
1. 

AFDELING A. 

Hi~_torie se Oo_£.?J..s..,. 

Hoofstuk I. 

Die Skoolplaas. 

1. Inleiding~ 

Die skoolplaas-idee in Suid-Afrika het ontstaan as

gevolg van 'n reaksie teen die bestaande plaasskole waar

mee die plattelandse kinders hulle moes behelp. Die per

sentasie plattelandse leerlinge wat dit nie verder as 

Standerd VI op onderwysgebied kon bring nie, het as 

gevolg van die ou stelsel in swang, 'n skrikwekkende 
... 

omvang aangeneem. Dit is nie te kras gestel as ons se· 

dat die skoolplaas in der·waarheid uit nood gebore is nie. 

Sowel in Kaapland as in Transvaal, die enigste twee 

provinsies waar die skoolplaasgedagte posgevat het, was 

dit die haglike toestanrevan die opvoeding en onderwys 

van die kinders van die platteland, wat gelei het tot die 

stigting van die eerste skoolplase. 

Daar was nog altyd 'n behoefte aan 'n eg-nasionale 

onderwysstelsel? asook aan beter en doeltreffender 

onderwysfasiliteite. Die onderwysoutoriteite wou 'n 

stelsel ontwerp wat aan die plattelandse kind eie sou 

wees; sy natuurlike aanleg tenvolle sou kon uitbuit in 

'n omgewing wat vir hom bekend is. Die toestande moes 

verbeter word~ maar dit moes o:pvoedkundig gesond wees. 

Volsens Haberlin1 ) moet die opvoeding, net soos elke 

lewenshouding enersyds gekarakterise0r word volgens 

wat dit wil bereik en daarna volgens die wyse waarop 

te werk gegaan moet word om die gewenste te bereik; 

alle opvoedkundige vrae is vrae na die doel, of vrae 

na die metode. Die probleem van die goeie opvoeding 
/ 

.. 
l. Haberlin : Wege und Irrwege der l~rziehung, 12. 
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sluit dari in 'n juiste doel en 'n gocio m,:)todo om die 

dool te bcroik. 

As 'n nuwc ondc;rwysrigting sy naam word is, moot 

dit op 'n vastc opvoedkundige grondslag b0rus - die 

bopalondo faktor vir sy voortbestaan. 

Die skoolplase van Kaapland en Transvaal het cgter 

nio gclyktydig ontstaan niu - ook nie ondor diosclfde 

omstandighodo nie. Dit is daarom nodig dat ons dio 

ontstaan on ontwikkoling van olke groep apart sal be

handcl. 

2. pie Skoolplase.in ~aapland; 

In Kaapland was oorspronk.lik vier skoolplase, naam

lik, Seodin, Winton~ Dikepping on Gazip, waarvan slegs 

Scodin en Vlinton nog bestaan, Die oudsto on bolangrik

ste van hiordie skoolplase is Soodin wat reeds in 1921 

tot stand gekom hot en 1 n groot aandeol gohad het in die 

groci on ontwikkoling van die gobiod waarin hy g.eleo is. 

(a) §_~odin!..l) 

Die tcrroin en geboue hot oorspronklik aan die Londonse 

Sondinggonootskap behoort. In 1918 is dit vcrkoop aan 
.. 

dio munisipaliteit van Kuruman wat die grond on ruines 

weer aan die Noderdui ts Gereformcerdo Kerk van Kuruman 

verkoop hot op aandrang van die Sinodalo opvoedings- en 

armesorgkommissic. Met die aankoop is 'n kcrkkoshuis 

vir arm kinders daar beoog. Die stigting sou plaasvind 

ond0r die Koshuis-Ordonnansic van 1917~ van Sir Fred0rik 

de Waal ~~oenmalige Administrateur van Kaapland wat baie 

besorgd was oor die.lot van die kin4ers van die omgowing. 
lV 

Die Sinodale Kommissie het die ruines laat opknap en in 
--·-- ____ .. __ _ ---·-----·--
1. Vermeulen ~ Die Skoolplaso van Kuruman 66-69. 

Kwarteeufees .~ Gedenkboek van Soodin, 1-10. 
McFarlane ~ Landelike Ondorwys in die Kaappro
vinsj_o 86-92. 
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1920 kon 68 kosgangers in die horstoldo delo tuis gaan 

ondcr leiding van Mnr. van Solms en twee assistonte. 

In 1921 is.Mnr. S.Jo Botha~ wat too vir vn aantal 

... : 

jare hoof en suporintondent van vn Kcrkkoshuis in Nama

kwaland was, dour die Armsorgsokrctaris, Ds. A.D. Luckhoff 

bowoog om dio leiding van Soodin op hom to noem en daar 
,. 

met v n nwHo ti pc sko o 1 te begin , t. w. die ui tbou:ing van c;J,;. 

skool~laas-idoe. Hy hot sy planno mot die Superintendent 

GcnoraaI van Ondcrwys van Kaapland beep:.eg2k wat dit 

h002.hartig ondcrstoun on gocdgckeur hot J be..s,ptee..k • 

Mnr. Botl1.a so eie woordcl) was dat dit moes woes 
';"'1 

,,soos v n dubbclloopgewoor - een loop ko0el en con loop 

haol. :: Dit moos die seun wat wou gaan boor, lief maak 

vir boerdory dour hom dio nodige konnis to gee van diore, 

planto en die grand waaruit hy sy bostaan moos maak. Die 

kind wat die plaas wou vorlaat vir con of ander professie, 

moos ogter goon agterstand ervaar by die dorpskind nic. 
~ 

I-~;,t sou oGrdor v n voors:prong ho- omdat hy v n lief do vir 

die natuur ontwikk0l hot. Vir dio dogtor sou dit 'n 

asook bolangstolling in en kennis van plantc, voral 

blommo beiek.ert. 

Mot hiordie grootse planno kom Mnr. Botha dan in 

1921 op Soodin aan. Hy het dadelik die ouers in die om-

gow~ ng r-) soek om porsoonlik konnis to maak en 'n insig 

to kry in hullo :problcmo. Hy hct tot die gevolgtrek-

king gekom dat daar vir hullo nie Yn fatsoenlike bostaan 

uit dio boordory te maak was nie. "'- hct allos in sy 
71 

vormoe probeor doen om die kinders van die plaso af weg 

te kry en hullo aan bctrekkingo to help waaruit hulle 

.. ---·------··-~··-·--···-- ·--------· 
1. Kwartooufccs - Gedonkbook van Seodin, 6. 



- 4 -

'n solfstandigo bostaan sou kon maak. Vir hicrdio dool 

was middolbaro ondcrwys ogtor noodsaaklik. 

vn Bogin moos gomaak word on daarvoor is die lacr

skool gcbruik. Om by sy skoolplaas-idco to pas 7moos af

gostap word van die tradisionolc laorskoolloorplan on 

voorsioning moos in die loorplan gomaak word vir prak

tieso vakko. Die praktieso vakkc, voral praktioso land-

bou,wat in die tuino uitgolo....;f kon word, moos die waar-
;i 

nomingsvormoo on vindingrykhcid van die kind prikkol 

sodat hy 'n golukkig0 woso kon word in 'n idoalo omgowing--

'n omgowing wat die moosto moontlil~hodo kon biod om dio 

goostosinhoud van dio kind volmaak to laat ontplooi. 

Om hi0rdic dool to boroik hot die nousto samoworking 

tusscn dio Provinsialc on Uniale Dopartomontc van Ondor-

vrys govcrg,want die praktioso rigting in dio loerplan 

was uitsluitlik in di0 hando van dio Unio Ondcrwysd0par

toment. Too dit blyk dat die samowcrking tusson die twco 

Dcpartomonte nio vorkry kon vYord nio, moos die oorspronk

liko planno gowysig word maar in die namiddag sou ruim 

voorsioning gomaak word vir die praktiosc sy van die op

vooding. Hiordour sou dio Korkkoshuis solfondorhoudond 

word uit die opbrongsto van dio plaas on sou moor 

fasilitoito aan die leorlingo kon biod. 

In v n redo voor dio ::South African Education 

Conforcnco 11 in 1934 goo Nf:nr. Botha di t as volg weer; 

ain practice wo simply sot out independently to try and 

secure for oach child full opportunities for self

oxprossion, for participation in collective tasks, and 

for load0rship, by using tho correct stimulus interest. 

We know that dovclopmont, education, or charactor

formation, was impossible without interest, that tho 

child was by nature an active being and wanted to bo 
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doing, and to that purpose the ,skoolplaas-' lent itself .nl) 

Uit sy eie salaris het Mnr. Botha nog 120 merge 

grand bygekoop, die grond is bewerk, boorde is aangele, 

wingerde is geplant.e;; Uit die opbrengste is 'n onderwy-
I 

ser gehuur wat bedags aan die ex-standard VI leerlinge 

onderrig gegee het en saans het Mnr. Botha persoonlik die 

onderrig waargeneem. Die leerlinge is teen alle ordonan

sies in, ingeneem omdat die bestaande middelbare skool te 

Kuruman hulle nie wou neem nie. 11They flatly refused to 

contemplate Secondary Education for Poor Whites, as they 

styled the children of the farmer .. ;·2 ) 

Die klasse het die kern gevorm van die latere 
11 

Kalaharie-Hoerskool,maar daar was nog baie moeilikhede 

wat op 9n oplossing gewag het In die eerste plek was 

daar geen skoolgeboue nie. Die Kaaplandse Onderwysde

partement het slegs £5000 bewillig vir die o:"'rigting van 

'n skoolgebou en hierdie bedrag was ver te min om 'n 

skoolgebou met genoegsame akkomodasie op te rig. Die 

hoof was gevolglik genoodsaak om self die bouwerk waar 

te neem en met die hulp van die ouers wat self die materi

aal aangebring het,is 'n gebou van £7500 opgerig wat ruim 

in die behoeftes van die laerskool kon voorsien. 

Tweedens het die Onderwyswot van Kaapland verbied 

dat kosgangers na Standerd VI in 'n Kerkkoshuis gehuis

ves word, daarom moes uit die fondso ook hullo losies 

betaal word. Volgens die bcst;aande wet kon daar ook nie 

twee sekond~re skole in een munisipalc gebied bestaan 

nio. Op Kuruman, slegs drie myl van Seodin af was 

alreeds vn sekondero skool m0t Engels as vocrtaal - vn 

tweode een op Seodin was dus 'n saak waarvoor tevergeefs 

1. Malherbe ~ Educational Adaptations in a changing 
Society, 327. 

2. Ibid ~ 328. 
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gcvog sou word. Die enigsto oplossing sou woos dat die 
... 

sokondoro skool wat kwynend was oorgcplaas moes word na 

.Soodin en hi0rtoen het die belanghobbondos to Kuruman 

mot allo wapons tot hullo boskikking goveg. Sommige hot 

selfs bewoer dat dio skool te Seodin ontwikkol hot in dio 

rigting van industricle onderwys on dat dit daarom vir 

die landelike omgowing waarin dit staan)niks ten goede kon 

bring nic. 

In dle dorde plek mocs die pionier-bevolking van die 

.Jm('CHins nog opgevood word om te bcsof dat sokondero ondor-

vrr: noos_:::'"::: 3.klik was vir hullo kindors so lfs al sou hullo 
. ,. 

Sommige bocro hot ook primoro 

slcooltjios op hullo plaso gohad en het govocl dat die groot 

korkkoshuis op Soodin Vir hullo skooltjies 1 n bodroiging 

sou ·woos mot die verlies van skoolhuur on daarom hot 

hulle hullo invlood by die skoolraad en korkraad van 

Kuruman gobruik om die uitbreiding op Soodin to bopork. 

~l hiordio mooilikhedo is ogtor dour dio vasberado 

c~ doolgorigte optrede van die hoof oorwin on in 1924 kry 

hy clr:m vorlof van dio Superintendent Goneraal van Ondorwys 

0 1'' 1. die loorlingo wat Standord VI die jaar in Seodin sou 

aflo,to hou as vn nukleus vir die Soodin sokond~reskool. 

In Julio 1925 is dio skool so status vcrhoog tot 
d1~ 

1 n L:okondd're skool on"'hot in dio ocrste jaar al met 

skittoronde rosultate in dio openbaro eksamen gotoon dat 

1 n hoorskool daar nie alleen 'n vereisto is nie maar ook 

'n reg waarop aanspraak gomaak kon word. 

Die aantal leorlinge het geleidolik aangewas in die 
~ ~ 

hoe~eafdo ling on in April 1929 is aan dio skool vollo 
;1 

hoerskool status vorloen.~Jlaarna hot dio gotalle 

vinnig gcgroei tot mcer as twco hondord. Moor grond is 

aangekoop. Die hoof, personool on leorlingo hot solf 



- 7 -
ingespring; nuwe geboue is opgerig om huisvesting te ver-

skaf, vleie is drooggele en gronde is gelykgesleep en 

bewerk, Op 'n baie ekonomiese wyse is vrugteboorde en 

wingerde aangel~. Al die groente wat vir die kosgangers 

nodig is kon nou deur die leerlinge self verbou word. 

Dat dit 'n groot opoffering was om die behoeftige 

leerlinge vry te huisves) is vanselfsprekend as in aan

merking geneem word dat daar by tye meer as 100 leer

linge gratis in die koshuis, bekend as die Moffat-

Instituut, opgeneem is. Die uitgawes daaraan verbonde 

het vanaf 1927 tot 1939 die som van £24,000 beloop aan 

losies en skoolgelde wat uit die opbrengste van die tuine 

en landerye bestry m9es word, 1 ) 

Die oorskot-opbrengs is behalwe die reedsgenoemde 

vry losies en skoolgelde ook nog aangowend vir~ 

1. Betaling van ronte op verbande. 

2. Reparasies aan bestaande gebouo. 

3. Uitbreiding. 

4. Lenings vir verdero studio aan opleidingskole. 2 ) 

Van die seuns het ook 'n kans gekry om gedurende 

skoolvakansies op die plaas tc werk en op die manier hulle 

eie skoolgeld en geld vir boeke te verdien. 

Die seuns was verantwoordelik vir al die werk op die 

plaas wat gewissel het van die versorging en melk van die 

koeie tot die bewerking van die landcrye en verbouing van 

voergewasse, tuinery en vrugt'L.,:Poerdory. Alleonlik vir 

waterlei en wcrke wat die seuns onmoontlik kon behartig 

is 'n paar naturolle aangohou. 

Terwyl die seuns dio boordory behartig hot was die 

1. Kwart-Ecufees Gedenkbook, 9. 
2. McFarlane : Landelike Onderwys in di0 Kaap

provinsie, 90. 
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meisics vcrantwoordclik vir die huishoudolik0 dccl van 

die inrigting. Hulle moos help mot was on stryk, koskook, 

koshuiso aankantmaak, en kloro en boddogood vorstel - so-

doondc kon ook aan lone bcspaar word en hot dio dogtors 

gvvocl dat hullo ook aan dio groot saak van oic opvooding 

goholp hot. Goen work doen dio arboidor oncer aan nio on 

hullo was trots op die docl wat hullo kon bydra. 

Dio ondcrwysers on die ondorwysorosso hot 'n looue-

aandoel in die ontwikkoling en dio suksos van dio Soodin

skoolplaas gohad. Waar die ondorwysors dio vorantwoordo-

likhoid aanvaar hot om vorskillendo afdclings op die plaas 

to bchartig on to ontwikkel, hot dio ondorwyserosso woor 

ingostaan vir die bodrywighodo in die koshuis self. Daar 

hot 'n baie inticmo omgang tusson ondorwysor on loorling 

bostaan - hullo work on spool saam. 

Mnr. Botha skryf dio suksos;> wat woorspicdl is in 

die uitstekende eksamenuitslae en die prestasies van 

oud-skoliere in die samelewing en ook op sportgebie~ toe 

aan hierdie skool van die lewe wat hulle moes deurgaan. 

Die feit dat die kind voel dat hy self 'n bydrae lewer 

tot sy ontwikkeling sterk in hom die gevoel van eie 

waarde, Hy weet hoe hy aan sy geleerdheid kom en waar-
.. 

deer dit des te meer, maar dit maak ook op 'n vroee leef-
,/ 

tyd by die kind die strewe na hoer mikpunte wakker en 

spoor horn aan tot sukses. 

Die hoofdoel by Seodin was dan om sy leerlinge na 

die matrikulasie eksamen weg te kry uit hulle omgewing. 

Hulle moes voorborei word om elders 1 n heenkome te soek.) 

omdat hulle eie omgewing vir hulle geen moontlikhede 

gebied het nie. Ontsettende droogtes en geweldige vee-
-- '----··---·-·--· -·----
1. Meegedeel deur Mnr. Botha aan skrywer hiervan. 
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vorlieso hot die meoste gesinne tot op laagwat.ormerk gc

bring. Van boerdery ender sulke omstandighode was haas 

goon sprako nic. Seodin het juis in hiordie kritioko 

jaro sy dions aan die bevolking golewer. Hy het daarin 

geslaag om aan almal 'n hoenkomo to vcrsolrnr ,soos ons op 

bygaande statistioso gegewens sal sion. Beroopo gokies 

dour Scodin-Hodrskool leerlinge (Dogtors) wat standerd 

VI goslaag hot vanaf 1920 tot 1944 on uit is met con van 

die volgondo sortifikato~l) 

l, Plaastoo 

2. Ander Skole 

3. Vcrploging 

4. Klorko 

5. Huishoudskool 

6. Huishoudstor 

7. Staatsdiens, 

8. Handolskool 

9. Ondorwys 

10. Fabriokworksters 

11. Poskantoor 

12. Sending 

13. Univorsiteit 
' 

14. Leer 

15" Haarkapster 

Totaal~ 

VI. VII. VIII , IX?... 

68 59 61 17 

22 24 25 5 

1 13 33 20 

7 22 25 14 

10 3 2 1 

2 7 2 1 

2 1 

16 4 

l 

2 

1 

2 

2 

l 

1 

6 

5 

1 

11 

1 

1 

2 

x. 

l? 

43 

40 

1 

7 

18 

102 

1 

14 

1 

8 

1 

115 133 190 67 252 

1. Kwarteeufeos - Gedenkboek, 16. 

i;i:i_otaa~.!.. 

222 

76 

110 

108 

16 

13 

10 

38 

103 

11 

21 

5 

8 

15 

1 

757 
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Bcrocpo gokios deur Scodin-Hoorskoolloorlingo (Souns) 

wat Standcrd VI goslaag hot vanaf 1920 tot 1944 on uit 

is met oen van die volgcnde sortifikato; 1 ) 

VI, VII VIII.IX L.. Totanl. 

1. Plaas-toe 69 40 26 5 13 153 

2. Na andor Skolc 32 31 26 5 94 

3. Klorko 8 11 7 14 37 77 

4. Ondorwys 54 54 

5. Poli sic 14 18 18 28 78 
;1 

6. Leer en Vloot. 5 20 15 33 73 

7. Spoorwog 14 11 14 9 22 70 

8. Sposialo Diensbatal- 34 9 3 46 
jon 

9. Staatsdiens 1 25 26 

10. Universitoit 28 28 

11. Mync 1 2 1 5 11 20 

12. Boubcdryf 6 4 4 1 15 

13. Bosbou 3 1 10 14 

14. Handelskool 3 4 4 7 18 

15. Landbouskool, 2 1 6 9 

16. Ambagskool 6 4 1 11 

17. Posvmso 1 7 1 3 12 

18. Fabricko 2 1 3 1 3 10 

19. Bosproeiing 2 2 1 5 

20. Kork-Sondolingc 3 3 

21. Motorwerktuigkundiges- 4 3 7 

22. Aptoker 2 2 

23. Ingonieur 4 4 

24. Gosondhoidsdopartement 2 2 

25. Haarkapper 1 1 
---~---~--

Totaal: 175 141 142 80 294 832 

1. Kwarteeufees - Gedenkboek, 17. 
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(b) Wint_op1- Dikepping en Gazip: 

Hiordie drio skoolplasc val in diesolfdo groop daar 

hullo not voorsicning maak vir die laorskoollcursus tot 

Standard VI. Waar Soodin proboor hot om die kindors uit 

]11- c lo omgowing wog to kry ~ hot hiordio sl<oolplasc pro boor 

om die loorlingo voor te bcroi om hullo oic omgcwing to 

bchoors • "1110 moos op dio plattoland 'n onafhankliko 

bostaan kon voor, By hullo was dit voral dio plaasakti

witoito vmt hullo ondorskoi hot van andor skolo. Hoowol 

d~c rigting wat die drio skolo gcvolg hot min of moor 

dicsclfdo vms ~ vms daar tog ond0rlingo vorskillo wat aan 

clk0 skool sy oio karaktor gogoo hot. 

(i) Winton~ 1 ) 

Dio gcbouo hior was in 'n trourigo toostand on dio 

hoof hot bosluit om dio korkkoshuis in 'n nuwo rigting 

to stuur. Volgons hom2~as hi0rdio tipc koshuisc vorant-

v10ordolik vir dio vorming van moor armblankcs en arm

lastigcs on hiordio toostand wou hy probocr vorholp. 

Nadat hy die saak met die inspekteur van Onderwys bespreek 

het, het hulle besluit om met 'n skoolplaas te begin waar 

die kinders onder deskundige toesig vir hulleself kon 

boer. Die destydse uitbreidingsbeampte vir die gebied 

het gesien dat die kinders sy gedagtes die beste sou 

uitcL~a in hulle omgewing en daarom begin hy met proefper

sele waai· verskillende borne, grassoorte en plantsoorte 

wat bestand is teen droogte gekweek wordo Nou was die 

Winton-Skoolplaas 1 n werklikheid. 

Die hoof het tot die gevolgtrekking gekom dat die 

belangrikste plis van die plattelandse skool moet wees om 
--- ----- ..... -···---- --~- -~-

1. Vermeulen g Die Skoolplase van Kuruman, 116. 
Malherbe : Educational Adaptations in a changing 
Society, 331~335. 

2. Vermoulen t.a.p. 117. 
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die kind lie~ te maak vir die grond en in hom die begeerte 

om grond te besit wakker te maak~ Daardeur sou die besef 

van ;:arbeid adel ;; posvat wat die allerbelangrikste ele

ment in die opvoeding van die kinders sou wees. 

In hierdie dele was die geestelike en kulturele 

stimulus noodsaaklik vir die ontwikkeling van die omgewing 

en die skool was die aangewese plek daarvoor. Wat by die 

huis nagelaat is moes by die skool gedoen word. In die 
" skool moes die aktiwiteite van die ware lewe weerspieel 

word, sodoende moes die skool 'n klein onafhanklike ge

meenskap vorm en die vrye tyd moes bestee word tot voor

deGl var. die kind self sowel as die skool of gemeenskap 

waaraan hy behoort. 

Vir die hoof was 'n ideale landelike skool, die 

skool wat ko-operatie'vve samewerking, nenslikheid en 

broederskap onder sy leerlinge kan kweek en hiertoe het 

die Winton Skoolplaas hom geleen. Alles op die skool

plaas word beskou as die eiendom van die leerlinge waar

mee hulle kan boer tot eie voordeel • 'Nulle saai voer vir 

hulle eic koeie, plant windskerms om hulle eie tuine teen 

dio heersende winde te beskerm. Die winste hiervan kry 

hullo gedeeltelik,want alle winste word gesamentlik 

gobank:, con kwart word aan die kinders uitbetaal terwyl 

die balans in 'n studiefonds gedeponeer word wat vir 

vcrderc studie betaal. In 1933 kon hulle £100 vir die 

dool wegsit, en word kinders op die manier ook aange

moedig om verdcr te studeer. In die eerste agt jaar 
., 

van sy bostaan hot slegs vyf kinders na 'n hocrskool 

gcgaan. Hiordie toedrag van sake het cgter nou 'n 

ommekeer getoon want in die jare 1931 tot 33 het nie 

minder as 26 lecrlingc na die ho~rskool gegaan nie. 
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(ii) .Piko.Ef21..ng_~ 1 ) 

In 1916 hot Dikcpping as 'n gowonc plaasskool begin 

wat in gotallc toogonoem het tot 35 in 1917. Dio plaas on 

gobouc hot aan 'n privaat oicnaar bohoort uat goon vcr

botcrings wou aanbring nio. In ·1920 is die inrigting as 

korkkoshuis orkon on nou hot uitbroiding goloidolik go-

vorder, hocwol die eionaar nog ni0 oortuig kon word dat 

dio gobouo vorbotor moos word nio. Die monsc van die 

omgowing hot egtor begin om belang to stcl in die ondor

ncming, Die Bocrcvcrcniging on ook die korkraad is 

gcnador om die plaas aan to koop maar hullo hct nio hullo 

wog oop gosion nio. Eindolik hot die prinsipaal self die 

grond aangckoop en kon dio uitbouing van die skoolplaas-

idoo nou met suksos aangopak word .. 

Hocwol gobouo vir dio koshuiso on voldoondo klas

kamors nog ontbroek hot,is daar nou vasborado gowork om 

die skoolplaasgodagto in~·worklikhoid om te skop. Vir 

moor as 9 n jaar 'Has die hoof so klaskamor 'n kamool-

doringboom. Die inspoktours hot ogtcr n0t die work in 

di-o skool van belang boskou on hot die plaaswcrltsaamhodo 

nie oors opgomcrk nie, Dit was oors hoolwat lator dat 'n 

inspcktour die plaasaktiwitoito in sy rapport vcrmcld 

hct. 

Die skool- on plaasaktiwiteito hct ogtor nou so na 

vorband mot mokaar gohou dat die con nio van dio andor 

goskoi kon word nio. Dit was van bosondoro opvoedkundigc 

belang boskou dat kindors 'n kans sal kry om self dingo 

to doon • Jlaardeur ontwikkcl sy karaktor want olke kind 

hot 'n begocrte om self iets te doon of 'n vorantwoorde-

-- -------- -·-··-
1. Vermeulen : Die Skoolplaso van Kuruman, 98-110. 

Malhorbo ~ Educational Adaptations in a changing 
Society, 335-340. 
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likhoid to aanvaar. Vir span.work vvord ook gosorg waar 

dio l{ind dari vool dat hy con is van v n groop of v n 

groot go sin - die skool. Daar v7ord moor op daardio 

aktiv1i toi to boklomtoon wat die kind ui t sy oio vryo wil 

doon. Dit VJord moontlik gomaak dour dio kind in aan

ro.l'::ing to bring mot 'n vorskoidonhcid van v1ork en dan 

1,vord hy ao.ngomoodig om homsolf bosig to hou. Indiwiduolo 

loorlingo kan plant vvat hullo v·1il of kan nuttigc artikcls 

mao.k on vorkoop on dio v1insto bly dcols hullo oio •1 ) 

Wo:r~ ;..::,or dio oos af is_, kry die kind 25 porsont van die 

·,-;:~:::-_: to.J -1_:orv1yl die ros in 1 n go samontliko fonds gostort 

v1c·:;-,1. :Jx~.e:r word pro boor _om dio skoolplaas so solfondcr

ho1l11cnd as moontlik to mo.ak, daarom is kindors godurondo 

::01:.:; re tyo tot ~ n vmo k lank be sig mot work in die lando 

~:: t" L".lo , dio moisics m0t inmaak van vrugto of groonto, 

on hullo genict dio -workios ton soorste. 

Kindors word aangcstol as lcicrs op olko gcbied van 

d:~_o skoolplaaq_~ktivvi toi to. '}it goo aan hullo so 'n vorant

wo ordo likhoidsbosof dat daar afgostap kon word van die 

:itoosluit;i_motodo on behoort allos in dio skool aan dio 

kindors. 

Dit is dan ook dio gosindhoid waarmoo die kindors 

dio dingo docn wat van bolang is on daarom is die 

s}coolplaas dao..r torwillo van die kind. Hior moot hy 

100:: om to lowc; om sy probleme op to los; om dio toe-

kom-3tic0 nut~igo burger van sy land to word. 

Omdat die skoolplaas omring word van bclong~t:P1. 

J.nnoos, on die kindors getrck word ui t: .110 omliggondo 

p}_o.so is dio problnmo vcl.ll dio omgov7ing ook dio van die 

skoolplans. Die kind locr hoo om in vorband mot sulke 

1. Malhcrbo ~ Educational Adaptations in a changing 
Society, 338-339.-
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problomo op to tree on die skoolplaas hot dan ook tot 'n 

groot mate die proofporsolo van dio omgcwing gvword. Die 

ouors hot nio not bloot bolangstolling gotoon in dio work

saamhodo nio, maar hot ook m0t hullo problemc na die skool 

gokom. Sodoondo hot die skoolplan.s dio ligpunt in die 

omgcwing goword op landbou sowol as kulturolo gobiod. 

Later is procfporsolo, ondor die porsoonlilrn toosig 

vaI'-. die uitbroidingsbeampt0 van die Dcpartomcnt van Land

bou, dour die kindors aangolo on kon die omgowing die 

vollo vocrrdcc~ vo.n hiordio proowo kry. 

( ···'1 G · l) .lll / :rO.ZllU_ 

Gazip was 'n gogono la0rskool waar kindors privaat 

losies kon bokom 9 om sodoondo by div skool to kom.· Die 

'._jO bo-:...10 vaI'-. sovro 1 dio koshuis as die skool hot aan 'n 

privu.n.t oionaar bohoort. Om dio onkost0 to help bostry 

j_s ':c. begin geno_o.o.k mot grocmtotuino om sodoondo godooltc-

lik sulf-ondorhoudond to word. Namato die bodrywighodo 

o~ dio skooltorroin begin vorm aann~om hot, is goloido-

lik oorgosko.kol na dio lo.ndbouklubstolsol. Ledo van die 

lo.ndbouklub hct nou hullo oio p0rsolo gekry en hot mot 

die o.ndcr lodo van hullo klub en van andor klubs gekom-

potoor. Torsolfdortyd was dit vir die loorlingo 'n 

iru:\.:Oil'..iltc· ,c..angosion hullo kon d00l in dio winste on die 

kos'mis is ook daardour bovord0r. Die krag van die 

ondcrncning hot dus ointlik gcl6' in die gcsondo kompe-

tioio WQt tusscn loorlingo nangcmocdig is. Dio skool-

plo.o.s h-.;t ogtor totniot gaga.an omdat in die omgovling nio 

moor gonoog kindors govind kon word om die idcos vordcr 

uit to bou nio. 

1. McFarlanc 
sic, 95. 

Lando like Ondorvvys in die Kaapprovin-
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3. Dio Skool~l~so van Tronsvaal~l) 
(a) In Transvaal is al mccr on moor dio bchocftc 

a.an botor on dool trcffondor ondorvzysfasili to i to gevoe 1 

en veral van die platteland af het die noodkreet steeds 

sterker opgestyg. Onderwystoestande was in die dertiger 

jare bepaald swak en die persentasie plattelandse leerlinge 

wat dit nie verder as standerd VI op onderwysgebied gebring 

het nie, het nog steeds toegeneem. Vir hierdie toestand 

van sake kan verskillende redes aangevoer word waarvan 

die volgende as die belangrikste beskou kan word. 

Eerstens was die vereiste om 'n studiebeurs aan 'n 
;! 

hoerskool te bekom 'n gemiddeld van 60 persent in die 

beurseksamen. Baie min van die leerlinge van die platte-

la-r.1d kon daarin slaag om die vereiste 60 persent te behaal. 

Indien die ouer van die minder skrandor leerling dus sy 
;\ 

kind na 'n hoerskool wou stuur.J moes hy self al die cnkoste 

dra. Die ouers wat nie oor die nodige aardse middele 

beskik het nie,moes maar noodgedwonge hulle kinders uit

neem. As 'n goeie voorbeeld hiervan sion ons dat van die 

13,410 leerlinge wat in 1933 in standerd VI was in skole 

onder die behoer van die Departement van Ondorwys het 
')) 

slegs 6767 in 1934 hulle in standerd VII bevi~d~ - die 

helfto'dus on hiervan het maar 2222 dit in 1938 sover as 

standerd X gebring.3) 'n Skralo 16 pcrsent van die 

standard VI leerlinge van 1933 het dit sovor as die 

matrikulasie klas gobring. 

In die tweede plok was gesondheidstoostande ondcr 

------·-----.. ------·- ----···--
1. Venter : Die Skoolplaassto lsol in die Transvaal 2-lLJ

Verslag T,O.D, 1924-1945. 
2. T.O.B. Vcrslag Descmber 1934, 24. 
3. Ibid - Desomber 1938, 45. 
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skoolgaandc kindcrs in Transvaal sodanig dat baio om 

gcsondhoidsrodos uitgcskakol is. In die bosvold- on 

laovcldstrekc was daar baic kindors wat aan malaria on 

rooiwator gcly hot, Hicrdio kindcrs is die voorrog tot 

vcrdoro studio grotcndools ontse. Oor die longto on 

brecdto van Transvaal was kindors vcrsproi wat nio go-

> recld dour die mcdioso inspoktour van skolo bosook kon 

word nic, gcvolglik was daar baio kindors mot slcgto 

tando, kroniosc mangolontstoking on vcrgiftigdc sistcmo 

op skool. Hullo is vcrtraag dour omstandighcdc buitc 

hullo bohccr on vir tookomstigo ondorwys in baio govallo 

hooltomal uitgoskal<::ol. Hiorby kan nog govoog word dat 

baio van hiordio kindors mot donkics of selfs to voot 

mylo moes aflo om die skool to bckom. 

'n Vorigo Dircktour van Ondorwys, Mn.r. H.HoG, Kreft 

hot in 'n radiorode in 1939 die saak as volg saamgovat 

wat die ondorwystoestando by die klcin plattelandso 
. 

skooltjios betrcf~ 

Die klein skooltjios beskik oor min porsoncol on min 

fasilitoito, met die gevolg dat slogs 'n baio goringo 

aantal vakko gcdosoor kan word, Gewoonlik ontbrcek daar 

'n hole aantal vakke soos houtwork, metaalwcrk, kookkuns, 

huishoudkundo, tokonwork, on alto dikwols selfs sang on 

liggaam1iko opvoeding. Daarbonewons is daar min gelcent-

hcid vir buitomuurso worksaamhodc soos dobatsvoronigings 

en gcorganisocrde spolo. 1 ) 

Die verondorstolling dat die kloinor skole nie 

sovoel vir hullo loorlingo gcdoGn hot as dio grotor skolo 

nie 7 moonio as vn boskuldiging teen die bckwaamhoid van 

die onderwysers aan die kloin skole beskou word nie, 

1. Kreft : Radiorode gelower op 9 Februarie 1939 en 
vervat in T.O.D, Vcrslag 1936, 8. 
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want hullo was alto dikwols dio vriond on raadgowor van 

al die mcnse van dio omgovling. Die skooltjios hot oor 

min loorkragtc on goriowo boskik, gooio bibliotoko was 

nio aan to dink nio omdat die fondso dit nio toogolaat 

hot nio. 

'n Vordoro konmork van die kloin skooltjios van die 

plattoland was die wissolvallighoid van hullo bostaan, 

wat dikwols afhanklik vms van dio houding van plaasliko 

grondoionaars, wat oor die lotgovallo van bywonors on 

losiosluorlingo kon boskik. Buitcndicn hct die ondor

wysors, voral assistant~ mooilikhoid ondorvind met huis

vosting - vandaar dio onguwildhoid van assistontposto aan 

plaasskolo. Uit hiordio tocstando sou die skoolplaso dan 

oindolik goboro word. 

(b) Voorgoskiodonis van die S~oolplaso~l) 

Hoewel moontlik uit 'n ander gesigspunt en met 'n 

ander motief,is die beginsel van die stigting van skool

plase reeds herhaaldelik vroee
1

r/in Transvaal bepleit. 

Dr. Mansvelt het reeds in 1895 al voorgestel dat 'n model-

boerdery met 'n daaraan-verbonde ambagskool in die lewe 

sou geroep word om die boere-nywerheidstradisie te ont

wikke l. Mnr. J.E, AdamsonJdestyds Direkteur van Onder

wys in Transvaal, wat die woord ;1school farm: 1 in Transvaal 

waarskynlik die eerste gebruik hot, het in 1912 gepleit 

vir die oprigting van hierdie nuwe soort opleidingsin

sti tuut. Vir die dorpskinders is handelskole opgorig 

maar die kinders van die plaas moot toegorus word vir 

die beroepe verbonde aan die plaas, en die skoolplaas 

1. Verslag Direkteur van Onderwys, Tvl. 1912, 185. 
Coetza:r : Onderwys in Transvaal, 125. 
Adamson : The Individual and the Environment, 265. 
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is die enigste inrigting wat daaraan kan boantwoord. 

Grond, wcrkswinkels, klaskamers en koshuiso sal daarvoor 

nodig wees en die goskiktc ondorwysors moes gcvind word. 

So 9n skoolplaas moet van 75 tot 100 studontc he wat 

tusscn die ouderdommc 15 jaar en 21 jaar moot wees. 

Vir hiordie skole skryf Adamson bohoorlike werks

winke ls voor,waar die plaaskind all0s.geleor kan word wat 

hy daagliks op die plaas nodig sal ho, van houtwerk tot 

smidswcrk. Die klaskamers moes ingerigte laboratoriums 

woes waar die beginsels van landbou gcleer kan word, 

sodat die loorlinge belangstelling in wctcnskaplike 

boordc_ry-metodes kan aank1.veek. Die algcmene onderwys 

moot ook nio vergeet word nie. Jaar na jaar het 

Aaamson die bohooftc aan hierdic soort van tegniese onder-

vvys op die platteland hcrhaal sonder vcol suksos. 

Die Onderwyskommissie van 1918 hot ook sterk daarop 

aangedring, maar Adamson moes in 1921 verklaar: ;idie skool

:rlaas het tot sover not 'n droom gobly. ii In sy laaste 

jaarvorslag in 1923 hot hy opnuut mot warmto die oprig

ting van skoolplasc bcpleit en die mcesgewensto organi

sasie daarvan toegelig. 1 ) Toe Dr. Adamson in 1937 die be

staande skoolplase besoek hot, hot hy opgemcrk dat dit in 

hooftrokke met sy voorstel ooreengckom het en dat dit vir 

horn 9 n seldsame ondervinding is om dio droom eindelik 

vcrwesenlik te sien. 

In die jaarverslae van 1925 on 1926 verskyn sterk 

ploidooie van die kant van die inspekteur van landbou

ondcrwys, inspckteur C.J. Blom, dat Intermcdicre skole 

in groot getalle op die platteland opgerig moet word. 

Hierdie skolo moes aan 'n opvocdingstelsol behoort wat 

---- --------- .......----~-·----- . ----
1. Bot~ Hondord jGa.r Ontlorwys in Transvaal p.139. 
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die opvocdingsbohoeftcs van die boorostand sou bcvrcdig. 

Die korn van die lccrplan moos landbou-ondorwys wees. So 

stcrk hot hy die bohocfto gcvocl dat hy bcrckon hot dat 

daar minstons con Intormcdiorc slcool vir ollrn tion 

plattclandso skolo (insluitondo plattolandsc dorpo) moos 

woos - dus ± hondoniintermodierc skolc vir die hole 

provinsio. 1 ) 

Professor S.P.E, Boshoff hot in 1929, toe hy nog 

verbonde was aan die Potchefstroomse Universiteitskollege 

'n besoek gebring aan die Seodin-skoolplaas naby Kuruman 

in Kaapland. Hy was baie ingenome met die skooll'laas

gedagte en het dadelik begin om die nuwe rigting hier in 

Transvaal to propageer. Nadat hy direkteur van ondervzys 

geword het van Transvaal, het hy 'n toer vir Mnr. S.J. 

Botha, die hoof van die Seodin-skoolplaas, gereel, om 

aan die onderwysers en ouers die voordeel van sy beskou

ingc on ervaring ten opsigte van landboubooefening en 

die beheer van koshuise te gee. Hy hot Wolmaranstad, 

Schwcizer-Reneke, Ottosdal, Klerksdorp, Hartebeesfontein, 

Potchefstroom, Klipdrift en Ventersdorp besoek en ook 

'n besoek aan die Hoofkantoor op Pretoria gobring,waar 

hy 'n aantal onderwysers en inspekteurs toegospreek het 

oor die moontlikhode van die Skoolplaas. 

Transvaal was cgtor nou reeds in die knellonde 

grope van 'n ongekende depressie wat vir horn 'n struik

elblok was op die pad van normalo ondorwysontwikkcling 

on gevolglik van die begin van die skoolplaasidee in 

Tran3vaal. 'n Paar plattolandsc skolo het nou alreeds 

in die rigting van skoolplase begin work en het die 

------------------------------
1. Verslag T.O,Do 1925 ~n 1926. 
2. Verslag Direkteur van Ondorwys Transvaal 1932, 

10-11. 
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kinders by die koshuiso tuino laat aanle, v·mt weer in oio 

behoeftes sou voorsion. Hicrdic pogings is ogtor nic as 

skoolplaso orkcn nie. So kan ons as voorbocld nocm die 

skool by Klipdrift no.by Potch..;;f stroom vmar die kin do rs 

alrccds in 1932 die grand boivcrk hot on nctjioso groonto

tuinc aangcl~ hot, wo.t die skoal tot 9 n mate sclfonder

houdond gomaak hot. 

(c) Die Stigting van Skoolplasoi 

Die deprcssiotyd, gopaardgaando mot ongekendc droog

·tos in groat dole van Transvaal, sou juj_s die rcgto stimulus 

vcrskaf vir dio ontstaan van skoolplaso in Transvaal. Dit 

was gcdurende die jaro do.t di t tot die bocrobovolking 

deurgedring het,dat die platteland besondor kwosbaar is 

wat sy ekonomiese bestaan betref. Iets moos hicraan 

gedoen word, daar die booro-bystandshulp dour verskillende 

regerings van ons land toegestaan, slogs tydelike verlig

t ing l{on bring • 

Daar is nou almeer besef dat die belangriksto op

lossing vir hicrdie vraagstuk,botor onderwysfasilitoite 

vir di9 plaasseun en -dogtor is. Ook op die platteland 

moos die opvooding sodanig woes da~ die kindcrs toegerus 
li 

die lowe kon ingaan. Hoeronderwys moos nio not die reg 
# 

van die ryk of slim kind woos nie, maar ook d~o van die 

minder skrander en vir dio arm kind. Daar moes op die 

plattolp_nd inrigtings gestel word wat in die bchoeftos van 

die kindors kon voorsion. 

In Augustus 1934 bol~ die Rustenburgse Distriks-

boore-Unio in modewcrking met die Rustonburgsc Ondor

wysvorcniging on die Provinsialo Raadslid, Mnr . I. 

Vorster, 'n konferensie oor landolikc ondorwys. Dit 

:vind plaas in die Goroformoordo Kerkgobou to Ruston

burg. By hicrdie konforonsie was ondor andero ~-
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wee I •J"ig Minister p. Grabler' Prof. Dr. T. J. Hugo' vor

skeic lcdo van dio Provinsialc Raad, vcrtoenwoordigors 

van skoolrado, die Transvaalso Ondorwyscrsvorcniging on 

'n groot aantal on do rwyso rs tee. '1 v<o~d',j. 

Op die Rustenburgsc konfcrcnsio word bcsluit om 'n 

afvaardig-ing van 15 lo do as komi too na die toonmaligo 

Administratcur van Transvaal, Ninr. S.P, Bokkor,to stuur 

on te vra vir botcr ondorwysfasilitcito vir die platto-

land -landoliko skolo waar clko kind van die plattoland 

dio gulconthcid kon kry om botor vir die lewo toegorus 

to wordo 

Die Administratcur was dio saak baie goodgosind. 

Dit was vcral die lot van die arm kind, verstokc van 

sovocl voorrogto en wat moos opgrooi in 'n omgowing 

sondor cnigo vooruitsigt.;,wat hom na-aan die hart golO 

hot. As govolg van gobrck aan aanpassing by die modorno 

ekonomieso toostando, gobrokkigo ondcrvzys, 'n geisolocrdo 

lowc in afgcsondordo stroke van Transvaal, d.roogto on 

doprossio hot 'n bolangriko dool van die Boorebovolking 

stadigaan woggosink tot die armblankedom on hullo kindors 

hct goon tookoms gohad nio. Na die vcrskyning van die 

vorslag van die Carnogio-kommissio botrcffcndo dio 

armblanko-vraagstuk,hot hy hom godurig bosig gchou met 

die vraag hoc om hiordio mensc te red van gowisso ondcr

gang. Nou hot hy as Administrateur die mag gehad om 

daadwcrklik t>p to trco en iots positicfs to doon om 

hiordio vraagstuk op te los. ... ~.nr. Bekker hot dan 

ook die afvaardiging baio simpatiek ontvang en het bolowc 

om onmiddollik sy aandag aan die vorsock van die afvaar-, 

diging to skcnk. 

Godurondo dicsolfdo jaar nag hot Administrateur 

Bekker met s;y Uitvoorende Komitce en 'n aantal amptenare 
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'n bosook aan die Scodin-Skoolplaas gebring waar alles 

baie noukeurig ondersoek is. Hy was nie alleen net 

ingenome met die Skoolplaasidee nie,maar kom tot die 

gevolgtrekking dat dit die tipe skole is wat in Trans

vaal vir die kind van die platteland nodig is. Vroeg 

in 1935 het hy oral op die platteland vergaderings gehou 

om sy planne te verduidelik en om uit te Vind wat die 

werklike behoeftes van die verskillende streke is en 

waar die skoolplase gestig moet word. 

Mnr. Bekker het na 'n ~eurtastende ondersoek van 

alle behoeftes in Transvaal,die saak as volg gestel~l) 
Om beter fasiliteite vir die plattelandse kind te verskaf_, 

word voorgestel om 'n skema van skoolplase in die lewe 

te roe:p,waarby die Departement van die beste plase sal 

aa.nkoop as 'n stud:i.t_Yerrein vir kinders tot hulle agste 

standerd. Toestande op die verskillende skoolplase sal 

natuurlik afwissel volgens verskillende klimaatstoestande. 

Die kinders sal op die gewone manier geleer word, maar 

bowendien sal hulle praktiese onderrig in boerdery ont

vang. Kinders sal op die gewone manier met skool begin 

maar van die vierde standerd af sal leerlinge,wat tot 

dusver staatshulp in die vorm van beurse gekry het,na 'n 

skoolplaas oorgeplaas word.· As hulle standerd VI bereik, 

kan hulle probeer om 'n beurs vir ho~ronderwys te verkry. 
11 

Indien hulle daarin slaag sal hulle na 'n hoerskool gaan, 

anders sal hulle vir nog twee jaar op die skoolplaas bly 

aan die end waarvan hulle weer kan probeer om 'n beurs 
;1 

vir hoerskoolstudie te bekom. 

Die Administrateur het gevocl dat die grootste 

behoefte in die bosveld van Transvaal was en daarom was 

1. Verslag Direkteur van Onderwys, Transvaal 1934. 
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hy van plan om eerste daar met skoolplase te bcgin,mits 

die Provinsiale Raad die nodige fondse sou bewillig. 

Hierdie skoolplase sou direk ender beheer van die 

Departement wees en nie onder die beheer van skoolrade 

nie. 

In 1935 nog is daar dan ook 'n begin gemaak met twee 

skoolplase naamlik Happy Rest naby Louis Trichardt en 

Merensky naby Tsaneen. Plase is ook verkry vir die doel 

en kon die eerste twee skoolplase met pragtige groat 

gronde begin. Happy Rest het naamlik uit 1300 morge 

grand bestaan en Nerensey 1400 morge. Hiervan was 'n 

hele aantal morge besproe~baar, sodat. dit ideale plekke 

sou vorm vir die doel waarvoor dit gekoop is. In die

selfde jaar is nog drie ander plase ook aangekoop t.w. 

Sandrivier (later Kuschke Skoolplaas) naby Pietersburg; 

Zeekoehoek (later Bekkerskoolplaas) naby Krugersdorp en 

Sannieshof in die distrik Lichtenburg. 

Hieruit blyk duidelik dat Adm.inistrateur Bekker sy 

belofte aan die bosveld, waar die behoefte aan sulke 

skole die grootste was, gestand gedoen het. Die skool

plase kon dadelik in hierdie gobiede met die aanvoorwerk 

begin. Dat dit 'n ongelukkige keuse was,aangesien hior

die gebied nie die kinders vir drie sulke skole kon 

lewer nie, sal ons later sien. 

In sommige van hierdie gebiede is die skoolplaas

idee nie met oop-arms ontvang soos aanvanklik gehoop is 

nie. Met die aankoop van die plaas to Zcekoehoek vir 

die doel het 'n storm in die omgcwing losgebars en 

sommige ouors het met openliko versot die skoolplaas 

beveg. Sannieshof se ouers was egtor gretig o~ die 

skoolplaas to bokom en oen goedgesinde boor hct 'n 

verdcro 200 morgc g.r:ond a.an die Dapartement bemaak vir 
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dio dool om dio skoolplaas in daardio omgowing tot sy 

volle reg te laat kom. 

Die plase is van privaat persone aangekoop en die 

koopsom was in meeste gevalle hoog aangesien die dcel was 

om van die geskikste plase wat ligging, grond en water 

betref te verkry. Die volgende tabel gee ons 'n goeie 

weergawe van uitgawes wat gemaak is net om die plase te 

verkry~ 

1. Happy Rest £9408. 5. o. 
2. Merensky £11,000. 0, o. 
3. Kuschke £3579. 0, o. 
4. Bekker £57500 o. o. 
5. Sannieshof £7708. o. o. 
Latere Skoolplase. 

6. Amsterdam £ 194. 0, o. 
7. Generaal Pienaar £1620. O. o. 
8. Paul Kruger £3718. 4. o.l) 

Dit skyn of die Adm.inistrasie later nie meer so 
II 

gewilliglik hoe koopsomme vir plase betaal het nie, 

terwyl in die begin 'n groot kapitaal bel~ is in die 

aankoop van die gronde. Alhoewel dit in aanm.erking 

geneem moet word dat die markwaarde van gronde in die 

verskillende omgewings nie dieselfde was nie, lyk dit 

tog of die pryse wat betaal is in vergelyking met 

grondpryse van daardie tyd, effe hoog was. 

Gedurende die eerste ses jaar van die bestaan van 

die skoolplase, dit wil s~ tot Desember 1941, is op 

byna almal reuse bouprogramm.e aangepak wat die 

kapitaal-uitgawes die hoogte-in laat skict het. Nuwe 

II 

1. Finansiele verslag van die Provinsie Transvaal 
1938, 39. 
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modcrnc koshuisc, skole en goedingerigtc buitcgcboue is 

ondermeor van die vernaamste· geboue ~at opgerig is. 

Goedbeplandc koeistalle, hoenderhokke en skure is deur 

die onderskeio hoofd~ in hullo hoedanighede as tydelikc 

klerko van werkc opgerig,sodat dit ook van die bestc in 

die omgewin.gs sou wees. Hiordie uitgawcs sou egter later 

as van die vernaamste punte van kri tick teen die skoo.1-

plaas gebruik word. Uit onderstaande kan ons 'n goeie 

den.kbcold vorm van hierdie uitgawes wat op die verskillen

de skoolplasc gomaak is tot Desembcr 1941. 

1. Happy Rost £ 34,543.11. 9. 

2. Morensky £ 43,048. 9. 5. 

3. Kusch.kc £ 41,321. .3. 7 . 

4. Bekker £ 44,914. .3. 9. 

5. Sannicshof £ 22,622. 6. 9. 

6. Amsterdam £ 43,029.1.3. o. 
7. Gcncraal Pienaar £ 9,939.10. 9. 

8. Paul Kruger £ 271812. 2. 2. 
Totaal £2ZZ12.24= 4. ~· 

1) 

Die groot verskil in bedrae by die verskillende 

skoolplase is daaraan toe te skrywe dat die verskillende 

skoolplase nie op dieselfde stadia vanontwikkeling ver

keer hct nie. Tot op datum is hierdie bedrag opgeskuif 

na meer as £2,250,600. 

Hieruit kan ons dan a:f'lei dat die Provinsiale 

Administrasie sy bes gedoen het om die skoolplase so te 

ontwikkel dat hullo sal beantwoord aan die oorspronk

liko doel waarop gemik was,naamlik dat van die beste 

plase aangekoop sal word om te dien as studietcrrcin 

vir kinders tot hulle agtste standerd. 

ff . 

1. Finansiele Verslag van die P~ovinsio Transvaal 
1940-41, 87. 
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In sommigc gcvalle is cgtcr mecr na geskikte plase 

en voldoende water gesoek as om die natuurlike voedings

gebied van die skoolplaas in aanmerking te neem. Die 

gevolg hiervan was dat sommige skoolplase vir jare met 

pragtige geboue,sonder kinders,kon spog. So is die 

skoolgebou te Bekker-skoolplaas in 1941 ingewy en in 

1948 het dit eers voldoende leerlinge ingeskryf om aan 

die gebou reg te laat geskied. Die rede hiervoor was 

klaarblyklik omdat dit aangel~ is by 'n bestaande twee

manskooltjie terwyl Magaliesburg vyf myl daarvandaan 'n 

inskrywing van byna 200 leerlinge gehad en Hekpoort ses 

myl daarvandaan meer as 200, 'n bestaande Intermedi~re 

skool. Dit sou die mees natuurlike plekke gewees het om 

'n sterk skoolplaas op te ontwikkel wat in die behoeftes 

van die omgewing sou kon voorsien. Die vyandigheid van 

die ouers wat deur hierdie stap ontketen is het tot in 
.. 

1945 aangehou,toe deur drastiese stappe van owerheidswee 

die Standerds VI, VII en VII klasse van Hekpoort,asook die 

Standerd VI klas van Magaliesburg,onder nie geringe 

protes na Bekker-skoolplaas oorgeplaas is. In die tyd-
., 

bestek v.an tien jaar kon hier dus geen normale groei 

plaasvind nie en moes dit tot groei geforseer word. 

'n Ander voorbeeld hiervan het ons cbfl Sannieshof

skoolplaas waar die hoerafdeling van die skoolplaas 

byna 'n myl van die bestaande laerskool af aangel~ is 

met een hoof vir albei inrigtings. Dat dit tot gewel

dige moeilikhede in verband met organisasie gelei het 

sprcek vansclf. 

(c) Wat was die Skoolplase? 

Die skoolplase sou 'n skool wees tot Standerd VIII 

waaraan 'n plaas verbonde is en waar die kinders in 
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aparto instcllings naamlik skool, plaas en koshuis wat 

elk 1 n sclfstandigo oenhcid vorm. So is daar byvoorbeeld 

'n afsonderlike bankrekening en 'n stel boekhouboeke vir 

elkeen. Die plaas met sy verskillende afdelings word ter 

beskikking van die skool gestel vir saver dit praktiese 

onderwys betref. Die koshuis moet al sy plaasproduktE 

wat hy nodig het, teen pryse bereken op die basis van 

markwaarde,van die plaas koop Die plaas produseer saver 

moontlik die benodighede vir die skool en koshuis maar 

is nie 'n integrale deel daarvan nie - altans nie sover 

dit die bestuur aangaan nie.we:=t..::Bit word deur 'n aparte 

voorman bestuur, gaan aan of die skool gesluit is of nie, 

hoofsaaklik met behulp van naturelle werknemers, hoewel 

die seuns ook hulle deel op die plaas doen waarvoor hulle 

geen direkte of indirekte vergocding ontvang nie. 

Die skoolplaas sou verskil van die gewone standerd 

VIII skool op die platteland ten opsigte van die ruimer 

fasiliteite wat dit kan aanbied soos huishoudkunde, hout

werk, metaalwerk en boerdery in al sy aspckte soos grond

bewc~king, beplanting, oes, bemarking, lewendehawe enso-

voorts, maar veral ook ten opsigte van die atmosfeer van 

werklikheid waarin die leerlinge kan werk on leef. Dit 

sou dio plaaskind ook bewaar van die grootste van allc 

tr~godies wat so maklik die naslcop is van die koshuis

lewe op die dorp, naamlik, om vorvreemd te raak van die 

lowe op die plaas. 1 ) 

Die skoolplase was dan ook hoofsaaklik bedoel vir 

leerlingo in plattelandse strekc wat genoodsaak is om op 

plekke,weg van hulle huise af,te bly. Dit sou van die 

gewonc skole ook verskil in die opsig dat daar 'n wycr 

- ----------·--··--
1. T.O .. D, verslag 1936 p.12. 
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omvung van bolange deur dio plaas aangobied word,wat 'n 

voorkeur vir die landbou by die kind sou skep. Dit was 

egter nie die doel om van die skoolpla~tinders net 

boere te maak nie - hulle sou nie beroof word van die 

geleentheid om later 'n bestaan op 'n dorp te Vind nie. 

Dit moes net met hierdie ruimer geriewe die leerlinge 

van die plattelandse omgewings trek - die kind van die 

arm man wat niks kon betaal nie, sowel as die rykman se 

kind wat alles kon bekostig. 

By die skoolplase moes gemik word op 'n inskrywing 

vc...n l!-00 leerling~ in Standerds V, VI, VII en VIII, sodat 

die plaaswerk en huiswerk verdeel kon word onder die 

leerlinge in groot spanne van 40 seuns en 40 meisies elk. 

~it sou elke span net een dag per week besig hou met 

plaaswerk of koshuispligte on die ander dae sou beskik

baar wees vir onbelemmerde skoolwerk en ontspanning. 1 ) 

Dit was ook nie die bedoeling dat leerlinge laer as die 

vyfde standerd op 'n skoolplaas toegelaat sou wmrd nie, 

Mulle was aangewys tot die gewone laerskool of sentrale 

skool in die omgewing. Dat dit in die praktyk nie moont

lik was nie,het geblyk uit die feit dat byna alle skool

plase op die oomblik die laer klasse ook het.wat in 
' 

i9 

enkcle gevalle die getalle in die Hoerafdeling oorskry. 

Dit kan moontlik die gevolg wees van die feit dat enkele 

skoolplase uit bestaande laerskole ontstaan het en dat 

die leerlinge tot Standerd V gevolglik dadelik 'n deel 
;? 

van die skool gevorm het. In baie gevalle sou die hocr-

afdeling se getalle alleen nie die skoolplaas regverdig 

nie, en moes die laerafdeling bygevoeg word om qit 

staande te hou. Van die ideaal dat dit slogs Standerds 

- -·--·---------------
1. T.O.D. Verslag 1936 - p.12. 
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V, VI, VII Gn VIII loerlingo sou toelaat,het in die ses

tien jaar van hulle bestaan nog maar weinig tereggekom, 

Dit sou in die meeste gevalle baie beter wees om te praat 

van laerskole waarby Standerds VII en VIII gevoeg is. 

Om die werksaamhede en die tydverdeling op die 

skoolplase beter te verstaan, is di t nodig dat. ons die 

roetine vir een dag sal weergee op een ~an die skoolplase. 

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrydag~ 

5.30 vm, 'n Groep seuns en dogters staan op om die 

gewone roetine-werkies op die plaas en in die 

koshuis te doen. 

6.30 vm. Die ander kinders staan op en maak gereed -

maak eie beddens op. 

7.15 vm. Ontbyt. 

8.00 vm. Die skool begin. 

1.30 nm. Die skool sluit en middagete begin. 

2.15 - 3.15 nm. Middag-studie" ~ 

3.15 nm. Middagkoffie. 

3.30 - 5.30 nm. Praktiese werk in die landerye en tuine 

asook by lewende hawe. 

4.45 nm. Alle leerlinge moet gaan bad. 

6.15 nm, Aandete. 

7.15 - 9.00 nm. Aandstudie. 

9.15 nm. Alle ligte word afgeskakel. 

Vir'Woensdag is die rooster presies dieselfde met 

die ui ts·-.)ndering dat die tyd tussen 3. 30 tot 5. 30 nm, 

aan sport bestee word. 

Saterdag van 8,00 tot 11.00 vm. word praktiese 

werk gedoen. 

(&.) Di._~_J?_ehe~r oor. SkoolE._lase: 

Die beheer oor die skoolplase is nie aan die 

·skoolrade toevertrou nie, omdat die Departement gevoel 
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hot dat gcduronde die ontwikkclingstadium dit noue kon

tak met die Departement moe s bewaar. Vir die beheer is 

daar dan Adviserende Komitees saamgestel wat bestaan het 

uit die plaaslike Kringsinspekteur van Onderwys, in lid 

van die skoolraad waaronder die betrokke skoolplaas 

resorteer en een of meer lede van die publiek wat deur 

die Administrateur benoem is. Dit sou min of meer oar-

eenstem met die beherende rade van hoerskole. Besluite 

sou direk aan die Departement gaan en opdragte of omsend

brj Pwe direk van die Departement aan die Adviserendo 

Kcj--:Ltee. In sommige gevalle is die Sekrotaris van die 

Skoolraad ook aangewys as die Sekretaris van die Advise

Tende Komitee. In ander gevallo hot die hoof van die 

skoolplaas as Sekretaris opgetree. Die manier waarop 

d~c Advisorcndo Komitoes saamgostol is het moogebring dat 

persono soms op Advisorende Komitcos gcdien het wat glad 

nie op hoogte van plaaslike tocstando on bohooftes was 

nie. Dit hot ook gebour dat vortoenwoordigers van skool

rade op die Adviserende Komitee geblyk het gladnie 'n 

voorstandor van die skoolplaas. waarvan hy Komiteelid was, 

is ni~ f.e wees riie. 

Aan die hoof de van die skoolplase is ook baie mag ge

gee on is veelvuldigo pligte opgol~. So was die hoofdc 

in die begin, behalwo vir die skoolwcrksaamhode en 

bost~ur van die koshuis·en plaas oak verantwoordelik vir 

die bouprogre~n. Die aanbou van plaasgebouo soos koei

stalle, hoendorhokko on plaasstorc was onder die per

soonliko tocsig van dio hoofdc geplaas. Hulle hot werk

nomers gokry om dio gonoemde werk tc docn en in baio 

gcvalle is die planne van geboue wat opgerig i~nie 

eers vooraf deur die Departement gooqgokeur nio. Hierdio 

gobruik hot meegebring dat bouworksaamhcdc baio bcspood 
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is maar diu goboue was nic altyd so praktios on offok-

tiof nio. 

Ci') Boloid ton opsigtc van Sk9olplaso~ 

Tot mot 1938 kan ons 9n suiwcro rigting en dofini

tiowo boplanning by die skoolplaso bospeur. Grondc is 

aangoko6p, gobouo op groot skaal opgorig en allo masjio

norio is in die work gostol om van hierdic grootso ondcr-

naming 9n suksos to maak. Dit sou 'n nuwo klank op ondor

vzys~obiod laat hoor - middelbare onderwys op die plattc-

lar.c~ vir die plattolandso kind. 

In 1938 is Administrateur Bekker skielik oorledo. 

Vir die skoolplase was dit 9n onhcrstelbaro vorlios want 

dio formo hand wat stukrag on rigting aan dio skoolplaso 

gosoe het was daar nio moor nio. Na 1938 kan daar dan 

ook min vordoring op dio skoolplaso bospour word. Hoowci 

mot die bouprogrammo aangogaan is en daar selfs nog 'n 

paar nuwo skoolplasc begin is, boloof ons nou 'n tyd 

wo..arin daar goon vasto boloid omtrent die skoolplaso was 

nio. GooYL.9en van die outoritoito het dit gowaag om in 

onomwondo taal to vorduidelik wat die skoolplasc is on 

vma:2hoon hulle mik nio. Die skoolplaso hot wol bostaan, 

die plasc is bewerk en het sovor moontlik die bcnodi~edo 

vir skool en koshuis geprodusoor, maar die nuwo rigting 

van 1.~iddelbaro onderwy;3 vir d~LO plattelandso kind wat 

alom vorvr1g i'·, is nie vorwosenlik nio. Die skoolplaas 

hot n gcvrono sontrale skool,mot 'n plaas daaraan vor

bondc, gebly mot wcinig, indion cnigo? vorskil van dio 

govvono. 

In 1997 moes Inspektcur Otten in sy vorslag oor 

Sannioshofskoolplaas in sy kring reeds waarsku~) dat die 

1. T.O.D, verslag 1937 p.53. 
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skoolplaas nio togolyk die tuoo horo - dio Juniorsertifi

kaateksamen en die skoolplaasvereistes, kR.n dien nie. Die 

opleiding vir die Juniorsertifikaat is vir ondervvyser en 

leerling 1n voltydse bedrywigheid en as aandag en energie 

hiervan weggeneem word en aan skoolplaasaktiwiteite be

stee word moet di t afbreu.k doen aan die eksamen. ;,As ge

trag word om 1 n middeweg te volg kom dit my voor dat die 

Ekr3.:menui tslac; - Dwj_nge land gewis langsamerhand sal 

trj_omfeer en dat die skoolplaas in afsienbare tyd haas 

n:.c te 0'2derf' ~c:i sRl wees nie van 1 n intermodiere sl{ool, 

, 'TJG-!: 0:,ndc:::: 'NO" <le dat die skoolplaas-idee VOrydel sal wees• ;i 

Dio Direktour van Onderwys, ~..nr. H.H.G. Kreft, moet 
waarsku 

dan ool\: in sy rapport van 19391 J dat die skoolplaas 'n 
:i 

vo::::'m is van die Junio::-hoerskool op die plat-l:;cl_and :-;n 

dorhalwe beslis nie 'n beroepskool nie. Dit is we'... 1 n 

voorberoepsrigting en weens sy ligging op d-, c platteland 

uitoraard met 'n boerdery tendens. Dour sy ruimc voor-

E_._ening onc'k:r andere wat behuising en voe ding betref, hot 
' 

d~ o sl::;:-)Qlplaas ook talle van loorlinge gctrok wat nog 

bo:i--~edc Stanierd V is en word daar dus ook laer onderwys 

veT.st::-o~c. Di·,- word egter ·weer as die uitgesproke beleid 

van die Dopartement neergel~ om die skoolplaasinskrywing 

t.3 h:pe:·:ce tc:- loc:!.'linge van Standards VI~ VII en VII-. 

Die ·:kw •.-,Jla: : sou <tan twee aparto inrigtings h~, 1 n 

lao1·~;kool en 1 n middolbarG skoal, sodra die getalle dit 

kon rcgverdig - di t sou dan mec bring bvoe hoof do op 

0.ic, ::;lf(::::: skoolplaas, waarskynlik ook vorskillende 

koshiiso. 

Inspekteur Hudson rapporteer in 1945 dnt 'n groot 

aantal ouers nog nie besef dat die skoolplaas niks 

--------------·------------·----
1. T.O.D. Verslag 1939 p.18. 
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anders as 'n juniorhoerskool mot 'n landbou-agtorgrond 

is nio on nog stcrk gokant is teen die skoolplase. 'n 

Hoof van 'n skoolplaas wat die bolango van sy inrigting 

roods baio jaro op die hart dra, skrywo as volg ~ i1Di t is 

vir my pynlik om to moet vocl, dat ons na tien jaar nog 

nio rigting hot nio. Die skoolplaas moot icts moor woos 

as 'n ;1markeer-die-:pas-skool 11 totdat die leerlinge die 

ouderdomsgrens bereik het. 1 ) 

Dit was egter ook nou baie duidelik dat die skool-
II 

plase naby bestaande hoerskole, omdat hulle net kursusse 

tot Standerd VIII kon aanbied, slegs die leerlinge sou 

trek wat om een of ander rede, het sy verstandelike onbe

kwaamheid of onwilligheid om verder te leer, nie die 
ll 

hoerskool wou of kon besoek nie. As gevolg hiervan sou 

aan .die skoolplase 'n stigma van minderwaardigheid ge

ko:p:pel word wat met baie moeite, indien ooit. verwydcr 

sal kan word. Die ouers het die skoolplase meer as ooit 

gewantrou. Baie het verwag dat leerlinge na 'n driejarige 

kursus aan die skool:plaas gereed moes wees om die handels

wereld of 'n ambag binne to tree of om werksaamhede op 

hulle eie te begin as ten volle gekwalifiseerde boere. 

Andere het van die skool:plase dieselfde eksamenuitslae 
.. 

verwag as van die hoorskole. Dat hulle teleurgestel 

was~is vanselfsprokend. 

In April 1946 besluit d~l.e sl{ool:plaasbelangegroe:p 

om onder die aandag van die Dopartement te bring dat~Jie 
algemone oortuigings van skool:plaashoof de en adviserende 

komiteos is,dan die skool:plaas nie aan sy dool kan be-
H 

antwoord:indien dit slogs werk van 'n gewone juniorhoer-

skool moot doen nie. In Oktober 1946 besluit 'n 

konforcnsie van Adviserende Komitees en skoolrado om 

1. T.O.D, Vcrslag 1945, 80. 
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diosclfdc versoek v9or die Provinsialo owcrhodc to bring, 

maar hullo word vorwys na die de Villiers vcrslag wat nog 

nio verskyn hot nio. 

Op 21 Augustus 1948 vind daar weer ender beskcrming 

van di.o Transvaal so Landbou-Unio in Pretoria 'n konferen-

sic plaas waar etlike Inspekteurs van Ondorwys en Provin

sialo Raadslede ook toonwoordig was en daar word weer 

aangodring op beter en dooltrcffender ondorwys op die 

skoolplasc. 1 ) 
ii 

As plattolandse juniorhoorskolo, sou die skoolplase 

dan voortgaan tot in 1950,too daar 'n algoholc rcorgani

snsic van skolo deur die Dirckteur van Onderwys aangckon

dig is. Hiervolgens hot die skoolplaso hullo status ver

loor en is volgons die inskrywing in twee grocpo vordocl 

as Klas II Skolo. Die skoolplase met 'n inskrywing van 
·;t 

moor as 200 in die hoor afdeling sou geleidolik ontwikkol 
;1 

tot volwaardige hoerskolc en is toogelaat om tot Standerd 

X to gaan. Die andcr mot klcincr inskrywings is gogra

doer as gcwone laerskole mot middolbarc afdolings on 

vorskaf oploiding tot Standard VIII. 

1. Onderwysblad Deel LII No. 586, 26. 




