·Jak, dog verder

-15het die Transvaa1se

Onderwysdepartemen~

sy redelike aandag

aan die saak geskenk.
Daarteenoor was die sendinggenootskappe ~ d .w. s. sektariese organisasies, _met staatstoelae

hoofs~aklik

verant-

woorde1ik vir die onderwys van die nature11e-kinders.
Hierdie 234 ondersteunde sko1e met 12,000 leerlinge het
in 1907-8 'n ·toelae van £9000 ontvang. In Juni e 1910 het die
aental sko1e tot 162 gedaa1, hoewe1 die

inskr~ring

tot 12,447

leel1inge en 382 leerkragte .gestyg het.
:ijoewe1 die geboue op hierdie tydstip nog veel te 'lftrense
oorgelaat het en die bestaande

le~rkragte · ywerig

maar skaars

was, kon daar tog 'n algemene en merkbare vordering getoon
word.
(iii) Nie-b1aru{e onderwys 1910-1923.
Met die koms van Unifikasie het k1eurlingonderwys geen
status-verandering ondergaan nie, beha1we 'n styging in die .
a.ai?-tal leer1inge.

In 1911 was daar 11 sko1e met 1,639 leer-

lings en in 1916 slegs 13 skole met 2,164 1eer1inge. _Gedurende 1916 is die status van kleur1ingsko1o verhef tot die van
b1anke sko1e met 'n blanke .as hoofonderwyser, beter salarisse
-en vaste staf-benoemings.

In 1917 groei die aantal sko1e

tot 19 en die 1eer1inge.tot 2,681 wat in 1923 op 22 skole
en 3,770 leer1inge gestaan het.
Aan

die anderkant het die nature11eonderwys sedert die

totstandkoming van die Unie dade1ik •n brandende vraagstuk
in die provinsia1e ondenJysbe1eid ge'lftrord.

•n Spesiale

komrrdssie van inspekteurs het reeds in 1912 -'n sisteem

van

tradisionele en nasionale onderwys vir naturel1e daargestel
en voortaan sou dit ook as 'n aparte en selfstandige vraagstuk
behandel word.

Hierdie skema is in 1915 aanvaar en in 1917

was dit reeds in volle werking.

In 1919 kry hierdie sko1e

ook hul eie Inspekteurs van Onderwys.

In hierdie tyd het die

-16naturelle ook voorkeur begin gee aan vrye staatsskole
die sektariese, kerkbeheerde skole.

In 1920

~~s

i.~.v.

Adamson in

sy jaarverslag op heel\lrat leemtes, soos gebrekkige opleiding,

ondoeltreffende geboue en uitrusting, leerkrag opleiding en
beter

In 1922 het die gewysigde

finansi~ring.

finansi~le

Verhoudingswet die provinsiale sowel as die uniale geldelike
. verantwoordelikhede

gere~l

en vasgele.

'n Paar syfers om

die groei van naturelle-onderwys nader toe te lig, rond hierdie afdeling as volg af:
In 1912 was daar

een

staatskoo1 met 213 leerltnge en in

1923 was daar in hierdie skoo1 583 leerlinge.
In 1912 was daar 251 sendingskole met 14,741 1eer1inge
en 462 leerkragte.
In 1923 was daar 393 sendingsko1e met 35,359 leer1inge
en 938 leerkragte, ·terwyl die aantal staatsko1e toe 22 met
3,770 leerlinge getel het. In 1912 was daar 237 en in 1923
248 studente in die naturelle-onderwys opleidingskolleges.
Vanaf 1913 is Indieronderwys van Kleurlingonderwys geskei
en in 1923 was daar 5 aparte skole met 601 leerlinge in die
Tr.ansvaal.

Alle nie-b1anke onderwys het in hierdie J aar

£87,305-7-3 van die

Provin~ie

van die sentrale regering.

ontvang, sowel as 'n.bydrae

"That is in my opinion an arrange-

ment which ma,r
.well be2) exnected
to safeguard the interests
'J
·'
of native education.n
(b) Sy Aandeel aan Regerings-kommissies van Ondersoek:
Die waarde van navorsing kan nie oorskat word nie. Elke
wetenskaplike wat in sy gebiedsontwikkeling belangstel sal
steeds die vlam van navorsing hoog moet blaas.

En waar di t

van onderwys en opvoeding in die algemeen ook waar is, was
dit te meer waar in 'n jong provinsie by die geboorte van .
sy onderwyssisteem.

Bier was twee blanke bevolkingsgroepe

wat in tradisie, sowel as in lewensuitsig, van mekaar verski1
2) Jaarverslag 1923, bls. 57.
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Aan hu1 sorg was ook die onderwysbe1ange van 'n getal1e-

oorwig van kinderrasse toevertrou. · Om •n onderwyssisteem,
wat nuttig en doe1treffend vir die uiteen1ouende rassestroming
sou

wees~

te ·bep1an, was, sonder deeg1ike navorsing en studie,

'n onbegonne taak, Derhalwe is dit nuttig om 'n v1ugtige
]cykie op die pogings wat destyds aangewend is om doe1treffendheid te bereik,te gee.
Adamson, die Direkteur van Onderwys, sou dan ook in sy
~Tipte1ike _ hoedanigheid,

sowe1 as om sy spesia1e

pe1angrike rol spee1 in die pogings van

vermo~,

'n

regerings-kom~issies

van ondersoek om die onderwysprob1eme van verski11ende kante
te be1ig.
In die eerste instansle het die Onderwysdepartement oor
Onderwy~,

'n interne organisasie beskik, n1. Die Raad van
om

onder~~sprob1eme

uit te n1uis.

As gevo1g van hierdie

interne navorsing kon die nodige 1eemtes onder die
en terse1fdertyd die weg vir

bre~r

o~

gesien

onder so eke aangetoon vmrd.

In 1917 is 'n.Provinsiaie Kommissie van Ondersoek benoem

om

die sisteem van onderwys-administrasie binne die perke van

die provinsia1e operasiegebied te ondersoek. Na 'n tussentydse
vers1ag in 1919 het die finale vers1ag in 1920 verskyn. Hierdie vers1ag is 'n

'

b~1angrike

.

geskiedkundige dokument, en be-

stryk die he1e onderwysste1se1.
In September 1922 is 'n regeringskommissie, bekend as
die· 11Provinsia1e Finansiele Kontm.issie 11 , benoem om ondersoek
in te stel na die uitgawes van die Provinsie, die bronne van
hul inkomstes en die ste1sel van

finansi~ring

van die kapitaal

uitgawes.
Die verslag van hierdie Kommissie is in 1923 uitgebring
en bevat 'n breedvoerige afdeling oor die onderwys. In Augustu
1923 is hierdie rapport aan 'n spesiale

rrOnder~~sadministrasie

· Kommissie" opgedra wat twee rap-porte ui tgebring het, naamlik,

-18U.G. 41-93 en U.G.

19~24.

Iri die 1923 T.O.D. jaarvers1ag

is die getuienis van die Direkteur van
.

Onder~~s

3)

voor hierdie
.

Koinmissie as 'n s-pesia1e by1ae genub1iseer.
In Jtmie 1923 het die Minister van Finansies die Staatsdienskommissie versoek om 'n ondersoek in te stel na die besoldiging van leerkragte, met .die_oog

o~

die vraagstuk van

eenvormige sa1arisska1e vir onderwysers dwarsdeur die Unie.
Die Direkteur se beskou!ngs oor sa1arisska1e so\lre1 as oor
hierdie

~}eks

kommissie-verslae is in sy jaarvers1ag van 1923

aangedui. Die diensaspek word daarin bek1emtoon.

In die

Onderwysko~ssie

van 1927, wat sy verslag in

1928 uitgebring het, het Adamson 'n

onder-

minderheidsr~pnort

teken, terwy1 sy plaasvervanger, mnr. Scott, die meerderheidsvers1ag onderteken het. 'n Botsing van

tradisies~

Onder voorsitterskap van Adamson is in 1933 die 1~ommissie
van Ondersoek na Subsidies 11 .benoem. Soos die naam van die
Kommissie aandui was dit 'n ondersoek na die subsidies wat
aa:n. die inrigtings van b.oer onder'iftrys -betaal baar was.

Die

verslag van die Kommissie, wat in 1934 uitgebring is, bevat ·
belangrike aanbevelings waardeur die Staat se
pligtings op die £ vir £ basis

gere~l

fieke toewysings aan die Transvaalse

finansi~1e

ver-

word, sowel as spesiho~r

inrigtings.

In 1941 is Adamson andermeya1 as voorsitter van die
11

Matrikulasie Taa1inhoud in Verhouding met die Universiteits

Kursusse"-kommissie van Ondersoek benoem. Hierdie Kommissie
het sy vers1ag in 1942 uitgebring en bevind dat die twee
landstale en Latyn nie na wens gedoseer word nie. In sy
minderhei~srapport

wys Adamson daarop dat vlotheid in die

gebruik van die twee

offisi~le

landstale 'n vereiste vir

maa,tskaplike, poli tieke en ekonomiese we1 vaart is.
3} bls. 245-247.
4) bls. 10-16; 237-242.
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(c)

Ad~nson

en die Onderwysprofessie.

I_n sy j aa.rv.erslae

Adamson di t oor die

V~Taar

onderV~JYSer

en die aspirant onderwyser gehad het, toon hy •n intieme
kennis van die onderwerp. "What is needed is· a staff of
teachers of high professional standing and long professional
5)

life~'

.

. Derhalwe verlang hy permanentheid van diens, liberale

en aantreklike diensvoorwaardes en deeglike opleiding om
professione1e wakkerheid te rugsteun, want urt is the spirit
6)

that giveth life".

Daar behoort 'n regverdige promosie-

sisteem in swang te wees wat

mer~e,

kwalifikasies, dienstyd·

en aanleg by bevorderings in ag neem, en in die afwesigheid
van eenvormige onderwyssertifikate in Suid-Afrika, verlang hy
gunstige kompetisie vir Transvaalse kandidate. Die sedelike
en intellektuele standaard van die onderwyspersoneel is
grootliks veraritwoordelik vir die industriele en sosiale
standaard wat 'n skoo1 in sy omgewing kan skep.
A~amson

het hom keer op keer uitgespreek oor die onder-

wysers,en hul professionele organisasies het steeds sy belangste1ling geniet.

Hierdie

beskermend en professionee1

organi~'tsies

waaksafu~"

het hy as "lede-

beskryf, en· getuig dat

die professione1e waaksaamheid van die onderwysers van.groot
opvoedkundige betekenis in die Transvaal is. Sti1stand beteken die dood, en die professionele besprekings hou die
lewe-gewende opvoedkundige stroom

aan

die gang.

Die feit, egter, dat die onderwysers, wat hul organisasi
betref, in

t~ee

groepe verdee1 is, nl. die T.O. en die T.T.A. ,

was vir Adamson 'n geskiedkundige feit met sentimentele sin,
maar geen noodsaaklikheid nie, en hy het. steeds gehoop dat
die oomblik van samesme1ting nie te lank sou uitbly nie.
5 ) T.O.D. verslag 1908, bls. 22.
6 ) T.O.D. Verslag 1909, bls. 18.
?) Krist. Skoolblad, Mei 1912, no.l48, b1s.7.
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Telkens as hy dus 'n geleentheid gehad het om 'n

gesan~ntlike

sitting van die twee verenigings toe te spreek, het hy hoopvol
daarvan melding gemaak dat dit 'n goeie voorteken was, want
uDi t toon ons
·op die spel

~ft

daar eenheid is waar gemeenskaulike belange
Daa"r is vir die onder\lry_sers net een einddoel,

'is~·

naamlik die verheffing en verbetering van die Transvaalse
jeug en waar dit die geval is,

sm~

dit onverstaanbaar wees

as ras- of taalgevoel op die duur in staat sou v.iees om die
verenigings geskei te hou.
Hy het dan ook nooit 'n geleentheid laat verbygaan om
voor die jaarkongresse op te tree met 'n besonder leersame
referaat nie.

(d) Admnson en die Taalvraagstuk.
Dat Adamson 'n fyn smaak vir die 'betekenis van die moeder
.. taal openbaar, blyk ui t sy belydenis: "'What is before all
things necessary is the conYiction that a man's native
language, the langtmge he learns at his mother's knee, is a
thing sacred to him, and entitled, because of its

sacre~ess;

to. the· full.est and most complete recognition and respect."
In~Suid-Afrika,

met sy eeu-oue taalstryd, kon hy

d~s

eerste-

handse kennis opdoen van moedertaal-probleme soos dit sig in
die praktyk in die Transvaal voorgedoen het.
Om die agtergrond van die brandende vraagstlli{ van die
taal as medium en as vak beter te sien, is dit nodig dat ons
die Selborne-gedagte in herinnering roep.
moedertaal-medium die gesonde

o~voedkundige

Vir Selborne is
beleid, terwyl die

tweede taal as 'n gewone vak deur middel van taallesse aa.ngeleer moet word.

Tog stel hy sy voorkeur vir Engels as

medium van onderrig duidelik, daar hy daarop aandring dat
•

8) Ibid., bls. 7.
9) 'The Individual and the Environment,J.E.Adamson, bls.182.
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daar so gou as moontiik na Engelsmedium

oorgeskak~l

moet word.

Hoewel Selborne .Afrikaans afkeur, is hy egter van mening
dat Hollands sender d1A1ang en met ouer-verlange onderrig moet
word.

yoe hy die regering se opvatting oor die taalvraag10
stukke omskryf het, het hy onderwysers . nie tot 'n sekere taal

as

n~dium

beperk nie, solank hulle hul maar verstaanbaar ge-

maak het, dog verder duidelik vereis dat Engels so gou moontlik

as medium in die skoal ingevoer sou word en

bepa~

van Engels 'n voorwaarde van bevordering na 'n

ho~r

dat kennis
standerd

sou wees.
Die grondgedagte van die Smutswet van 1907 was in sy
wese 'n voortbou!ng op die beginsels van die Selborne-wet
en het die volgende voorsiening \rir die taalvraagstuk gemaak;
In die nwoord vooraf "beoog die nu\flre wetgewing as. doel
dat skoolbesture sou toesien c;lat die medium van

onder1~.rys

van

die kinders so doelff}ffend moontlik bevorder. sou word. In
hoofstukke VI en VII word neergele dat die voertaal in die
laerklasse die moedertaal sou wees, terWJrl Engels as t-v·mede
taal gedeeltelik in die

o~enbare

skole ingevoer sal word,

en verder sou kennis van en vordering . in die Engelse taal
1

n voorwaar¢ie van oorgaan wees.

c:merkeuse, aan elke kind

op

Hollands sou, gegrond ou

ell{e openbare skoal onderwys "ir170rd.

Na die vol tooiing van die lnrrsus \rir Std. III kon Hollands

as medium in nie meer as twee vakke gebruik word nie, terwyl
Engels dan

verplig~end

sou wees.

App~l

'n skoolbestuur in sake die medium van

teen die besluit van
onder~rys

kon by die

Minister aangeteken word.

12)
Hierdie stand van sake is deur die Rissik-ordonnansie

gewysig, toe ci.it in Januarie 1912 van krag geword het.
10) Regulasie no.lll7 van 1905.
11) Arts 30 - 33.
12} Taer.lordonnansie :ho.5 van 1911.

Die
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ie in artikel 137 van die Unie-

grondwet, wat die gelykwaardigheid van die twee off.isiele
ta1e, Hollands en Engels) be-paal, . Die nwl\)'e ordonnansie het
die taalbepalinge van die Smutswet as volg gewysig:
(i) Die huistaal sal die verpligte medium van die aanvangsonderwys op skool wees.
{ii) Die tweede taal (Hollaqds of Engels) kan as voertaal
ingevoer ·word as die ouers di t ·verlang en die vroeere verpligtings omtrent Engels as voertaai verval.
(iii) Vanaf Std. V kan die tweede voertaal ingevoer
(1v.) Die onderrig in die huistaal is verpligtend

~n

~rord.

die

tweede taal sal aan alle kinders, wat nie deliT hul ouers van
sodanige onderwys weggeneem word nie, onderrig word.
(v) Na Std. IV kan die ouers die voertaal kies, Engels
of Hollands of albei; as albei gekies word, sal die Rade bepaal in watter vakke Engels en in watter Hollands gebruik sal
word.
Adamson,

V~Jat

die Smutswet as "native, sound and liberal 11

beskryf het, se grocit verantvmordeliJ.rJ1eid, soos hy di t immers
self ook sien, uit die taak van die inspekteurs van Hollands,
was om die werking van die Taalwet doeltreffend te maak.

In

19C9 voorsien hy dat dit nog 'n geruime tyd sou neem voordat
die twee volksdele die taalkwessie in kalmte sou kon bespreek,
en dit was vir hom 'n natuurlike

versl~sel

godsdiens, die hart van 'n volk raak.

daar taal, soos

Hy was egter optimis•

ties dat die taall{Wessie, soos die godsdiens, 'n bevredigende
balans sou vind.

In hierdie verslag regverdig hy die Taalwet,

daar dit op 'n opvoedkundige basis berus,

naamlik:

1

~~he

educational progress_ and development·of the pupils."
13) T.O.D. Verslag, bls.23.
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is en opinies strydend ,,ras, meen hy dat die oordeel te haeJstig
is, daar 'n saak soos cUe medium vru1 ondert,r.Jys 'n minimum van
ses toetsjare behoort te deurstaan voor 'n gegronde oordeel
gevel kan 11\rord.

In die skole heers daar die regte gees.

Leerkragte, die HOllandse Insnekteurs en die ouers, behalwe
kortsigtige Hollandse ouers, is entoesiasties loj aal.

"Public

o:jinion is sound on tl1is language oues tion and the teachers
-·
.
14)
are overcoming di fficult ies 'Ni th energy and enthusiasm."
Onder die moeilikhede noem hy die baie tyd wat taa1onder,(Vs
in die skooldag in beslag neem, en die nadeel
algemene \IJel vaart en ont1r.rikkeling het.
diens van die skool en nie andersom nie.

\~Tat

di t op die

Die . taal staan in die
Nieteenstaande hier-

die feite is die taalkennis in die plattelendse skole nog ge.brekkig. Vir hom

1~

die redding van die

~lattelandse

skole

in s·entralisasie, 'n beter gela,ralifiseerde O.I?.derwyskoros

en

meer verdraagsaanlheid.
· Hoet<Iel Adamson in sy verslag van 1910 di o algemone toe-

.

stand as bevredigend beskou, gee hy tog 'n onwattende ui teensetting-van die taalklousules, huistaal en, wat medi1m betrof,
glo

hy·o~

sielkundige grande aan rDOedertaal onderrig.

deeglike taa.lstandaard

01)

Om 'n

te bou, gee hy voorkeur aan vak-

onderrig deur taal-suesialiteite.

In sy jae.rverslag
medi~ressie

1ran

1912 neom die vraa.gstuk om die

vergelykend volgens die verskeie taalordonnansies

sedert 1903 tot 1911 te bespreek,.nie minder as 18 bladsye in
beslag nie.

Hy vrys daarou da.t dio regnla.sies

inge~riklceld

saamgestel "'!as en sig, wat die be-paling van die ouer se keu.se
van sy moedertaal betref, tot dubbelsinnige interpretasie
•

golcon het • . Di e eintlike moeilikl1.eid het ontstaan omdat
14) Ibid., bls. 25.
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as a subject of

instruction~

Die uitvoering van die Taalwet

het verdere moeilikhede meegebring
i.v.m. die
.

be~aling
.

van'

die huistaal. 'Hierdie reg was 'n ouerreg, dog waar die ouer
die tweede taal as medium vir sy kind verlang het was hy
verplig om 'n leuen te onderteken betreffende sy huistaal,
wat ouers billikerwys geweier het.
Om die verlange van dfe ouers uit te voer het hy 'n
sisteem

van

auarte skole in die

leV>re

geroep.

In die stedelike

gob1ede het dus aparte Hollands- en Engelsmediumskole ontstaan,

met

Engelsmedium ook oorwegend in

die

hoer standerds

van die Hbllandsmediumskole.

Verder is die saak opgelos, wat die kleiner sentrums
en platteland betref, deur aparte- en parallelmedium klasse
in dieselfde skool.

Hoe~rel

is dit tog 'n baie beter

hierdie aisteem sy nadele het,

re~ling

as dubbelmedium onderrig

waax Afrikaans- en Engelssprekende kinders in een klas sit.
Ook word die geval aangehaal van die Noordskool te Potchefstroom waar die medium

o~

een dag Hollands en op die ander

Engels was.
Adamson is egter van opinie dat die taalprobleme voortvloeiende uit die Rissik-ordonnansie 'n bevredigende balans
en oplossing sal vind, dog hy is oortuig dat die sisteem
te duur is en dat die irriterende taalvraagstuk nou opgelos
behoort te word.

In 1913 meen hy dan ook dat die taal- en mediumvraagstUl<

feitlik opgelos is, behalwe kleinere uitsonderings waax die
praktiese toepassing daaxvan 'n leemte in die wet self is.
15) Jaarverslag 1912, bls,l2.
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1. Tegniese Onderwys.
nAfter an association of nearly 48 years with it, and
its problems, I say
.

.

1.~r1 th

.

conviction that there is an ever16)

widening sphere for Technical Education in South Africa."
Voor die ontdekking van diamante en goud in Suid-Afrika
het Tegniese Onderwys in ons . land min aandag geniet, sodat
die begin van hierdie vertalrJcing van die onder1.1rys in die
Transvaal eers vanaf 1904 dateer.

In Ordonnansie no.7, die eerste onderwyswet na 1900
van die heer Sargant, is o.a. voorsiening gemaak vir die
daarstelling van tegniese skole as voorbereiding vir 'n
-doserende universiteit •
. sedert 1902 is daax reeds in die k&upe voorsiening gemaak

vir ,aandklasse" alwaar 'n paar tegniese vakke soos

snelskrif, boekhou en handwerk aandag geniet het.
~orteliks

Di t was

die toestand 111aarop Adamson sy bouwe.rk moes begin.

Tussen die jare. 1907 en 1910 het tegniese onder1r.rys grater
uitbreiding getoon, en na 1907 het dit onder die beheer van
'n "Inspekteur en Organiseerder · van Tegniese onder'!ftrys" ge ....
staan. Vanaf hierdie datum word daarna gestreef om tegniese
onderwys van 'n primere en 'n sekondere aard sover moontlik
te ontwikkel.

.

Laer tegniese

onderw~rs

sou voortaan on elke

dorpskool en gesentraliseerde plaasskoo1 aandag geniet, terwyl
daar

in die groter sentrums tegniese skole vir gevorderde

tegniese onderllrys opgerig sou word.
In Junie 1908 was daar, wat 1aer tegniese onderwys betref,

~eeds

25 sentrums vir handewerk met 1,944 seuns, 2

kook$entrums (in Pretoria en Johannesblrrg) met 193 meisies,
21 aandskole met 524 leerlinge, terwyl die Transvaalse

Universiteitskollege o"ok 782. studente .onderwys het en daar
16) The Outs-pan~ ·20/4/45. Prof. John Orr, O.B.E.
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Gevorderde tegniese
triesl{00111

01)

sedert 1909.

ondert~Jys

toon in 1908 die "Indus-

Potchefstroom, en die Ambagskool in PrE?toria
In sy breedvoerige vers1ag in

1909~10

onderskei

die Insuekteur van Tegniese Onderwys drie stadia van tegniese
onderwys:

Tegniese

onderV~TYS

op die ge-\vone laerskool ,nl.

skoo1tuine,.handewerk, kookkuns en naaldwerk; die gevorderde
onderwys · O'IJ die Tegniese of .An1bagsl{001; en die Tegniese l<ollege

OP hierdie stadi tun was clie dienste van 'n Inspekteur van
Naaldwerk en Koshuise, so~re1 as die "0rganiseerder van Voort-- ·
settingsk1asse op die Rand" ook beskikbaar.
adviserende "Nasionale R.aad" in die

leY~re

Na 1910 is 'n

ger.oep om die eise

van die tegniese onderwys te behartig met be-perkte mag onder
die Provinsial e Administrasie. Wat voqrtgesette onderW'JS na
1911 betref, is daar bepaa1 dat hierdie afdeling voortaan

.

onder · die skoolrade . sou ressorteer. Die 1eero1an
van die
k1asse mag a1 ·die vakke

v~1

die 1aer en middelbare ·skool

ins1ui t, sm,rel as handels- en tegniese val<ke, tenry1 die
1es-ure en minimum aantal 1eerlinge beuaa1 is. Verder is
bep~l·

dat die leerkragte onder die T .0. D. sou staan en

deur die Direkteur goedgekeur sou lftrord.

Die uligte van die

verskillende groep-hoofde en die tye van die eksamens is
ook·

gere~l.

Gedurende 1914 is 'n Hoer Hande1skoo1 in Johannesbtrrg
geopen en in 1916 is daar -neergele dat
die tegniese leer.
gange Uit 'n kombinasie van die afsonder1ike vakke van die
1aer- en midde1bare skoo1 s·ou bestaan, ter'Aryl die leergange
van ambagsko1e afsonder.lik ge1Jubliseer is.
In sy 1923 verslag lftrys Adamson op die belangrikheid

.

van meer vakkundige ou1eiding
vir die sowat 60% laerskoo1leerlinge wat nie 'n akademiese loopbaan verkies nie.

Op
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skoolplase en in handels-, tegniese- en middelbare sl{ole
behoort daar voorsiening te wees vir kart kursusse in vakopleiding.

Ons huidige

onden~rys

bou· vandag reeds voort op

hierdie grondgedagte van Adamson.
2. Die Skoolpla.as-idee • .
Die Ra.ad van

Onder1~ys

se eerste raunort het in 1913 tot

die uitgawe van 'n hersiene. en vereenvoudigde leerplan vir
buiteskole gelei.
wys verder te

Om die ideaal van egte plattelandse onder-

verwesenlik~

bevee1 Adamson reeds in 1912 die

oprigting van "skoolplase" aan.

Vir hierdie soort p1atte-

1andse sekondere onderwys in 1andboukunde is grond, werkswinkels, klaskruners en koshuise nodig.

Op hierdie grond

moet die leerlinge, vo1gens die soort ·en aard van die skoolplaas, die
werkers
.
.
. wees en hul voedselbenodighede self onder
toesig kweek.

So sien Adamson o.a. moontlikhede vir 'n

vrugte-skoolplaas, tabak-skoo1plaas en 'n skoo1plaa$ vir
a1gemene boerdery.

Die grootte van die plaas sou afhang van

die soort boerdery, en die inskrywing van die skoo1.

Die

ouderdormne van die leerltnge sou moontlik tussen 15 en 21
jaar 1e en dit behoort 'n vernligting on e1ke ingeskrewe
leerling te wees om die hele kursus· te voltooi.
~at die werksw~nkels en hulL uitrusting betref, behoort

dit volle ge1eentheid te verskaf vir sulke voorbereiding dat
die gewone eise van die boerderylewe aangedurf kan

V~rord,

d.w.s. opleiding in hout-, yster en monteur-kursusse, sowel
as in die gebruik van plaasmasjienerie. Die uitrusting hoef
nie noodsaaklil{ duur en ui tvoerig te wees nie, maar we1
voldoende om werksgeleenthede aan almal te verskaf.
Die klaskamers behoort eintlik klein laboratoria te
wees waar elementere 1andboubeginseis deur mel{like eksperimente uitgetoets en gedemonstreer kan word.

Weer is die

doel nie om 'n sisteem van uitvoerige gemiese, botaniese
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en rekenkundige laboratoriums ·daar te stel nie, maar slegs
om die

wetenska~like

grondslae van die werk in

ag.

te neem.

Verder sal daar ook lokale vir onderwys in die gewone skoolvalZke wees •
Koshuise sal

nat11~rlik

nodig wees om die leerlinge te

huisves, want die skoolplase sal die middelpunt wees waarheen die leerlinge uit die plattelandse omgewing getrek sal
word. 'n Getal van 90 leerlinge sou die volle brota uer
skoo1plaas wees en drie losies-eenhede om elk 30 leerlinge
te huisves, word voorgestel.
· Op hierdie saak het Adamson in sy jaaxvers1ag van 1912

ingegaan en weer in 1914 daarop teruggekom, en in 1916 se'hy:
If the necessary funds can be fotmd, one such institution
.
17)
should be established ~Tithout further delay." So 'n inrigting,
11

meen hy, sou moontlik ook 'n ·oplossirig kon bied vir die
brandende armb1anke-vraagstuk, na-oorlogse 1ewenseise en 'n
langer skool-loopbaaQ vir leerlinge.
Volgens hom behoort die

onder~JYs.voorsiening

te maak

vir drie inrigtings, naamlik, die esteties-teoretiese, die

.

.

natuurwetenskanlike en die ekonomies-praktiese. Hiervoor
beoog hy drie eoorte onderwysinrigtings 111raarvan die skoolp1aas-gectagte •n deel van sy ekonomies-praktiese uitmaak
om die landbou-opleiding te behartig.

Die skoolplaas

~rord

dan eintlik die·ambagskool van die platteland.
Die eerste van hierdie skoolplase is eers sowat tien
jaar na·die

be~indiging

van Adamson se direkteurskap gestig,

en persoonlik kon hy dus niks doen aan die praktiese uitvoering daarvan nie.
In 1937 het hy egter die geleentheid gehad om vier
17) Jaarverslag 1916, bls.l9.
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skoolplase en twee sentrale skole te besigtig en daaxoor het

i8)

hy 'n belangrike :raPl:Jort ui tgebring. Hlerin maak hy slegs
komnentaar oor algemene

begi~sels

i.\r.m. die ontwikl{eling

van •n skoolp1aas-beleid.
Daar is vir hom drie grondbeginse1s, naamlik:
(i) Aanpassing van indiwidu en omgewing;
··
(iii) Bestryding van die toest!oming na die stede.
( i i) Leer deur t e · do en;

Daarna ver1.~ys hy na enige onmidde11ike gevo1ge soos o .• a.
grand en geboue, die fisiese en higi~niese, asook na die
estetiese, maeutskap1ike en sedelike aspekte.

Vervo1gens

be~

spreek hy _die 1aagste toe1atingskwa1ifikasies, die leerplan,
personee1vraagstukke en finansies.
Opsomm~nd

19)
is sy bes1uit : "Hier is bloeiende sentrums."

3. Midde1bare Onderwys.
Die Sargant-onderwyswet, bekend as Ordonnansie no.7

yan 1900, het o.a.

voorsienin~

gemaak vir midde1bare sko1e,

sowe1 as vir k1asse van 'n universiteitsgeha1te. Die midde1'
bare
skole sou j aar1iks kandidate

!Le~rer

vir die laer serti-

fikaat-eksamen van die T.O.D. of vir die matrikulasie-eksamen
van die K.P.

Leerlinge sou tot hierdie inrigtings vanaf hul

9de jaar toegelaat word, en 'n ontwikke1ingspeil in lees,_
skryf en rekene word vereis.

Die klasse sou vorms genoem

word en ·wel as volg: Vorm I vir tienj ariges; Vorm II vir 11-;
Vorm III vir 12- ;· l;Jaer IV vir 13-;
vir 15-;

. Ho~r

Ho~r

IV vir 14-; Laer V

V vir 16- en VI vir 17jariges, en die bevor-

dering sou jaarliks geskied. Die eksamen maak voorsiening
vir die Laer-sertifikaat vir 1aer vorm V, Matrikulasie-sertifiKaat vir hoer
V en die. Skoo1eind-sertifikaat vir Vorm ·VI.
.
Na die vrede en

·~.~re1

in 1902, '\ITas 9-aar reeds et1ike

"High .Schools" in werking.

Hiervan was daar twee in Pretoria

en drie in Johannesburg, terwyl daar vyf sekondere skole op
18) Jaarverslag 1937, b1s.147-156.
19) Ibid., bls.156.
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plattelandse

· dorn~

leerlinge die
11

was.

Aan die end van 1903 besoek 721

ho~rskole.

In 1905 kry Potchefstroom •n 5de

High School for Boys" by.
In sy verslag van 1905-6 bespreek Adamson die verhouding

vraE~stUk

tussen laer en middelbare

die slotsom dat die

.

onder~~s

laerskool-~eerlinge

en kom hy tot

vir die middelbare

moet voorberei, terwyl die middelbareskool weer by die laer-

skool moet acnslui t.

Die

onderi.~JYssisteem

sal slegs verrek

·word as die laersltole ook vir afronding verant1rroordelik moet
wees.
Aan sui1111er l1oer onderwy.s het die owerheid gedurende die

oorlogsjare niks ged9en nie> dog in 1902 het

di~

bemoeiings

'

van die heer Sargant daartoe gelei dat die Kimberleyse mynskool sy aktiwiteite hervat het, tervfYl die Gereformeerde

Kerk verantw·oordelik was vir die stigting van die "Theologische School'1 wat in 1905 van Burgersdorp na Potchefstroom
oorgeulaas is.

In 1906 het •n verdere ontvrikke1ing gekom,

toe klasse in lettere en

natuur1.~etenska'Ppe

deur die Johannes-

burgee tegniese inrigting onder die naar11 van 11 Transvw.1se
Universiteits Kollege 11 begin is.
In 1907

V~rord

die

?.0)

Smuts-onder1.~rys1~ret

21)
lV word die bepalings oor middelbare- en

van krag. In hoofstuk
ho~ronderwys

.

vir
'

die blanke kinders of persone omskryf en voorsiening gemaak
vir die oprigting en instandhouding

van middelbare

skole,

en op 1 Julie 1909 verskyn Adamson se nuwe beualinge vir
middelba.re skole sowel as tn voorgeskrewe leerplan of leergang.

In verband met laasgenoemde behoort dit meer vormend

as formeel, en moet dit oak deeglik prakties en voorbereidend
wees.

T11ssen laer- en midd.elbare-onderwys is 'n gesonde

-aansluiting

nodig,ter~~l

20) No.25 van 1907.
· . 21) Artil{els 23-27.

die skeiding na Std.V en omstreeks
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by die l2de jaar behoort te wees.
Die leergang vir middelbareskole is· dus so rekbaar opgestel dat dit nie bloat voorbereidend, algemeen en geskik
vir alle leerlinge is ·nie, maar ook rekening gehou het met
die leerlinge se toekomstige loopbane met suesiale iroorsiening vir meisiesopleiding_, Verder is daa.r beualinge omtrent die eindeksamens van die middelbareskole, · so1nrel as
uitvoerige besonclerhede omtrent die verskillende vakke, gegee
Wat die inspeksie van middelbareskole betref, het
.

.

Adamson hierdie werk self vir hme

j

aar vanaf 1910 'l:'Taarge-

neem, dog hy het reeds in sy verslag oor 1909-10 on 'n aparte
persoon vir die werk aangedring.

Vir die toesig oor hierdie

skole het die Onderwyswet voorsiening gemaa.k vir die daar. stelling van "Beherende Li.ggame".

Die liggame het nie soos

die skoolkomnissies onder die Skoolrade gesta2n nie, maar
hulle was selfstandig en kon direk met die Departement onderhandel.

Gedurende die

j

are 1907 en 1910 l1et die

vraagstul~

van middelbareskole o.a. veral die aaridag van die Deuartement geniet.

Die verskaffing van voldoende fasiliteite vir

ho~r-onderwys

het steeds dringender geword. In die 1907-8

verslag kla die Direkteur oor die geringe · uitbreiding van
"High Scl1oois 11 en hoe"l}rel die bes.taende inrigtings . goeie werk
gecloen het, was dw.r slegs 1,050 leerlinge in die 7 hoersl{ole.
As redes ·vir hierdie toestand noem Adamson die Engelse
mediurn 1 die huis"esting en die neiging om kinders na die
Kaap-Kolonie irir verdere studie te stuur, onder ~die vernaamste
In 1908-10 is in sy verslae eintlik verhandelinge .oor die
Saa.J.{

geskryf, en dio korrelasie tussen middelba.re- en laer-

.

skole, so\llrel as die 'ltJyer omvang ·van die middelbare-onderwys,
verdien veral die aandag.

In die eerste plek sou die middel- .

bareskool self •n vyfjarige kursus (vorms I - V)

he

en op

die matrikulasie-eksamen ui tloop, teritlryl daar tweedens •11
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'!f!Yer, 'n rekbaarder leer1Jlan moet wees om aan 'n groter verskeidenheid van vakkeuse te voldoen.
Met .die totstandkoming van die Unie

\ran

Suid:_Afrika

in 1910, het die Transvaal een van die vier Provinsies ge\l.rord, en deur regeringskomrnissies van onderwys is bepa.al dat
hoerondervvys , . ondervvys "na Mat r i ek" sou bet eken en onder
uniale beheer sou re~sorteer,ter~~l ·1aer- en midJeltareon~erwys

toon

die taak vru1 die Provinsies sou wees.

midclelbare-ondert~rys

Vanaf 1910-23

aanmerklike ui tbreiding ..

In 1910 d.,,r.s, aan clie begin van Provinsiale Aclminis·ia~as·ie,

is daar slegs 7 "High Schools" en 20 midde1bare

afde1ings.

In 1913 kom nog 4 midde1bareskole by en in 1914:

het die afskaffing van skoo1ge1de vir midde1bare onderwys
die toekomstige groei bevoordeel.
In 1911 is daar in middelbareskole en -afde1ings 2,486
1eer11nge en in 1914 s1egs maar 2,734 1eer1inge.

In 1915

was daar 10 middelbareskole en 'n hele aantal skole met
middelbar~

a:fdelings met 2, 740. leerlinge.

In 1917 styg die

aantal leerlinge tot 3,290 en in 1918 was die .aanvraag na
middelbare-onderwys so sterk dat 10 nuwe middelbaresko1e
bygevoeg moes word om die jaar af te slttlt met 3,941 1eer1inge
In 1922 is •n aantal . intermedier.e skole in die

le~..re

geroep

om voorsiening te maak vir leerlinge 'IATat hul skoolloop"Qane
met Stds. 7 of 8 vrou vol tooi ..
In 1919 toon

middelbare-onde~rys

'n f1inke · groei. Nou ·

is daax 18 gewone en 9 . soesiale
middelbareskole
met 4,854
.
.
1eerlfnge en hierdie groei het volgeho:U sodat daar in 1923
reeds 49 skole met 10,078 le$rlinge \'J'as.
In 1920 moes die eksamenstelsel 'n verandering ondergaan want die ou Kaapse matriek het in die jaar plek gemaak
vir die ''Skoo1eind Sertifikaat-eksamen ". deur bemiddeling van
die Gemeenskaplike Matrikulasieraad.

Voortaan sou die Trans- .
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vaal sy eie

tref vir die afneem van 'n. interne

re~lings

"T.aiddelbareskool-s.ertifikaateksamen".

In 1923 beloon beu.rs-

toekennings aan leerlinge in middelbare skole en afdelings
die bedrag van £55,717.
(f) Al~emene

en Mediese !nspeksies.

(l) Algemene Insueksie: 1902- 1923.
Met die oorname deur die· Engelse outori tei te van cli.e
Zuid Afrikaansche Republiek na 1902, is die destydse kolonie
vir doeleindes van algerriene insneksie in vier kringe ingedeel
wat die hele Tran.svae.lse gebied

m~t

sy 19 Eampskole gedek het.

Van die Insuekteurs 'lftras dit dan verwag, om ten snyte

v~

moeilil{e verv;oer-aangeleenthede., die Transvaal te deurreis
en sodoende eerstehandse kennis in te
vro1 1902

~~ren.

Ordonnansie
no. 7
.

het dit dan ook duidelik beuaal dat alle, selfs

private skole van 10 en meer leerlinge,

oncler,~rero

is aan

staatsregi'strasie en insueksie deur 'n amotenac.r van die
Departement wat daaitoe gemagtig

is~

Hierdie insneksies was nodig vir die doeltreffende uitvoering van die departementele

we~"ksa.amhede.

1vaar die aantal

inspekteurs gedurende die oorlogsjare redelik benerk was,
kon di t na 1905 nie meer die geval wees nie.
die

Transvaal~kolopie

Derhal.,.Ie is

nou in e!f inspeksie-kringe ingedeel

wat min of meer met die bestaende Magistraatsdistrikte ooreengestem het ~
vir Pretoria.en

ter1117y~ d~r

Joham1es~urg

is aanvanklik sekere
'

.

nog verder spesiale voorsienirig
getref.is.

~oofonderwysers

Inspekteur v·ir hul eie,

so1~rel

Op die platteland

aangewy.s wat aan · die

as 'n groepie

skole, verant-

woordelik was, en on Pretoria is dit aan 'n snesiale amptenaar
van die Normaa.lskool ongedra om die fu:nksie van insnekteur
uit te voer, terwyl ~wee waarnemende Superintendente hierdie
werk aan die Rand in die hande geneem

~et.

-34Die groot beskikba,re i,•roongebiede in die Transvaal met
_'n dun hevolking het .nie slegs die afstande tussen -skole
geweldig gerek nie, maar ook die stelsel van klein skooltjies
in die hand gevrerk.

Di t het behoorlike organisasie en toesig

bemot?ilik ,met die gevolg dat daa,r gedurende 1903 op twee
· rns~ekteurs-konferensies
onder~vys

gehandel is.

oor die vraagstuk van plattelandse

Die gedagte van sent_ralisasie is daar-

uit gebore, met Adamson as die vader daarvan.
Gedurende 1907 is die

~ligte

van die

Inspekt~liTS

verder

deur Adamson omlyn, uitgebrei en gereorganiseer om verteenwoordiging en ekonomie te bemiddel.

'n Viertal

onder-ins~ek

teurs is benoem, SO'flel as 'n Ins-oel<::triese vir Nac:Lldwerk en
Koshuise.

Die flAdviserende Racle" het in hierclie jaar ook

-sake, soos die voorsiening en

uitr~sting

van skoolgeboue
\

en die toevoer van leerkragte, van d1e Insnekteurs oorgeneem.
Die verdeling 'ran die 1::>ligte tussen die Raad en die Insnekteur
is duid.elik. Die Skoolraad ma2,k _oncler•.,rys moontlik, die
Insnekteur maak dit doeltreffend. Deur hierdie verligting in
die werksomvang, is die Inspekteurs nou in staat gestel om
gereelder inspeksies van skole uit te voer.

Die opvatting

van clie Direkteur oor die "t·rerk van 'n Insnekteur was dat 'n
verslag oor die
t'ITas om

V~rare

~;.rerk

o-pbouende

van die skool egter nog nie voldoende
O'J..;voedin~s~Jerk ~e

doen nie. Die Ins-pek-

teur moet m1nder
ondersoek, as raadgee en
organiseer; hy meet
.
.
.
wel rapnorteer, maar sy wenke en leiding is tog belfuigriker,
As die kell!' van die

ondert,rys~ersoneel

moet hy eintlik 'n

outorieteit op die gebied van organisasie en metode wees
eer hy sy taak as ondersoeker vervul.
Vati

die Inspekteurs dus, d€mr die funksie 'ran clie adviserende

Sl{oolrade, lpskom vir hnl eintlil<e
en leiding van die
V&i

Na 1906 kon die hande

di e yordering.

onder1~:ysvrerk

\~Terk,

naemlik die beheer

o-p skool en die rap-portering
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22~

Met die koms van Verantwoordelike BestlniT,
23)

OJ.1derwyswet

en meer nadrUk

01:::>

durende 1907-B vier Hollandse

n nuwe

taal voorregte, is daar geIns~ekteurs

benoem om die

Distriks-insnekteurs by te staan, terwyl die hele Inspektoraa1
in 1910 georganiseer is.

behal·we die on die

Rafih,

Voortaan sou alle InsDekt eurs,
al cUe werk self en alleen doen en

die ou stelsel van dnbbele inspeksie- Hollands en-Engels
apart - is afgeskaf.

Die Provinsie is nou in 12 kringe me t

15 Insuekteurs ingedeel.
Gedurende die eerste t wee jaar, d.;:r.s.·l907 en 1908,is
die insoeksie van middelbareskole detrr die Direkteur self

gedoen, dog di t kan goed verstaan l\lOrd dat 'n aryarte persoon
meer gewens was vir hierdie taak,

8008

hy self

in

sy verslag

van 1909-10 aan die hand gedoen het.

Na die totstandkoming van die Unie en •n merkbare groei

in die getal skoolnl_igtige leerlinge, rnoes die Ins"9ektoraat
ook tred hou met die nuwe loOT) van sake. · In 1913 bestaan
die Inspekteurs-koros reeds ui t 21, ins lui tende die Insnekte
va..n Mlddelbareskole, die Organiseerder en InspekteuT van

Tegniese onderwys en die Ins-oektriese. Da;;.r \'Jas tans gemiddel

52 skole en 4,000 leerlinge per Insnekteur. As afstande;
slegte paaie en m::rak

vervoergerie1~Je

in aanmerlcing geneem 1:mrd

is dit duidelik dat daar nog maar groot eise aan die Insnekteur van Onderwys gestel is.

Die eerste Were1doorlog het ook sy remmende skadu
die Ins-oekteurspersoneel

get~!erp.

o~

1918, die jaar van vrede-

s lui t ing, '\.IJas 'n be sender donlcer j aar vir die Inspektoraat,
"V,rae.rtoe nat, uaaie~ Y.)etrolskaa.rs.ite en die Grie-p-enidemie
almal hul k\mta bygedra het ..

die oorlog se

nawe~

22) 1907 - 1910.
23) Smutswet van

Gedmende die hele tydperk van

moes die Direkteur kla oor 'n tekort aan

19~7 ..

I
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Insuektettts vir die middelbare-onderwys. Met die oordrag van
Nature1lesl{ole in 1920 aan snesiale Inspekteurs, is die 1rmrk
van die gewone Insuekteu.rs 'baie verlig, alhoewel 19 maar nog

106,978 leerlinge (gemiddeld 6,292) onder hlll sorg gehad het •.
ltanaf 1921 is

t"~Hee

InS'\.)ekteurs, 1 .n. v. een, vir middelbare-

onder'IJIJys aangestel, sodat middelbareskole minstens 'n
jaarlikse inspeksie kon· ondergaan.

Die Distrilcsinsnekteurs

sou ook voortaan in hul eie kringe behulpsaam
inspeksie van middelbareskole.

twee~

V~rees

met die

Uit Adamson se persoonlike

omskrywing van die werk van 'n Inspekteur is dit duidelik
dat hy 'h inspeksie-sisteem verkies het

V~rat

die onderwys-

sisteem op so'n wyse kon uitbou dat daar 'n goeie verstandhouding tussen Insp.e kteur en personeel kon bestaan. Di t is
hierom werklik opvallend dat clie "Sersent-Majoor "-tine van
inspekteur . so 'n lang regime in die Trans\raEl.l gehad het.
En dis 'n blye teken dat ons huidige Inspekteurskorps die

uniform vir die opvoedkundige kleed verrrrissel het.
2. Mediese Ins,)eksie •
u

'n Gesonde gees in 'n gesonde

liggaam~'

is van kardinale

belang vir 'n gelukkige lewe en met die aanstelling vari 'n
:Mediese Ins::)ekteur in 1913 het die Transvaalse
partement

onget'IJI~feld

Onden~rysde

nuwe· grond in Suid-Afrika gebreek. Met

diG instelling vru1 hierdie .nuwe betrekling was

Ad&~son

van ·

moning dat geen leerling die skoolloopbaan sou deurgaan sonde
1

n mediese insneksie en

daaro~volgende

behro1deling nie. Hy .

juig die .geclagte opsommend toe in die volgende woorde: "For
all reasons it is a matter for
extremely important

~,·•ork

that this
\
24~
has at last been put in hand. '
congratulation~

Dr. C.L .Lei,~oldt, die eerste amptenaar in hierdie pos,
was reeds in Suid-Afrika nrofessioneel hoog aangeskrewe
84) T.O.D. Verslag 1913, b1s.7
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en daarby het hy oor gesonde ervaring beskik i.v.m. hierdie
soort werk in Engeland.
Sy eerstc taak in sy nU\.118 am"9 sou Randse en Pretoriase
11

eerste toelatings van die lopende jaar"wees, sowel as

n1oontlike skoal verlaters wat gedurende 19.00 geoore was.
Volgens Ordonnansie no.lO. van 1916, is die vereiste
van toestemninp van die ouers tot

1

n mecliese insueksie \ran

hul kinders, ougehef en is hiordio reg aan clie staa.t vorlee.n,
sodat daar voortaan slogs kennis

v&~

so'n inspeksie gegee

sou ~Arord, ter"V1ryl dio mag tot ui tslni ting van· kinclers oq~ by

die staat berus het.
We~ns

die Eerste · wereld-oorlog is die diens nadelig

ond.erbreel<:, clog na clie vredo is die mediese- en ver,::>leegst exs
:personeel uitgebrei, skoolklinieke gestig en deeltydse tandal~tse

in die grater dorl)e aangestel.

So is bjvoorbeeld di e

Skoolkliniek van Johannesburg in 1921 geonen :net 'n staf van.
'spesiali toi te om behoeftige gevallc gratis te ooclien_. Die
Potchefstroomse Skoolkliniek het in 1923 gevolg.
In 1922 bedanl{ dr. 0 .Leipoldt on V1TOrd hy deur dr. J .A.
· Kieser ougevolg mot 'n bes taande staf

iTE\J.1

drie vol tydse

skooldokters, elf ver"Qleegsters en 'n uitbreiding van die
dienste in die Joham1esburgse Skoolkliniek; o.a. · die behandeli ng van oog- en oorsiektes, sowel as tande.

By die uitdienstreding van Adwnson as Direkteur in 1924
\1\]"as hierclie dienste clus redelik gevestig en,
as in

a2~d,

het die

·ontwi~celingskurwe

so~rrel

in omvang

'n .stygende toekoms

voorspel.
(g) S

Aandeel aan Plao.slike en Alcre:::nene Skool bestu.ur.
In artikel 8 van die

Sargant-ondei'iftTYS'~ret

25

vmrd mag aa.n

die Lui tenant-Goe,,7erneur-in-Racle verleen om "Consultive and
Advisor"y" korni tees te benoem en volgens regnlasie hul funJ:::sie
en 1;lligte vas te le.

25) No. 7 vm1 1900

In die lom) van 1903 is die nodige

-38uitgevaexdig g~

2

regulasies
rt

die se.meste;lling en pligte van

slmoll{ommissios rr be1Jaal. ·Aan. die end van 190.3

~·~as

daar reeds

22 skoolkmmni ssies in v.rerldng.

Onder selfbostunr ( 1905-1906), met ·cue hecr Adamson as
Direlct-:=m.r van Onder'''rys, verkonclig die Selborne-minute die
voortbestaan en ui tbreiding van
Verder

v> 0rc1
7

11

Advisercncle Skoolkonmissies 11 •

die saak van u-1\dvisorcnde Skoolracle" aenhangig

v,G!11aal{. Hierclie Rade behoort

'-'

1

n s'Y:.::akel tussen die SkooDwm-

missies en clie D81Jarto;•1cnt te vorm.

Die seJ11estelling en

pligte van die Adviserencle Rade is in Goe-v1Jermentskenn.isge'·'ling

no .1117 van Desember 1905 benaal.

bestac:n Ji t 50 artikels
1

~.~rat

Die keru.!.isge1Pring

onder eli e volgende hoof de inge-

cleel is:( i)

Die samestelling en kiesing var1 @lkoolkommissies,
o .a. bena2l is dc;,t elke sl{OOl met meer as
30 leerlinge 'n kom~issie kry.

'~Haarin

( ii) Die SBJ11estel1ing en kiesiiJ.g van Skoolracle.
(iii) Die prosedure van clie

8l{oolkom~:;1issio

en Skoolrade.

( i v) Die mat:te en nligte van eli e Sl{oolko•:!1>!lissies ~
(v)

Die magto en pligte veJl clie Skoolrade.
27)
In sy eorste jaE.rverslag verwys die Direktour reeds
ne, die ont\·Jild{eling van l?laaslike aclviserende liggame. Die
Adviserende Skoolrade hot reeds noual clio

~tverk'

van die

Inspektoraat vergemaklil{, aangesien hulle voortaan sake
soos die voorsiening en uitrusting van skoolgeboue, sowe1
as stafvoorsiening kon oorneem, en onderwys in die gehee1
. .
28)
.
moontlik maal-c. In d1e J aa,rverslag 1~rorcl claar reeds van 24
Slmolrade,

'~:vat

doel treffend ge,:'rerk het, melding gemaak, ter-

uyl die Slwolkommissies onder ongunstige kri tiek moos deur-·
loop wat hul uersoneel se onvoedkundige insigte betref het.
Met die koms van die Smutsv.ret in 1907 vorsl{}lll. ui tvoerige
29)
be1Jalinge in verband met dio 1Jlaaslike bestuur van sl{o1e.
26) b1s.77.

2?) Ju~ie 1905 - Junie 1906 ~

28) 1906-1907.
29) Hoofsttli{ IX (artikels 38-73)
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DL::. kolonie sou in skooldistrikto int,edce1 1·rord en vir e1ko
O.istrik sou da,ar 'n bestuur .of racd · sa~mgeste1 word., terv'J)T1
daar vir ct.i a afsondc;r1ike slm1e kommissies in[este1 mag ipJOrd.
Vercler word aE'n die Minister mae,tiging vorleen om van
tyd tot tyd 'n bostureno.e of bcheronde 1iggaam in te ste1
vir enige inrigtine; 111at nie onder die beho(:;r van die 81{001rc,de is nie. In die offisie1e Onderwys'!r.ret-handboek V&J. 1907
is o.2"" inbegre:pe di o diensvoorwaardes van Skoo1raadsokretarisse en B8herenclo Liggame.

In Goev.rcrments-kennisgewing

no .1102 van 1907 is die regu1asies betreffende Skoo1raBodsverldesings vasge1e en die ve11 Skoo1kommissies in
kennisgewing no.339

ve~

1908.

Goe1,•rerments~

Di e r eg,uasies betreffende

Boherende Ligga111e, d.w.s. se1fstandige 1iggame, dirok onder
clio Departemont, het godurende 1908-10 onder Goe,,rermcntskelliJ.i sge~Jings verskyn,
Die nRaa.cl van Onderwys", 't'1at op grond van die Smuts1nret
in die 1e1rre goroep is, hot reeds sy taaJ..[ OlJ 25 Se,Jtomber 1907
aanvaar.
Kl~i tiek

Hierdie Rae.cl het vaneJ' sy ontstaan die gunstige
van die Direlctcur or1ang en in sy j aa.rvers1ag van

1907-8 '·l'YS hy daaro"D dat

hu~

aktiNitei te die oorsaak v-ras

d.:;d ondennrysbeginse1s en -pr.aktyk deeg1ik onder die soek1ig
goJs:om het.

Hierclie Raa..d hct direk ondc;r die Direkteur en

die Denartement gestaru1 .

Verder

~~ras

'

die Raac1 verant\Jiroordo1ik

vir clie 01JSte1ling van regu1asies, die ma2k van begrotings
en die toekenning van al1okasies, en die regspraw{ tussen
die Direkteur en die Skoolrado. Adamson,clie opvoedklmdige,
het hier van navorsing gebruik gemaal{, ·om sy ste1sel van
lGemtes te sui1rrer.

Dis 'n gesoncle on wetensl.(ap1ike beleicl,

In 1908 bestar.n dac:,r :reeds 26 Slwolrade.
vJas daar

hecl~rat

In die begin

verpoucline.s- en administratie;.re onsekerheid

wat die taak van ·di e Skoo1rade betref.

Hierdie toestand

het aanleicling gegee tot die 11011 van slwo1raadkonferensies
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1vac.·.nran die eerste van 30 Sentcmber tot 2 Oktober lq08 ·plaas-

gevind het.

Die tweede het in November 1909 e;evolg. Hierdie

konferensies se werlcsaamhode is volledig in die j aarverslae
van die Direkteur o-ogeneem en hul

~rerksw.mhede

onder,rJYSveld gedek, o .a. veranderinge in die

het die hele

~~ret,

tratiei,Te ont\·;ikkel inge, grondslae van allokasie,

adminisondei'I~S

taal, verldesings, ens.

ont~'rikkelinge,

In 1910 doen die Direkteur in sy

jaarrannor~

vorslag

'

oor die Skoolrade en hy toon aan dat die 27 bestaande Rade
gedtrr1g met die Departement oor sake verskil en ook met die
Skoolkormnissies.

Verder oefen die Ra.c1.e algemene toesig en

beheer oor dio skole u.it, en gGe aandag aan skoolvoorsiening,
sentralisasie, sluiting van skole,

b~neer

van sekere fondse

en onder\-'rysers.
Die Skoolkormnissies het veral met die Skoolrade ten
opsigte van benoe.ming van onderwysers en die toekenning van.

toelae gebots.

Om die

\~ret

van verpligte skoolbesoek na

tG kom, -vras di t noodsaa..klik om 'n stelsel van skoolbesoel<:-

in die lewe te roep en in 1907-10 kon die DirektGux

be~~tes

aankondig dat alle Skoolrade, met eli e ui tsondering van een,
reeds 11ierdte eu!1Ptenaxe in diens gehad het.
Volgens \vysigings-ordonnansie no. 7 van 1912 sou daar
voortaa.n net een w.no tenaar van die
die Raacl van ~der'~JS sitting
Ono.erwys.

Die ftmksies

V&J.

he

Ond e r~~rysdeuartement

ou

en wel die Direktcur van

die Raad. sou die oorweging en

ae11beveling van alle saJ.{e rakende ondervrysbehoeftes omvat,
veral die leerplanne en ander sake binne die omvang ·v an sy

opdrag 1

ter~·ryl

die behondeling van die begrotings voortaan

ui t die hc.nde van die Raa.d weggeneom is.

As

gc~volg

van

die skenping van tn Ui tvoerende Komi tee is die Raad van
Onder1-rys in 1915 deur Ordonnansie no. 4 ongohef.
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Die nU1JI78 Skoolra.de, wat na 1910 in terw.o van die Onder-vryswet gekies is, het met ryper ervaring goed ac'"ln hul taak
beantwoord.

In Junie 1911 en in November 1912 is rn derde

en vierde Skoo1raadskonferensie gehou.

Dio beslui te o-p cUe

eerste konferensie is grotendeels beliggaam in die taalordonnansie van 1911, 'n bewys dat die Rade •n·werk1ike mag
in die land was.

'n Belangrike ftmksie van die Rade is die

aanbeveling van onderwysers vir aanstelling deur· die · Departe·
tnent. · Ordonnansie no. 7 van 1912 het noerge1e dat hUl1e voorl=taan twee n&~e moes voor1e, dog in die uitoefenin£ van hierdie funksie het die Rane voortdurend met die Skoolkommissies
in botaing gekom.
kommissies dan

In 1911 beskou die Direkteu.r.die .Skool-

OOk aS

'n vyfde Wiel aan die

'!rTa

On illeGU hy

dat die sienswyse van die Rade in a1le belangrike sake deurslaggewend moot wees.
Die Beherende Liggwne was van veel grater betekenis
as die Skoolkommissies.

bepaling~O)vir

Oo 19 Desember.1911 is hersiene

di'e samestelling en funksies

van die

1iggame

ui tgevaardig, en in 1912 is hulle in vJerking gestal.- Die_
funksies van die Beherende Liggame omvat byna alle sake. in
verband met die skool, behalwe die inwendige org-.a nisasie en
dissiTlline wat by die hoof en personeel beru.S ~Gedurende die oorlogsjare (1914-1918). het daar 1t1Teinig
verandering in die plaas1ike bestuur gekoi~." ··In~ i917 '~ras die
aantal Skoolrade in die Transvaal 29, dog die ·distrikte

'\~Jas

baie oneweredig ingedee1. ,Die Skoolraad van Wakkerstroom
he_t s1egs 7 sko1e met 351 leer1inge onder hom gehad, die
•

v~1

I

.

Potchefstroom 44· skole met 4,180 leer1inge en Rru1d-Sen-

t:raal 50 skole met 18,987 leer1 inge. Die belangrikste
vap die Rade bly nog steeds:

die oprigting

besteding van kleiner fondse (vir

meube~s,

die toesig oor verp1igte skoo1besoek.

Die

30). Administratetll's-kennisge~~ring no .283.

v~1

V~rerl{

skole, die

beurse, ens.) en
~.~rerk

bly nog steed

- 42 -

aantreklik vir persone

~an

eli e

hoogste rang .in die samelmdng

wat daaraan baie tyd en krag gratis kan gee.
van. die Skoolkommi ssies hoor ons baie min,
die Direl<teur di t nodig. ag om

van

Van die \\l'erk

behal1~re

'lftJa.nneer

botsings tussen die Skoal- ·

rade en Skoolkommissies melding ie mack.
In 1918 het die aantal Beherende Liggame tot 10 gestyg
en wel 8 in middelbaresko1e en twec· in ambagskole. Die
Beherende Liggame op Pretoria, Potchefstroom en Jeupe het
elk toesig gehad oor twee "high schools", · •n . seuns en •n
meisieskool.

Die ander .pasgestigte middelbare skole het

neg onder die beheer van die Skoolrade gebly hangende die
verslag van die nProvinsiale OndenJyskommissie", -v.rat in 1917
benoem is.
Van twee aanbevelings wa.t hierdie Kommissie ge.maak hot,
naamlik dat benoeming ·van onderi!Jysers
Skoolkon~issies i.~.v.

O!;J

&'!llbeveling van die

Skoolrade moet geskied en dat be-

herende liggame, ·soos Skoo1konwissie·s, onder die Skoo1rade
ingeskru{el moet word, het niks gekom nie.
Gedurende 1922 is die aru1tal Skoolrade tot 32 vermeerder
en die Uitvoerende Komitee het besluit om die aanta.1 1ede
on 'n Skoolraad van 12 tot 9, on van 9 tot .6, te verminder,
behalwe aan die Rand; As 'n ekonomiese
Skoolbes~ek-beamptes

in 1923 afgeskaf.

maatre~1

is die

Dit was 'n agter-

waartse stap.
Die sentralisasiebe1eid is
11

Vers1ag van die

daartoe gegee.

st~eds gffi~andhaaf

31)

Onderwyskommi.~sie "het

nuw~

aan_sporing

So het die Direkteur in sirkUlere no.l van

1921 die Skoolrade daarop gewys dat 'n
aanget~rend 111068

'n

en die

1HOrd

Oill

kragdad~ge

paging

ui tyoering aan senttal~ sasie, SOWel

in die middelbare as in die laer afdelings.van die skoolstelsel te gee.
31) D.ie Provinsiale Onder-v.ryskommissie 1917.
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(h)- Adamson en die Leernlan.
I

"If it is clearly understood that a syllabus ·is but en
orderly survey of the grol.llld to be covereci and a clue to
possible ways of ap1:)roach, there should be no danger of loss
of freshness and originality from a carefn:l consideration
32)
of it."
In die lig hiervan is die lecrulan sj.egs 'n wegl'Jyser

wat met \\Jakke.r e oorspronklikheid 'n middel tot 'n doel is;
Aan hierdie ·saak het Adamson veel aandag bestee. "In die
laerskool is die

l~erplan

georganiseer en gemaak tot 'n
.

.

1ewende instrument van onderwys, en: dit is voortdurend ge33)
.
wysig na gelang van omstandighede~"
Tot o-p Junie 1909 "-Tas die ''Kode" wat deur Fabian Ware
in 1903 uitgevaaxdig is, met 'n herdruk daarvan in 1906; in
die Transvaalse sko1e in gebruik.

Die koms van die

Smuts~ret

in 1907 het baie veranderings in die skoolstelsels geverg
en di t was vir Adamson 'i:t blye dag toe hy

01)

1 Junie 1909

kon aankondig dat 'n nuwe leerolan in terme · van die nuwe
OnderY~swet

die lig gesien het. Hierdie wet se goeie werking
was vir hom alleen moontlik as die inhoud van die onderwys
daarvolgems in ons skole bepaal was.
dm1

Di e Direkteur vermeld

ook dat die nuwe· leerplan die vrug van die beste beskik-

bare broin van die tyd was, .omdat dit in oorleg met die 'georganiseerde

p~ofessies,

die Raad .van

Onder~zys,

sowel as

indiwiuuele .leerkragte, opgestel en algemeen goedgekeur was.
nit was dan ook 'n deeglike stukkie werk en die Di:rekteur
was van mening dat di t vir baie jare as 1eidraad kon dien.
Vir Adamson was _die doel van die onderwys, aan-passing

.

tot·drie worelde, soos hy dit noem, naamlik die natuur- die

.

beskawing- en die sedelike ordes. In sy bpmerking

~~shy

dan ook daarop dat hierdie drie aspekte deur sekere vakke
tot sy reg moet kom.

Die leerplan sluit .dan in : die twee

~)The Individual and the Erivironment,J.~.Adamson,bls.IZ2.
33 }. Onderwys in Transvaal, J .c .Coetzee, bls .168.
· .
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tale, Hollands en Engels, natuurkennis, aardrykskunde,
geskiedenis, liggaamsopvoeding en ·sekere vorms van praktiese
b.ande~rerk.

Die lee!'"9lanne moet voorsiening maak vir opleiding

in sekete werktuiglike kunste;

waarnsning~

gevolgtrekking,

en oordeel, lees, skryf en syferwerl<.. Die werktuiglike· vakke
soos spel, spraakkuns, en skryf moet aangevul word deur die
· vo:rmende vakl{e soos godsdiens, geskiedenis, aardryksktmde,
letterkunde en natuurkennis.

Namate die werktuiglike vakke

vanaf Std. I tot 6 in die laer.skole afneem, moet ·die vormende
vaJ.tl{e toeneem sodat di t as voorbereiding sowel as afronding
in die laerskool kan dien.

Ook moet middelbare

onder~JYS

meer vormend as formeel, en prakt±es sowel as voorbereidend
wees.
Die aansluiting tussen die laer enmiddelbare onderwys
moet gesond wees deur die leergange deurlopend te maak, so•
dat die laerskool by Std. V afsluit op sowat 12-jarige ouderdom.

Die nuwe leerolan hou ook rekening met die toekomstige

loopbaan van -die leerlinge, met snesiale vakkeuses vir meisie
Die.leergange in die verskillende vakke is verder ook voorsien van uitvoerige besonderhede.
Die twee leervakke wat die meeste publieke opinie uit•

.

.

gelok het, was taal en godsdiens.

Die godsdiensgeskille het

reeds sy.wortels van stryd sover as 1872 tervggeskiet, met
die Burgers-onder\ftryswetge1:ring, en hoewel die
onderwyswet bevrediging gegee het,

~as

s .J. du Toi t-

die gevoelens nie

alleen wakker nie maar ook teer oor hierdie saak.
Smutswet het die

godsdiens-onder~~s

Dfe

as volg benaal: in elke

openbare skool sal die skooldag geopen word

m~t

gebed en

di e lees van 'n gedeelte uit die Bybel, sal nie-verpligte
ondetrig in die Bybelsa geskiedenis binne die eerste halfuur
van elke skooldag gegee vvord deur 'n onder1fryser

Ot)

die staf
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va.n die skool, en sal geen 1eor of dog:na

~~rat

eie is aan

enige godsdiEmstige gemeente of sekte, onderwys lf.Tord nie.
In 1908-9 kon die Direkteur dan ook
godsdiensonderrig in die
In

~911

is sekere

a1g~meon

V~:rysigings

rap~orteer

dat

bevredigend ougelos was.
in die reg.ulasie vir laer-

sko1e vir blanke kinders aangebring, wat bestaan het uit
·~ vereenvoudiging van die 1eergange in sekere vakke. Die.

rapY,)ort wat l1ierop deur dio nuwe Raad van Onderwys ui tgebring
is, het tot 'n hersiene uitgawe van die leerplan vir bu.iteskole iri 1913 gGloi.

Die doe1 hiervan

V~ras

om die leergange

so te vereenvoudig dat die ondorwys soveel moontlik vir
.

groepe georganiseer kon word en 'n uitvoerige leidraad aan
die bui te onderwysers kon verskaf om die

onderV~:rys

te laat

aax:l:pas 1?Y die plattelandse omge\'ring.

Om die ,ideaal van egte

plattelandse onderivys te

boveel dio Direkteur

ven~esenlik,

in sy verslag oor 1912 die oprigting van skoolplase aan.
Die leerplanne vir "voortgesette
1911 ook deur nuwe

be~alings

Gedurende 1916 is die

onder"~•rys"

is in 1910 en

in orde gebring.

vraagstt~

van die leergange ver-

der beklemtoon deur die samesmelting van 'n volledige leerplan, wat vanaf die begin

VE1J."1.

1917 in w·erking getree het.

Di t is die eerste paging_ om leergange aaneenlopend sa.BJn te
stel vir die tien jaa.r van Std. I tot X \Matriek).
Met die stigting in 1922.van intermediere skole,d.w.s.
sentrale inrigtings waar leerlinge die laer kursus vir 'n
7de en 8ste jaar kan .voortsit, is .vcrdere kursusse vir hierdie skole opgestel en saamgebtmdel in die uitgawe "Regulasie
vir laerskole vir blanke kinders
was suesiaal vir leerlinge

"~Arat

(dorpskole)~

Hierdie kursus

nie torou deurstudeer tot by

matriek nie eri tog 'n meer uitgebreide laer onderwys verlang
hct.~~bedoel~

Deur middel van die gewone

~koolvakke

sou gods-

dienstige en sedelike onderrig die grondslag van alle skoolwerk wees.
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Toe die land in 1918 met die Spaanse Griep-epiderr.de
geteister is: het die Direkteur·voor die Epidemie-kommissie
getuienis afgele en 'n skema aen die hBX?-d gedoen waardeur
eie versorging en hulp aan andere moontlik sou wees, ingeval
so 'n epidemie weer sy verskyning sou maak.
Hy stel dan voor, 'n kursus in fisiologie en

gesonfu~eids

leer vir normaB,l- en gewone skole.

Hierdie .skema sou ook,
34)
volgens· die Dirokteur, in nie-blanke skole van nut 1~rees.
-~'k)

Adrunson en die Eksamenstelsel.
1. Geskiedkundig:

Met die aanvaarding

v~

sy ·amp as Dirokteur van

Onde~dYs,

is die Transva.?vlse eksamenstelsel beheer deur die Sargantonder~Aryswet

van 1900, t .w. die eksamens moes ondergeskik ge-

maak \IJOrd aan clie onder-wys in alle klas.se van sl<:ole, deur

'n

stelsel van openbare ekswnens.
Onder di e \l.rerldng van di e Smutswet, die eintlil{e Onderwyswet waaronder Adamson sy taak moes uitvoer, is die mag
aan die Administrasie toegeken om van tyd tot tyd te voorsien
in die

re~:Hing

van al sulke· eksamens as v.rat die Dt::Yr'lartement
.

35}

-

'-'t'

.

-

· vro1 Onderwys nodig geag het.
Aan hierdie vereiste van di.e Onderwyswet is d.8n ook voldoen deur die daarstelling van •n eksamenstelsel vir alle
onderwys wat onder die beheer en kontrole van die Deuartement
ressorteer het.

In die laerskool was aanvanklik die sisteem

van persoonlike inspeksie deur 'n Insnekteur of amptenaar
van die Departement in swang. Di t het 'n minimum van een
jaarlikse besoek aan •·n skool vereis, sodat die amntenaar
die eksamens kon aineem.

Hierdie eksamen, in die- verskillend

klasse, het uit twee dele bestaan, nl. 'n mondelinge en 'n
skriftelike deel.

.·

34) T.O.D. Verslag 1918, bls. 221.
35) Hoofstuk I, art, 5(a}.bls. 7 v.d. Onder-wyshandboek.

In die middelbare skole

i1

daar ook persoonlike

mondeling~

inspeksies uitgevoer; aanvanklik deur die Direkteur self,
later deur 'n spesiale Inspekteur, en uiteindelik deur die
Kringinspekteurs met behulp van kollegas uit ander

~ringe,

sowel as •n skriftelike eksterne eksamen.
Die Departement het die eksamenafdeling onder 'n a-parte
amptenaar in.die Onderwysdepartement gehandhaaf, in die
persoon van mnr. H.S. Scott, as Sekretaris-eksaro.inator, tn
pos wat in 1917 onder nmr. R.G.L.Auston geplaas is.

Die

volgende voorsiening is de1rr _die T.o.n. · vir publieke eksamens
gemaak:
Vanaf 1906 kon kandidate die laer-sertifikaat neem,
ter\vyl die Kaapse matrikulasie die afsluitings-eksamen van
die middelbare skole was, en die onderwysers derde- en tweedeklas-eksamens in die Normaalkolleges afgeneem is. Van 1908
neem· die skoolsertifikaat-eksamen die plek van die laersertifikaat terwyl die skoolverlatings-sertifikaat-eksemen
volgens Wysigingswet no.3 van 1909 vir die 6de en 7de standerd
bygevoeg is.
In 1917 het daar 'n be1angrike verandering in die eksamenstelsel gekom: in die jaar is in die lewe ·geroep die
"Gemeenskaplike Matrikulasie Raad", •'n liggaam vir die beheer
van die toelatings-eksamen · tot die universiteite. Die middelbare skole is ou die Raad verteenwoordig en het so medeseggenskap,gekry in die beheer van die eind-eksamen van die
middelbare onderwys.

In ·l918 was 'n belangrike ontwikkeling

in die organisasie van die

eks?IDenste~sel,

d.ie vol tooiing en

in-werkingstelling van die skema vir 'n eie skoolsertifikaate~samen

in die plek van die ou Kaapse matrikulasie. In 1920

het die

Gemeensk~plike

Matrikulasieraad die skema ·van die

Trm1svaalse Onderwysdeoartement vir 'n Middelbare SkoolSertifikaateksarnen aanvaar.

Di t sou 'n interne eksamen wees
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en uit twee dele of traune (vorms IV en V) bestaan. Die skoalrekord sou in aarunerking geneem word, die T .0 .D. sou sy eie .
eksaminatore benoem, wie se werk deur 'n eie Rae.d. van Maderatore beheer son word, en die Gemeenskap1il<e Matrikulasieraad
sou ook deur sy Moderator die nodige toesig uitoefen. Aan die
end van 1920 is die eksffinen vir die eerste trap en aan die
end van 1921 reeds in albei tranne afgeneem.

Adamson was

dus verantwoordelik vir die instelling van 'n eie eindeksamen.
Gedurende 1921 is ve.rder ook sekere ,wysigings in die
eksffinenvru{ke

~ir

die

Ho~rskool-eks&u~n

aangebring. Onder andere

is sekere wysigings in die eksamenvakke en di'e skoolrekord
aangebring, en so11 ook 'n mondelinge toets voortaan vir hierdie eksanren van krag wees.
Die snelle groei van die onder1,,7ys het die taak van die
Std. VI-eksamen ook baie omvangryk gemaak:. Waar hierdie eksamen ingestel 1.rJas om clie neil van laer onderwys te sken en
te b.andhaaf, sou di t voortaan die eerste afs1ui ting

V8.1.J.

studies onder die Transvaalse Departement word en wel as die
Laerskool Sertifikaateksat'Tien.

Vanaf 1923 is sekere wysigings

in hierdie eksamen aangebring: Geskiedenis is as ver,o1igte
skriftelike ·eksrunenvak uitgeskakel en vir die behaling van
die sertifikaat moes kandidate voortaan in die eksamen slaag
in die eerste taal, rekene en twee vakke uit : die tweede
taal, geskiedenis, aardrykskunde

~n natu11rwetens~p.

Standerd-

sessers, wat na 'n middelbare skool wou gaan; hoef die eksamen nie te skryf nie, slegs die skoolver1aters.

Eersge-

noemdes moes 'b toe1atingseksamen aan die end Yan die kursus
van Std. V afle. Vir buiteskole is clie L.S.S.E. be-nerk tot
Engels, Afrikaans, rekene, meetktmde of natuurkennis.
Wat die opleiding van studente aan tegniese inrigtings
'

.

betref, is 'n relHing gemaak vir

j

aa.rlikse eksamens in die

verskillende rigtings, o.a. huishoudkunde, handelskursusse en
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handwerkrigtings.
2. Adrunson

en'eksan~ns.

In enlge onderwysstelsel is daar behoefte aan •n sisteem
waardeu:r die resul tate van die

1~erk

behoorlik en deeglik g&:.

toets.en gemeet kan word. Derhalwe is daar gewoonlik wetlike
regulasies en prosedures in swang, wat die soorte eksamens,
sowel. as die wyse van uitvoering en toepassing, bepaal. Cor
die wyse van toetsing word daar baie en
tj

uiteenlo~eride

menings

op nagehou, dog alle opvoedktmdiges handhaat blykbaar gemeensk~~like

ooreenstemming dat die een of ander toets-sisteem

noodsaaklik is om die kennis van lerende groepe, sowel as
die geskiktheid van die leergangsvereistes, _te weeg.
As hoof van die T.O.D. het Adamson .jaarliks in sy amptelil{e hoedanigheid o .a. ook 'n verslag ui tgebring oor die verskillende eksamens wat onder die beheer van sy Deua.rtement
gestaan het en gedagtes uit die verslae gee ons •n heldere
beeld van sy persoonlike opvattings oor die
•

saak~

'n Eksamen, hoe volmaak dit ook al in sy tegniek en toepassing is, kan nooit 'n maa.tstaf van absolute juistheid

V~rees

nie, omdat verskeie onbepaalbare faktore gewoonlik aanwesig
is. As 'n algemene maatstaf het dit daaxenteen egter baie
voordele, want as die doel van eks@nens nagegaan word, vind
ons dat. dit 'n standaard vasle, dat dit die werk van die
·betrokke groepe sowel as die van die leerkragte en die kode
self toets en 'n oordeel vel oor die genastheid of andersins
van die metodes van onderrig.
Wanneer opvoeder en O?Voedeling op so
eltsamenkoors beetgepak

V~rord

'n wyse deur 'n

dat die doel van onderwys en
.

.

deeglike omvangrykheid van kennis 'daardeur verduister word,
dan

~rord

'n eksamen 'n o-pvoedkuridige_dief. Dan word die

deurkom van 'n eksamen -tot 'n eng·e opvoedingsdoel verhef
en sulke wanpraktyke soos blokwerk en drilmetodes neem die

·
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plek van eerlike, deeglike en 'sistematiese onderwys, wat
kennis vir die eksamen sal ontwil{kel omdat dit werklik en
!

sistematies is.

Hoe meer 'n eksamen 'n skool se aktiwiteite ·

domineer i.p.,r. stimuleer, hoe minder is die ontwikkeling.
van krag en persoonlikheid en faal di t in sy vername taak
om aanlegsrigting te bepaal.
Watter f:mort eksamen.kuns word dan \11781. voorgestaan?
.

.

11 ~ve

.

do want exronination craft in so far as it means orderliness'
36

readiness, clearness, point and such like characteristics"
Daarby speel skrif en algemene netheid, spelling en heldere
en duidelike

uitdrukkingsvermo~,

'n vername rol, iJirant per

slot van rekening is die deurl{om van 'n eksamen van baie
minder belang as die kennis, metodes en Vermo8 van die kandidaat omdat die status van 'n 'ekaamen op die. algemene bekwaanu1.eid van die produk. berus.

Aan die ander kant spreek dit egter vanself dat die
eksamen outoriteite die nodige

re~lings

en. voo!sorg moet

tref vir die handhawing vru1 deeglike regverdigheid. Dit sal
dus nodig wees om·sorg te dra dat deeglike kontrole, juiste
keuse

van

eksaminatore, sov.rel as die sensuur van 'n Raad van

Moderatore in ag

~eneem

moet v,rord,. sodat 'n gesonde ouvoed-

lrundige standaard steeds · gehandhaaf bl y.
Om·dan Adamson se finale opvatting omtrent die beste
wyse van toesig te stel, glo hy in 'n eksamenstelsel wat 'n
drieledige aard openbaar:(i) 'n Eksterne eks~~en~ gekontrolear deur ~n Moderateur
wat ten minste nasionale status en erkenning geniet;
eksaminatore met tegniese sowe1 as ervaringskennis
van die vermo~ vru1 die kandidate-groep en hul stu~ie
veld; en die geleentheid om aanvu1lings-eksame~s
te s.k rYf.
(ii) 'n ' Interne eksamen, behoor1ik gekoniroleer en beheer in elke inrigting. In beide geval1e moet daar
met die ont~Arik1(elingspei1 van die· 1eergroeoe reke. ning gehou. word sodat die eksamenbeginsel in 'n
gewone skoo1 bv. as volg opereer:

36) T.O.D. Vers1ag 1911 bls. 146.
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Tot en met Std. I moet die onderwys van 'n voorbereidende aard in die instrunentele vakke wees;
tot en met Std. IV word daar drilwerk in die meganiese grondslae van die onder1•rys gedoen, terwyl
daar na Btd. "'N met die vormende studie-vakke ge~terk sal v.Tord. Die interne eksamen hou dan rekening
met die grondeise vir hierdie ont"!frikkeling.
(iii)Verbonde aan hierdie twee eksamens 1 moet daar by
die finale berekening van die kand1daat se pre- .
stasie rekening gehou word met sy jaarrekord, omdat dit die beste verslag van sy getrotiheid as
gereelde werker is.
·
Vir Adamson behoort eksamens dus die maatstaf te wees
wat standaarde en metodes vasle,

wat die gehalte van die

werk sowel as die geskiktl1eid van die leergange toets, wat
in sy gebalabseerde en doelbewuste werking

w~e.

kennis

stimuleer, aanlegsrigting sal aantoon, en die ontwikkelings-.
peil van meedingende groepe sal respekteer.
(~)

etudiebeurse.
1. Agtergrond.

Die Sargant-onderwyswet beoog staatsteun vir onderwys _
aan elke Europese kin4, met spesiale beursvoorsiening vir
buitegewone knap leerlinge.
vir

Euro~ese

kinders · met

'n Beleid van vrye laeronderwys

genoeg~ame

fasiliteite vir

ho~r

en tegniese onderwys, sowel as die onleiding van onderwysers
word voorgestaan, terwyl die sentralisasiegedagte in 1903 ·
die saak van koshuise en vervoer van leerlinge na vore gebring het.

Reeds in Desember van 1903 het die Onderwysde-

partement besluit om self koshuise op te rig, om verdere
toekenning ·van losiesbeur.se te maak en die vervoer van leerlinge te verbeter.
2. Die Adamson-tydnerk.
Die

toekepni~g

beurse het sy

van losies-,

oors~rortg

in die

~t.udie-,

merite- en vervoer-

sentralisasieg~dagte.

'n Dun-

bevolkte platteland met 'n groqt aantal klein skooltjies
en •n middelmatig opgeleide uersoneel, het die onderwysowerhede genoop om die kind na die skool en nie die skool
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na die kind te bring nie, d.w.s. die beleid wat voorgestaan
is~

is die van. sentra1isasie van skole, sodat die aanta1

skole verminder kon word en die 1eer1inge

dee~liker

onderwys

in 'n kleiner aantal sentrale skole kon ontvang. Die Smutsonderwyswet bepaa1

d:cu1

ook dat voorsiening vir vervoer, kos-

huise en studiebeurse gemaak

sal

1•.rord om aan hierdie be1eid

uitvoering te gee~?) Wet No. 3 van 1909 magtig die Minister
van Onderv;ys om koshuise op te rig en te onderhou, terwy1
die Skoolrade

di~

vervoer

v~~

leerlinge deur kontralrte of

vervoerbeurse en die toekenning van losiesbeurse in hande
sou neem.

38)

Volgens artike1 28 van die Onderwyswet is geldelike
steun ook·moontlik gemaak vir skole, klas.se of inrigtings
vir kleurlingkindcrs.
Dat hierdie stelsel duur en beswaarlik on ekonomiese
grande geregverdig kon word, blyk uit die

indr~7eklcende

syfers van die Direkteur se jaarverslag van 1910: 1,000
transportbeurse, 1,154 losiesbeurse, 2,967 vervoergeriewe,
5,121 leer1inge en £16,963.

9~

6 uitgawe.

Dis egter duidelik dat dit hier nie so seer om ekonomiese redea as om die beleid van sentralisasie gegaan het
nie, want die Direkteur het reeds in 1907-8 aan die . hand
gedo~n

dat die behoeftigheids-vereiste van ouers om beurse

te kry geskrap word as die sentralisasie van skole maar
daardeur kon baa t • ·
Die transport-sisteem wat in swang was, was die donkievervoer wat in 1910 ook reeds die donkiekar op die skoolpaaie
van die, Transvaal 'n tradisie gemai"k het. In 1912 is die
beurstoekennings op die nuwe Std.V!-eksamenuitslae gebasseer

•

en £2,000 is . aan die Skoolrade vir die doel beskikbaar gestel
en proporsionee1 volgens skoolpopulasie per distrik verdeel.
Dat hierdie bedrag "iTer te klein was, blyk ui t die fei t dat

Z7) Sfuutswet, Hbofstlik !, art1kels 3-6.
38) Ibid.
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dac.r in 1912 slegs 91 en in 1913, 81 beurse toegeken is.
In die geval van sekondere . onder1•.rys was daar aRn elk
· iT&"l

die

vyf

grater

sko~e

van Pretoria en Johrumesburg twee

interne beurse van £45 elk toegeken, terwyl die twee kleiher
skole in Potchefstroom slegs een elk ontvang h~t. Die Direktetrr ag hierdie soort belrrse egter van belang omdat dit gesonde interne kompetisie in die hand werk.
Die toekenning van sekondere beurse

o~

die Std. VI en

VII eksamenuitslae het egter ondoeltreffend gewerk en derhalwe het die Insnekteurskonferensie besluit om op die vo1gen
de gronds.lag te werk te gaan, nl • :( i) To tale aantal punte verkry.
(ii) Die ouderdom en nie standerd van die kandidaat.
(iii) Die algehele geskikteheid van die kandidaat.
Hierdie sisteem sou kompetisie stimuleer in elke Skool.raadsdistrik, en die beste materiaal van die stad en die
p1atteland bymekaar bring. Die bedrag van hierdie beurse
was £30 per

jaa. r.

'n Deel van 'n beurs is diklne1s toegeken

as die ouers van intelligente kinders self •n deel kon bydra.
Die beurssisteem van primere onderv,rys was van toeyassing
o:~

1eer1inge 'l.rVat bui te die 3 myl radius van 'n skoal gewoon

het, en "'re:t as volg: (i)

6d per dag per kind aan die persoon wat die leerlinge na die skoal vervoer.
( ii) 1/- per dag per leerling aan die uersoon ·\Prat die
1eerlinge loseer naby die skool. (iii) Staatsvervoer bv. per trein.
·
In 1914, lees ons, was daar reeds meer as 4,000 trans39) .
portdiere deur die Onde~~sde~artement a2illgekoop. In 1916
is onder sekere voorwaardes, soos geskikte geboue, openbare
40)
inspeksie ens., 'n toelae aan privaat skole toegeken •
In 1918 beloop die totale bedrag van beurse reeds £18,25
en die vervoermiddels in gebruik, was die spoorweg, lasdiere
en l{arre.

Uit 33,697 p1attelandse 1eerlinge ontvang 13,759

39 donkies.
40 Ordonnansie no. 16/1916.
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leerlinge geldelike hulp deur midde1 van 1osies- of transportbourse.

Hiervan was 4,.:386 in besit van 1osiesbeurse, 2,930

is deur gehuurde transoort vervoer, terwyl 6,499 deur Skoolrade vervoer is.
rtrt will be seen what a:r1 important -part this bursary
fund plays in building up and maintaining the system of central
41)
schools in the comtry districts."
Waar daar df deur Rade df deur Beherende Liggame ra"Pporte
ingedien moes word in verband met beurs-kandidate, was dit
nie die geval met voornemende normaalstudente nie, omdat die
opleiding van

onde~rysers

'n nodige en nuttige staeutsfunksie

was.
In 1918 het 11% van die

ho~rskool-1eer1inge

beurse ont-

vang; 63% van die leerlinge in Hollandse- en Ambagskole het
staatsstmm geniet, terwyl 40% van dio ,Jrimere leerlinge in
besi t van beurse of vervoergeriew3. was.

.

In 1920 beloo-o die

beursfondse reeds £24,112. 12. 4 en in 1921 se die Direkteux
weer: "Transport and boarding are the t1tro main vrays of carrying
.
42)
out the policy of centralization in the country schools.rr
3. Spesia1e Adar.nson-beurse.
(i) "The Lady Adamson Bursary or Prize."
Die Turffonteinskoo1 \"Jat in 1902 gestig is, later die
ttTurffontein Central Intermediate School" is in 1934 verdoop
tot die "Sir Jobn Adamson School".
die status

v&~

'n junior

ho~rskool

In 1938 het hierdie skool
gekry. Sir John het nou

'n bedrag van £100 aan die skool bemaak wat in 'n 3t% oor1ogs-

•

1ening be1e is.

Twee beurse of pryse van £2 en £1t word ·jaar-

liks aan die twee beste 1eer1inge
prestasie-vermo~

en

3

leierska~ )Die

ui~ge1oof

op grond

van . hu~
II

beurs word genoem The

Lady Adamson Bursary or Prize".
41) Jaarvers1ag
1917, b1s.19
42) Ja,c·.rvers1ag 1921 b1s. 29.
43) Persoon1ike brief ged. 24.10.4a.
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(ii) Die

Adfu~son

Beursfonds.

Met die uitdienstreding.van Sir John E. Adamson as
Direkteur van Onderwys in die Transvaal, het die gesamentlike komitee van die drie Transvaalse

onderv~sverenigings

'n studiebeursfonds, ·ter ere van die afgetrede Direkteur,
in die lm,Te geroep.

Die fonds is deur vrywillige bydraes byeengebring en
teen die lopende rentekoers in belang van "DIE ADAMSON BEURSFONDS", bele.

Die fonds· 1/irorcl boheer deur drie geYolmagtigdes bestaande
uit die voorsitters van die drie onderwysverenigings. Behalwe
die gewone, algemene, beskermende

voorV~raardes

'IJirorct tlierclie

beurs, op grond vail meri te vir twee j aar toegeken aan exmatrikulante wat 'n Transvaalse Normaa.lkollege besoek om as
onderwyser( es) te 1nAJalifiseer. · Die jaarlikse bedrag is nou
sowat £10.

