HOOFSTUK XIII
·DIE OOSTERLING ONDER 'N WESTERSE ONDERWYSSTELSEL:
DIE TEENSWOORDIGE TOESTAND IN TRANSVAAL:
ONDERWYS, OPVOE~NDE INVLOEDE EN DIE S.AAIVI-SKOOLGAAN
. VAN IN'!ERS EN KLEURLINGEa
(Die re sul tate van die antwoorde op afdelings C tot L
van vrael¥s A en C tot H van vraelys B)
1.

DIE LEERPLAN EN

BEROEPSONDER\~S.

( Atdeling C van vraelyste A en B).
(a) Die Leerplan.
Die volgende tabel gee 'n opsomming van die aantal
skole waarin die genoemde vakke onderwys word:
TABEL 137•
· Die verskillende vakke wat onderwys word, 1940. (Tvl)
Indierskole

Gemengde skole

Totaal

Afrikaans

12

33'

Engels

12

33

Rekene

12

31

.rutrdrykskunde

12

32

Geskiedenis

12

32

Natuurstudie

12

31

Gesondheidsleer

9

25

Tekene

8

24

Sang

3

'19

Liggaamsoefeninge

6

21

Bybelgeskiedenis

-

15
19

19

2

13

15

Naaldwerk

3

1

4

Kartonwerk

2

8

10

.l

1

2

· Han·dwerk

Algemene Kennis

LJ-5

32

Houtwerk en Kookkuns

1

Morele lesse.

l

1

2

...

7

7

Skrif

•

1

A1 hierdie vakke word in die gewone leerp1an,ince\

sluit, maar a1ma1 word blykbaar nie in a1 die sko1e
onderwys nie. Die meeste skole het alleen die sogenaamde

298.
P!ShP,d
' eersgenoemde sewe .vakke, ~nge
.
d ag~e
uoe
h oo f va kke n1. d ~e

1

hulle hierdie vraag be-antwoord het. Handwerk s1uit ook
tuinpou in. Bybe1geskiedenfs word nie in die Indiersko1e
onderrig nie, maar in die plek daarvan word in een s'lwol
more1e- of sedelesse gegee. Indierkinders in gemengde
skole woon gewoonlik nie die. Bybelgeskiedenis-k1asse by
nie. In 'n paar skole ontvang hierdie leerlinge ook
sedelesse.
Die leerplan is dieselfde as die vir skole vir
blankes. Die praktiese vakke behoort 'n baie F!J! oter l"Ol
in hierdie skole te

afgesien van die beroep wat

spee1~

die leerlinge later gaan volg.
(b) Die· beroepe van die ouers en ·die
Die volgende tabe1 gee

9

lee~linge~

n vergelyking van die beroepe

wat die ouers en die leerlinge volg:
TABEL 138.
Beroepe van ouers en

leerlin~e,

1940. (Tvl).

Ouers se beroep.

Leerlinge se
beroep.
IndiEjr-1 Gemengde Totaal Indier- Gemengde Totaal
skole
skole
sltole , sl~ole
D

Kommersieel.
Mynwerkers.
·Tafelbediendes.
Onderwysers.
Hu~~~oude-

lik

erk.·

I

Onder
vrugt~

14

23

47

14

26

40

1

2

3

1

...

1

-

5

5

4

3

7

1

1

2

2

-

1

1

-

1

1

kommersie~l

'

word inges1uit: Algemene handelaars,

handelaars, smouse, winke1klerke_ en boekhouers. In

8Z•5% van die gevalle het die ouers 'n kommersiEjle beroep
gevolg. In

.78·4~6 v~n

die gevalle het die 1eerlinge ook

'n l{ommersiele beroep · gevo1g. Waar 8• 8% van die ouers
tafelbediendes geword het 1 het 13•7% van die 1eerlinge
,

di t ook geword.
Ons kom dus tot die gevolgtreltking dat die leer.linge
gewoonlik, die beroepe van die ouers volg.
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(c.) voorbereiding vir tockomstige beroepe.
Die antwoorde op hierdie vraag kan ons gerieflikheidshalwe onder die volgende hoofde behandel:
(i) Geen

voorbere~ding.

Agt Indierskole en 21 gemengde skole erken dat hulle
geen voorbereiding vir die toekomstige beroep gee nie.
(ii) Indirekte voorbereiding.
Hieronder behandel ek diegenes wat beweer dat die
gewone skoolvakke op so'n wyse in hulle skole onderrig word
.dat dit aanpas by, en voorberei vir die lewe, So w01~d
daar vanaf standerd II spesiale aandag aan die

offis~Eile

tale gewy en baie klem op Engelse lees en skryf gele. Oak
word tuinbou vanaf die grade gegee en vinnige optel in
rekene vanaf standerd I.
Hierdie ekstra werk is nuttig maar berei vir geon
beroep as sulks voor nie. Tuinbou blyk die gewone skooltuintjie te wees wat met natuurstudie verband hou.
(iii) Direkte voorbereiding.
Een skool meld dat standerds V en VI 'n kursus in
boekhou en besigheidsmetodes volg. Hierdie vak word nie
in die gewone laerskoolleerplan ingesluit nie.

Moontlil~

word die afdeling · nrekenings 19 in die gewone rekene..;leei'plan bedoel. Die proses van koop

e~

verkoop word soms

in rekene prakties uitgevoer. Vir hierdie doel word
die klas in groepe verdeel. _In een geval word dit reeds
in die grade gedoen. Di t blyk egter net 'n' inte.lligente
metode van rekene-onderwys te wees, maar 'n spesiale
voorbereiding vir 'n beroep is dit seker nie. Ook die
handwork- en homtwerk-klll?sus vanaf standard IV is nog
nie 'n opleiding vir skrynwerkers nie.
Die een skool meld dat hy 'n kornmersiele: kursus
vanaf standerd IV tot VI aanbied en. 'n andereen bied
dieselfde kursus vanaf standard V aan.·

wa~ter

.vorm

hierdie opleiding aanneem is nie duidelik nie. Moontlik
is di t ook 'n deel van die gewone rekene-leerplan.

300.

Daar is egter een skool wat boekhou

vana~.

standerd

VII aanbied. ·nit kan dan ook as die enigste sko9l beskou
word waar leerlinge vir 'n kommersiMle beroep voorberei
word. Dit is 'n gemengde skool.
Behalwe laasgenoemde geval is die enigste werklike
voorbereiding wat die

leerling~

vir hulle beroepe

ontvang~

·die praktiese ·ervaring wat hulle opdoen deur hulle ouers
in hulle beroepe behulpsaam te wees.

88•8% van die skole het gemeld dat die leerlince wel
hulle ouers help• Dit·is dan ook hier waar hulle kennis
maak met, en prakties opgelei word vir hulle toekomstige
beroepe. Hierdie

die leerlinge na skool aan hulle

hulp·~at

ouers verleen is egter die oorsaalc dat die huiswerk
verwaarloos word.
2,

BUITESKOOLSE AKTIWITEITE •
(A~deling

Din vraelyste A en B.)
skool~~L

(a) Seremonies buite

Ses-en-twintig skole erken dat·daar seremonies buite
skoolure is wat deur die leerlinge bygewoon word. Die
meeste van hierdie

~eestelikhede

staan in verband met

die Indi§rgodsdienste. Die gereeldste van hierdie
seremonies is die kerk;-en moskee-dienste. Kerkdienste
word gewoonlik een dag per week of een middag gehou.
(Woensdag).
Ander

~eestelikhede

het alleen met spesiale gelecnt-

hede te doen soos byvoorbeeld

begra~nisse

of

wan1~er

iemand

siek is. Die verskillende godsdienste het ook een of
twee feesdae per jaar. In die geval van die Mohaminedane
is dit Buckri en

kbl

Stf:err (I)

:GJ.pfil,Nali~

voetbal, krieket en konsert-

oefeninge word ook onder seremonies ingesluit.
Die tyd wat deur hierdie seremonies in beslag r::cneem
word, Wissel van 2 tot 5 uur per week, Dit is dus redelik
om aan te·neem dat gemiddeld 'n ha1fuur per dag hierdour
in beslag geneem word.

(') · .J),e

f/MdtJe-i;~..>dPj /.s _!),pa'W'a// .
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(b) Klasse buite skoolure.
Die volgende is die aantal slcole vvat melding maalc
van spesiale klasse buite skoolure:

TABEL 139.
Spesiale klasse buite skoolure, 1940. (Tvl)
Gemengde skole

Totaal.

10

15

25

8

14

22

Tndi~rsko1e

Godsdiensklasse
Taalk1asse

J

In 25 geva1le is daar dus godsdiensk1asse en in 22
gevalle taalklasse. ons kan aanneem dat oral waar daar 'n
Indiergemeenskap is, dergelike ·klasse sal bestaan.
In die godsdiensklasse maak die leer1inge 'n studie
van bulle eie godsdiens. In die· geval van die Mohannnedane
betaken di t 'n studie van die Koran. Die godsdiensklm'lse·
word gewoonlik ·deur 'n priester gehou. In die taalklnsse
word 'n studie gemaak van die verskillende Indiertale.
vbb. Gujeratill Urdoe, Tamil, Arabies en Persie.s.
Hierdie klasse word gewoonlik in die middag, maar
baiekeer ook in die aand, gehou. Mohammedanuse kinders
het gewoonlik vanaf 2 of 2.30 n.m. tot 5.30 n.m. klas en
m6et daarna na die moskee gaan. Die vrye tyd wat deur
hierdie ·klasse in beslag geneem

word~

Wissel van 2

UUl'

tot 5 uur per dag.
Saam met die tyd aan seremonies bestee sou ons dus
kan·aanneem dat die Indierkind gemiddeld 3 uur per•d2g
van sy vrye tyd moet opoffer vir hierdie buiteslcoolso
aktiwiteite. Vir huiswerk en ontspanning bly daar dus
geen tyd oor nie. Hierdie oor1aaide program is een van
die redes waarom Indierkinders so vroeg die skoal verlaat.
Opxdie opvoedkundige en sielkundige implikasies van so'n
lang skooldag dien hier nie

verde~

ingegaan te word nie.
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3P

DIE

OU~

(Afdeling E van vraelyste A en B).
(a)

~&:ngstelling

van die ouers.
{:"

Die volgende tabel toon tot wa"t:er mate die ouers
.
.
belangste1ling toon in die onderwys van hulle kinders:
TABEL 140.
Belangstelling van die ouers,-1940. (Tvl)
Uitstekend Goed Gemiddeld swak Baie swak Totaal
IndHirsko1e
Gemengde
sko1e

3

4

2

3

-

3

9

15

3

3

Totaal

6

13

17

6

3

12

-33

45

Drie-en-dertig persent van die suiwer IndiE!l..,skole
bestempel die belangstelling as goed, 25% as uitstekend,
25% as swak en 16•6% omskryr die belangstelling as
gemiddeldo Die meeste gemengde skole (d.:i.. 45•61£) bestempel die belangstelling as gemidde1d en net 27•3% as goed.
al
As on~die skole n~ern dan vind ons die volgende oordeel oor die belangstelling van die ouers:
37~7%,

Gemidde1d~

goed, 28a8%, uitstekend en swak elk 13•3%, baie swak

6o6%o
Dit blyk dus volgens die skole dat die belangstelling
van die ouers gemiddeld na goed is.
(b) Samewerking van die ouers met die
Die volgende tabel toon
saamwerk met die

to~

onderwysers~

watter mate die ouers

onderwysers~

TABEL 141.
Samewerkin~

van die ouers, 1940. (Tvl).

Uitstekend GoeCI Gemiddeld swak Baie swak Totaal
Indie:r>skole
Gemengde
sko1e

1

1

7

2

13

Totaa1

3

14

Die

mees~e

.
3

-

12.

11

2.

5

33

18

5

5-

45

Indie:r>sko1e (d.i.5e•3%) bestempel dio

ouers se samewerking as gemiddeld en 25% as swak. 39• LI-?~
van die gemengde skole reken die belangstelling is good
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en 33•3% bestempel dit as gemiddelo•
As ons die totaal vir al die skole neem vind ons
die volgende oordeel oor die samewerking van die ouors:
Ge~iddeld,_

40%, goed 31•1%1 swak en baie swak, elk 11•1%

'\

en uitstekend 6•6%.
Ons lei dus hiervan af dat die samewerking van die
ouers as gemiddeld na goed bestempe1 kan word.
(c) Sosiale omgang tussen IndiEirs en
1940.

Kleur1ingo~

Die vo1gende tabel toon in hoeverre die

Indi~r-

en

Kleurlinggroepe omgang met mekaar het:
TABEL 142..
(~vll

Sosia1e omgang tussen IndiEirs en Kleurlinge, 1940,
Baie Groot Gemidde1de KleinjBaie klein
groot
mate. rmate.
mate
mat~.
mate.

.

Totaal •

IndiEirsko1e.
Gemengde
sko1e

-

2:

1

2.

6

11

1

1

4

9

18

33

Totaal

1

3

5

11

24

4l.t

54 11 5% van die Indierskole bestempel die sosialo omgang tussen Indiers en Kleurlinge as baie klein en

1~2%

as klein. In die gemengde skole bestempe1 54•5% dit as
baie klein en 27 • 3% as kle.in.
As ons al die skole neem vind ons die volgende oordeel~

Baie klein.? 54•5%, klein 25%, gemiddeld

11·•47~,

groot 6 • 85'~, en baie groot ,2.• 3%.
Ons kan dus uit bostaande af1ei dat die sosiale
omgang tussen die twee rasse maar baie gering is. Hierdie
gebrek aan sosiale omgang vind ons ook onder die kinders
in die skool waar hulle beswaarlik meng. Die enkele
gevalle waar die omgang ·as groot en baie groat bestempel
is, is gevalle waar die IndiE!rs en Kleurlinge langs Yi1ekaar
woon.

4•

VOERT.AAL.
(Af'deling F van vraelyste A en

B:

(a) Indi§rskole.
Ons kan die voertaal in die verskillende 'klasse soos
volg

opsom~

143•

TABEL

Die voertaal in Indi§rskole, 1940 •. (Tvl)
Af'rikaans

Engels

Eng. en

Beginners.

8

1

3

Ho&rstanderds.

9

1

2

Mr.~
I
1

Uit hierdie tabel blyk dit dat in 66•6% van die
,

.

I

skole die kle intjies deur me'dium van Engels onderw;y·s
ontvang. in

75%

van die skole ie Engels die voertaal van

die hoerstanderds. Die een skool wat in die laerklasse
albei die offisi§le tale gebruik, skakel in standerd II
oor na Engels as voertaal. Net een skool gebruik Afrikaans dwarsdeur as voertaal.
Di'e ander. tale wat die leerlinge bui te die skool
hoor en geb'ruik, kan ons soos volg opsom.r
TABEL

144.

Tale· wat die leerlinge bui te die skool hoor en gebruL:,
1940. (Tvl)
Indiertale

Engels

20

3

Afrikaans

Naturelle tale.J

6

Die volgende is die Indi§rtale wat geno·em
Gujerati, Urdoe, Hindi,

I

6

~amil.

word~

'n Aantal skole het net

gesG Indiertale e.n nie gespesifiseer nie. Onder die
Naturelle tale wat buite die

s~ool

gehoor en gepraat word,

word die volgende genoem: Sesoetoe, Zuloe, Tswana. Een
J:ioof' het nie gespesifiseer nie~
Dit blyk uit bostaande dat wat die

offisi~le

talc

betref die leerlinge meer in kontak. kom met Af'rikaanu; .en
dus 'n bater kennis van Afrikaans behoort te h€. Dit is
egter nodig om daarop "!;e wys dat die Af'rikaanse
gewoonlik op die

plat~eland

ling·

omgevv-ing~

is, waar daar klein skool·!ijios

is. Dus sal die lee1tal wat Engels bui te die skool hoor

305.

en gebruik tog heelwat groter wees as wat deur die
tabel weerspieel.word.
Hierdie verhouding tussen die twee

offisi~le

.tale

word duideliker as ons antwoorde onde.rsoek op die vraag
watter die oorheersende offisiEile taal in die betrokke
omgewing is. Hierritie antwoorde kan ons soos volg saamvat:
TABEL 145•
Oorheersende offisiele taal van die omgewing, 1940.(Tvl)
Engels en Afrikaans

Engels

Afrikaans

4

4

1

Drie hoofde het hulle nie oor hierdie saak uitgespreek nie • Ui t hierdie tabel blyk di t da t Engels .in werklikheid die offisiele taal is wat die meeste gepraat en
gehoor word buite die skool, want Afrikaans word net eenkeer as die oorheersende offisiEile taal genoem. Di t blyk
egter dat die ·gegewens :in ·bostaande tabel ni.e 'n suiwer
weer~awe

is van die regte verhouding tussen Engels en

Afrikaans nie. Afrikaans behoort in meer gevalle ·die
oorheersende offisiele taal te wees.
(~)

IndiEir- en

Kleurlin~skole.(Gemengde

skole)

pie volgende tabel gee die_voertaal aan wat in die
gemengde skole gebesig word. Ook word die

oo~heersende

huistaal van die Kleurlingleerlinge gegee.
TABEL 146.
Voertaal en huistaal in
Afri- Engels
kaans.
voertaal
Oorheersende
huistaal.

11

5

31

2

~emengde

Afr.en
Engels

17

-

skole, 19ltO. (TvJJ.
Naturelle
taal

Totaal,

-

33

1

34

Volgens hierdie tabel is Afrikaans in 31 uit die 34
skool-omgewings (d.i. 93•9%) die oorheersende huistaal van
,

I

I

die Kleurlingleerlinge;, en tog is· Afrikaans. net in ll
van die 33 gevalle (d. i. 33• 3%), die voer·taal. Engels is
net die oorheersende huistaal in 2 omgewings (d. i.
en tog is Engels die voertaal in 5 (d.i. 15•2.%).

6•1?~)

Vir hierdie wanverhouding word in

9

n sekere mate

vergoed in die 17 skole (d.i. 51•5%) waar Engels en Afrikaans die voertale is. waar albei die offisiele tale gebesig

word~·

word die verhouding nie omskryf' nie, maar in die

meeste gevalle beteken dit dat Afrikaans in die grade
·gebruik word en Engels in die ander standards. In ee:n skool
word Engels in die grade gebruilc en Afrikaarts en Engels
in die ander stahderds.
Net een uit die 33 gemengde skole meld dat hy spesiale klasse vir IndiEirkinders het. Behalwe dat Engels hierin die voertaal is, word verdere besonderhede nie ge;-;ee
.

nie. 'n Ander hoof' meld dat daar spesiale

kl~sse

vir

Indierleerlinge is terwyl die Kleurlingleerlinge Bybelgeskfedenis het. In hierdie klasse is Engels ook die
voertaal.
Omdat die Indierkinders nie die Bybelgeskiedenislosse
b~voon

nie, sal die meeste gemengde skole wel die een of

ander reeling

he

vir die Indierkinders
gedurende daa1•die
.

periode. Die feit bly dat daar geen spesiale tegemoetkomings is·vir

~ndierleerlinge

in gemengde okole nie. ·

Hulle woon die klasse saam met die Kleurlingkinders
'
ontvang hulle onderwys deur dieself'de voertaal.

'by

en

Daar dien egter op gelet te word dat die rndierkinders in die oorheersende Afrikaanse omgewings, Afrikaans praat met die Kleurlingkinders, en dus nie veel
skade behoort te. ly deurdat Afrikaans·die voertaal is nie.

5.

SKRIF.
(Af'deling G van vraelys A).
Daar is twee skole wat net van·drukskrif·en twee

~at

net van lopende hand ge;bruik maak. -Die algemene gebruik
is om met drukskrif te begin
lopende hand.

e~

later oor.te gaan na
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66•6% van die skole begin met drukskrif maar hou net
daarmee aan tot aan die einde van standerd I. 25% van die
skole gebruik net drukskrif
in die grade, en 8•3% tot
.
,•'

aan die einde van standard II.
Dit is wenslik dat drukskrif tot aan die einde van
standerd I gebruik sal word. In standerd II moet die leerlinge bewus geleer word om lopende hand te skryvve 1 maal"'
albei moet nog toegelaat word. Vanaf standerd III moet
lopende skrif gebruik word.
Daar is nog.drie skole wat van leie in die aanvangs•
klasse gebruik maak. Skaarste aan skri:fte maak di'9 gebruik
van leie sans noodsri.aklik.
Die gebruik van potlode varieer in die verskillende
sko1e. 45•4% van die sko1e gebruik net potlode in die
grade, 36•4% in die grade en standerd I, 9•1%'in stanuerds
I en II en 9•1% net in standerd II.
45•4% van die sko1e begin in standerd I met pen en
ink skrywe, 36•4% in standerd II, 9•1% in standerd III
en 9•1% in die laaste kwartaal van standerd I.
Daar behoort baie meer uniformiteit te wees met die
gebruik van potlode en_penne in die verski11ende skole.
Die be1eid behoort te wees dat wanneer die leerlinge i:n
standard II lopende hand aanleer, hulle ook sal leer om
met pen en ink te skrywe. Dan kan vana:r standerd III
a1leen penne gebruik word.
6•

ONDERWYSMETODES.
( Ardeling H van vraelys A).
.

.

Die hoofde moes onderstreep watter van 'n aantal
genoemde metodes hul1e in hul skole gebruik.
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(a) Aftrek.
45•5% van die skole gebruik by aftrek die metoda van
gelyke

b_ytelling~

18·2% gebruik die sogenaamde

11

Leen- 11

metode en 9•1% die metoda van komplementere byte1ling.
Sommige skole maak van meer as een metode gebruik. So
gel;Jruik 18•2% die metodes van ge1yke e)) komplement6re
bytel1ing en 9•1%. ge1yke bytel1ing en die

11

1een.. 11 motode,

. Ui t hierdie gegewens b1yk di t dat daar · 'n ste:rk
behoefte bestaan aan uniformiteit wat die rnetodes vun
aft:rek betref, A1 sou di t nog nie 'n ui tgc:r.J.Gnldc nc:.nJ:: wees
watter van hierdie metodes voorrang behoort te geniot
nie·, dan nog is di t wens1ik om .' n be 1e id vas te 1e,
terwi11e van kWers wat van sko1e verwisse·1,
(b)

vermenigvu1digin~~

81• 8% van die slcole begin met die tiene in hullo
vermenigvu1diging en 9•1% begii! met die ene. 9•1% gcbruik
a1be·i hierdie metodes.
Die doel was hier om vas te stel in hoeverre di(-;
'

metodes van vermenigvuldiging verskil in die verskillunde
skole, A1hoewel die skole hier nie so veal verski1 as in
.die geva1 van die aftrekmetodes nie, ·is dieselfde arGu.rnente
vir uniformiteit ook hier van toepassing,
(c) Leesonderwys.
Ook hier

wisse1.die metoqes, Soms word die fonetie-

se metode vir Afrikaans gebruik en die

11

Look-and-sayn-

metode vir Engeis, 60% van die skole maak van a1bei die
metodes gebruik; 30% net .van die
10% net van die

fon~tiese

11

look-and-say 11 -metode en

metode.

Dit maak by die aanvanklike leesonderwys nie veel
saak watter van die erkende metodes aangewend word nie,
mits die onderwyser
behaal.

sy metoda ken en sukses daarmee

309.

7.

BIBLIOTEKE.
(Afdeling I van vraelys A).
81•8% van die IndiMrskole het

be~estig

dat hulle

wel biblioteke het,
Ondersoek is nie ingestel om uit te vind of die _
biblioteke tot die voordeel·van die leerlinge aangewend
word nie, maar die hoofde moes die aantal boeke wat hulle
het onder die hoofde fiksie en referensie aangee. Daar is
net 3 skole· .wat in die fiksie-afdeling 250 of meer• bc,eke
het. Twee skole he t 50 en minder bdelte. In die ·referensieafdeling is daar 6 skole wat minder as 50 boeke het •
. ,n Biblioteek is 'n

essensi~le

deel van enige onderwys-

·atelsel, en onderwysers moet gedurende hulle opleiding leer
hoe om die ·beste gebruik te maak van die skoolbibliotoek.
Ui t die bogenoemde. ge gewena blyk di t da t ·die IndHfrslwle
nie ten volle gebruik maak van die onderwysdepartement se
vergunning om biblioteekboeke op die £ vir £ stelsel uc:m
te koop ni·e • Daar fs maar een skool met '·n duisend fikt::ieI

en 150 referensie-boeke.
8•

SKOOLGEBOUE.
(Afdeling J van vraelys A).
60% van die skoolgeboue word 'gehuur. Bedrae soos <£60

per maand vir 'n 18-klaskamergebou en £46 per maand vir
'n 14-klaskamergebou word betaal. 20% van die skoolgeboue
word gratis verskaf deur die IndiMrgemeenskap,

10~~

van die

-geboue word deur die ouers gehuur. Net 20% van die geboue
is die eiendom van die admi.nistrasie.
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Omdat sommige van hierdie geboue te klein is, is
die skole genoodsaak om dubbelsessies per dag onderwys
te gee.
Die huur van skoolgeboue is 'n duur beleid. Dit is
noodsaaklik dat die provinsie geskikte terr~ine sal vind
en sy eie geboue sal oprig•

9•

SPESIALE PROBLEMEe
(Afdeling K van vraelys A en afdeling G van vraolys
B•. )

Na 'n ondersoek van die verskillende .problems wat
deur die hoofde genoem is, kan hUlle

SOOS

'

VOlg gegl'Oe.]!eer

word•
(a) Skoolgeboue en speelgronde.
I

Skoolgeboue is soms in gehawencflle toestande, In 1J::.tie
gevalle.is daar glad geen speelgronde nie. Hierby kom nog
dat baie skole in die mees onopvoedkundige omgewings
gelee is. In heelwat van hierdie geboue ontbreek stoorkamers ook,
(b) Ouers.
Die Indi#rs is soms suspisieus as problema opgelos

moet word 1 veral as die hoof

1

n blanke is. Hulle beset

ook maar selde die waarde van die onderwys. Di t is m.oeilik om die ouers te oortuig dat dit voordelig is om hulle
kinders verder as standerd VI te laat leer, Soms word
geklae dat daar geen samewerking is nie en dat die ouer•s
nie die onderwysers waardeer

nie~

Baie van die problems wat die ouers veroor.saak moet
aan hulle

konser'\IU~tisme

toegeskryf' word. .A.:rmoede sleep ook

soms belengrilqt)r~'bleme,. want ·arm ouers se kinders kom
ongereeld skooltoe en hulle word ook vroeg weer uit die
skoal gehaal ..
Skole behoort ·saam te werk in die paging om die
ellende van die armes te lenig.
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(c) Leerlinge,

-----

Daar is skole waar die leerlinge drie jaar in die
grade gehou word. Een jaar hiervan word dan aan die toekomstige voertaal gewy, soos in Natal. Na hierdie ekstra

-

jaar word die vordering as goed bestempel.
'n Ernstige probleem word geskep deur leerlinge wat
yan~f

IndiE! kom, Alhoewel heelwat van hulle se rekenl:cun":"

dige kennis goed is, het hulle gewoonlik geen kennis van
die af'fisiele tale nie • Hulle kom oak ears op gev01--derde
ouderdom in graad

r.

Die ander IndiE!rkinders kom oak op gevorderde_ ouder""!
dom iri die skoal, want hulle moet eers die kerkskole besoek
voordat hulle na die gewone skole gaan. Heelwat tyd. gaan.
dan nog verlore omdat spesiale aandag aan die voertaal
gegee moat word,
· Hierdie preb leem word nog vererger omdat leer•linge
so vroeg weer die skool verlaat. Dit is veral waar van die.
meisies, veral Mohammedans. · Spesiale skole. vir meisies
is tot 'n sekere mate 'n oplossing waar die getalle C:Ut
regverdig. Spesiale skole is egter selde 'n sukses.
Die ouers veroorsaak ook moeilikheid deur die gEJl_,l"Uik
van seuntjies en dogtertjies by hulle smousery,
Daar is min omgang tussen Indier- en Kleurlingkinde.rs
"

in gemengde skole en die Indiers laat die Kleurlinge maklik
oor hulle baasspeel, In 'n paar gevalle word gakiae oor
vuil kinders, veral diegenes wat nie Rooms-Ka:'toliGlte is
I

nie.
(d)

Onderw~sers.

Daar is 'n tekort aan goeie opgeleide onderwysers.
Dit is moeilik vir Afrikaanssprekende onderwyserp. om
hulle by die Indiers aan te pas, 9mdat hulle kultp.ur
vreemd en onbekend is. sulke onderwysers bly steed:s
bewus daarvan dat daar 'n onoorbrugbare kloof
hulle en

di~

leerlinge is.

tusse~
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· (e) Skoolvakke • ·
Engels en Afrikaans is vir die leerlinge vreemde ·
tale. Die onder•wys van uitspraak en op£:?tel is veJ:>al moeilik, Die

Indi~r-aksent

bly

vreem~Omdat

Engels ook virr

besigheidsdoeleindes nodig is, word privaat onderwysers
b Oiekeer daarvoor a-angehou,
Die leerlinge is soms swak in rekene en stel nie
veel belang in die drie kulturele vakke nie,
Gemengde klasse gee ook soms moeilikheid, omdat die
· Kleurlinge gevvoonlik goed is in Afrik13,ans en die IntlHirs
in Engel-s. Die houtwerk- en huishoudkunde sentrum iu soms
ook nie

gerieflik·gele~

vir alle skole nie,

(f) Skoolbesoek.
Die skoolbesoek is oor die algemeen swak. Sommige
hoofde beweer dat die kinders begerig is om skoal toe te ·
kom,_maar dat die ouers weier om hulle te stuur. Hicrdie
ongereelde skoolbesoek is dan ook 'n vername oorsaal\.: van
vertraagde vordering.
Alleen

verplig~ing

kan die skoolbesoek en die

stundaard van die werk ve-rhoog.
(g)

Huisv~erk,

Die aandag w,at aan huiswerk gegee word is onbevrcdigend, Huislike toestande is soms van so'n aard dat
onderwysers net mondelinge werk gee wat tuis voor•berei
moet word. As die buiteskoolse godsdiens-

en taalklasse

in aanmerking gene em word is di t te betwyfel of di t

1:~rys

is om huiswerk, van watter aard ookal, aan IndiE!r_leerlinge
te gee,
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(h) voertaal. ·
· Veral somrnige gemengde skole ondervind moeilikheid
met die voertaal wat vir die

Indi~rkind

vreemd is. Die

· Kleurlingkind se vordering word hierdeur tot 'n mate
vertraag.
(i) Laatkom.
Vir hierdie verskynsel moet die. belanglose ouer
geblameer word. ·Baie kinders staan soggens op wannecr
hulle lus

vo~l

om op te staan, en die ouer bekommer hom

nie oor wanneer hulle by die skoal aankom

~ie•

Laatkom is dan ook een van die faktore -wat die
vorderi.ng van die Indierkind vertraag.
(j)

Werkverskaffin~.

Hoofde wat hulle· bekommer oor die na-skoolse

loopba~n

van die kinders 1 vind 'n ernstige probleem in die boperkte
werkgeleen~ede

wat daar bestaan.

In hierdie apsig is beroepskeusevoorligting en pogings
tot werkverskaf~ing 'n dringe~de noodsnaklikheid.
(k) Moderne onderwys-u~trustin~t

Ook op hierdie gebied is daar al vordering gemaak.
Die draadloos 1 die projektor en ander onderwysmiddelD ·word
reeds in 'n hele aantal skole

aanget~ef.

Een skool het

selfs sy eie kliniek.
10.

DIE SAAivi•SKOOLGAAN" VAN INDIERS EN KLEURLINGE.
(Af~eling

L van vraelys A en afdeling H van vraelys

Be) .

(a)

Inleidin~•

Oor hierdie aspek van die· ondersoek- is hoofde van
Indier- en gemengde skole pertinent gevr~ ·of rmlle ten• ,
gunste van die saam-sl{oolgaan van Indi&r- en Kleurling•
kinders is. Daarna moes hulle in twee lyste vari moontlike
al"'gumente vir en teen gemengde skole, die arg't)Illente d.o ur -
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t~k

wat hulle as ongeldig beskou. Indien moontlik moes

hulle verdere arguments byvoeg.
Om oor hierdie aspek ook die sienswyse in~e

win van

.

.

persona waarvan die meeste self hulle onderwys in gemengde
i~

skole ontvang het,

56 IndiEir- en Kleurling

normac.~lctu

dente gevra om 'n opstel te sk:::>ywe oor: "Is die s,aam ...
skoolgaan van IndiEir- en Kleurlingkinders vvenslik? 11 Van
hierdie stude.nte het ek gegewens gekry wat nie andersins
verkrybaar was nie.
Om die sienswyse van die algemene Indi&rpubliek en
ander belangstellendes oor hierdie saak te kry, is hulle
deur middel van die IndiEir-weekblad,

i

Indian Views!'

1

ui t-

genooi om hulle sienswyses te gee. Antwoorde op hierdie
uitnodiging is in die "Indian Views 11 van 25 November 1938
be handel, · 'n Onbekende persoon het ook sy sienswyse C:U.rek
per brief aan die skrywer gestuur.
Hierdie deel van die ondersoek is ook ge'inspir•eel..,
deur die feit dat die verskillende provinsies in hierdie
opsig verskil wat hulls beleid betref. Die Kaapprovinsie
het net gemengde skole • Kleurlingskole is die enigste 2:kole
daar waar Indi6"rkinders onderwys kan ontvang, Natal mr.,o.k
'n skeiding tussen hierdie twee hevolkingsdele. Daar' L3.
net suiwer IndiEirskole en suiwer Kleurlingskole.

Trans~

vaal het albei die soorte skole naamlik suiwer Indierskole en gemengde

Indi6"~-

en Kleurlingskole.

(1)

·

(b) Antwoorde vir en teen gemengde onderwys,
Die volgende tabel gee 'n opsomming van die an.tl·\'oorde
vir e·n teen die

saam-skoolgaa~

van IndiEirs

en :Kleurlinge:

(1) The National Bureau of Educational and sdcial
Research: Bulletin of Educational statist'ics for tlle
Union of

s~A.,

1939.;

15.
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TABEL 147•
Antwoorde vir-- en teen die saam-skoolgaan van Indiers
en Kleurlinge.
Indi§r- en Gemengde skole,
Is saam-skoolgaan wenslik?
Ja.

14

studente.
Is.saam-skoolgaan
wenslik?

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

31

14

34

28

.....§2

'n Aantal skole het net:. die arguments
nie

Totaal

behandel~

maar

beslis kant gekies nie, 'n Aantal studente het weer

'n gedeeltelike gemengde onderwys voorgestaan, Hulle beveel
gemengde onderwys aan in die grade of tot standerd II* en
op middelbare

skoo~,

maar apartheid in die middelstanderds,

Hulle grond hierdie beskouing op,die feit dat die

klei~

tjies nie omgee om saam skool te gaan nie, en die leerlinge in die middelbare skoo1 al verstandig gen6eg is
om hulle ty· die toe stande aan te pas. Andere keur we ex• ·
alleen gemengde onderwys in die middelbare skoal good,

69•9% van diegenes ·wat 'n definitiewe beslissin&
geveJl. het 11 _is teen gemengde onderwys en 30•1% is te:ngunste
daarvan. Daar dien egter op gele:t te word dat die mecste
wat kant gekies het die grondige argumente vir die anci.er
kant so gelaat het en nie deurgetrek het nie.
(c) .a£,gumente ten gunste van gemengde

onderwys,;~

Die volgende argumente is ten gunste van gernengde
onderwys aangehaal. Die eerste 12 word in dalende· orde
behandel vanaf die een wat die meeste genoem is, Die res
het
1.

alm~l

ewe veel ondersteuners.

Die koste verbonde aan aparte skole sal te hoog wees,

Op die platteland word hierdie twee

bevolki~sdele

deur

klein groepies verteenwoordig• Saam regve:r•dig hulle in
baiG gevalle -skaars eeri .skooltjie, Self's waa:r• die getalle
twee aparte skooltjies regverdig sal dit maar klein okool•
tjies wees en sal dit nie billik wees om te verwag qat
die owerheid twee skole moet bou en onderhou nie•
2.

Gemengde onderwys is nodig vir die afrikanisering
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van die. IndiMrs. As die Indie'rs wil aanspraak maak daa!lop
dat hulle Suid-Afrikaners is; dan moet hulle die Oosterse
kleur prysgee en hulle by die Suid-Afrikaanse
o~de~vys

aanpas, Gemengde

help. Baie van die

lewensaa~d

kan hulle in hierdie opsig baie

Indi~rs

wat hier gebore is pas hull·e

tog reeds met 'n taamlike mate van sukses by ons land aan,

3,

Omdat Indiffrs en Kleurlinge dieselfde kleur. het, kan

hulle maar saam

skoo~gaan

ook. Daar is ook ander opsigte

waarin hulle ooreenkom,

4•

Omdat daar tog ondertrouing plaasvind, kan die twee

groepe maar saam skoolgaan, Ondertrouing vind gewoonlik
•

plaas tussen
diens

aanhSJn~g

Indi~rs

wat Rooms-katolieke is, of geen gods•

nie P en ICleurling vroue. Die mae ste van die

kinders wat uit hierdie huwelike gebore word, praat
Afrikaans,·

5•

Indi~r-

en Kleurlingkinders wat. saam skoolgaan, loer

mekaar bater verstaan en.respekteer. Op hierdie wyse word
rasse-moeilikhede oorkom, Aparte skole bring

ve~Nydering

soos bewys word deur ·dio versteurde verhouding tussen die
1.

hot!1rskoolleerli-nge, nadat die middelbare skoal vir

In,~3.i~rs

in Johannesburg in die lewe geroep is•

6,

Gemengde onderwys is wensiik omdat die twee bevoJ.kings-

groepe met mekaar omgaan, Dit geskied veral in die geval
van Kleurlinge en

Indi~rs

wat aan die Rooms-katolielce kerk

en aan die kerk van Engelond behoor. Ook in. die kommer.·s.iE!le w8reld is daar omgf;lng.

7,

Omdat hulls op dieselfde sos.iale en heskawingspldl

lewe, is gemengda ondervvys wenslik. Hier word bedQel die
Westerse beskawing. Pit is 'n beskawing wat vreerrP·wa$ vir
die Iridi€rs, maar waarby 'n deal van hulle hul reeds aange'·
pas het. In werkjlikheid is hierdie aangeleerde·besknwing

net 'n uiterlike beskawing wat weerspiee'l word in dfngetjies
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soos klered.rag. In sy wese bly cUG Indier egter

1

n Ooster-

ling.
8) •.Omdat die Kleurlingc-; ten ::sunste van gemengde

onderwys is 9 beboort dit toegepas te word. Dit is ook noodsaaklik9 so beweer bulle 9 omdat di0 Indiers ook ten gunst0
daarvan is. Daar is egter Kleurlinge wat beweer dc:tt die
Indiers alleen ten .gunste daarvan is omdat di t vir bulL
middel tot

1

1

n

n doel is.

9). Die·Indiers gebruik nie een van die offisiele
tale tuis nie. As hulle saam· met Kle~rlingelskoolgaan 9 1:ry
bulle

t~eleentbeid

om tenminste met een van die offisielo

tale nader kennis te maak. As die voertaal van die skool
dieselfde is as c1ie taal wat deur die meeste Kleurlin[_st..
gebesig vwrd 9 dan Sal hierdie omgang defini tief 1::AVOrc1erlik
wees vir die Indiers.
lO).Die aanwesigbeid van die twee volksgroepe in
dieselfde skool 9 veroorsaak 'n gesonde kompetisie omdat
die Indiers in sekere
weer in ander vakke.
gesond wees as

eli~

~0kke

uitblink en die Kleurlinge

H~erdie

kompetisie pal egter all8en

deeglik gekontroleer word en nie ont-

aard in wedersydse veragting en ongebalansee_rde wedywering
nie.
11) .Die samewerking wat gemengde onderwys meebrin10 :;
is. bevorderlik vir wedersyclse opbeffing. Veral die
tipe Indier·

~help

b~ter

die Kleurlinge.

12).Kleurlinge en Indiers word as nie-blankes geklassifiseer. As bulle dus

1

n verenigde front wil vorm is

di t wenslik dat bulle kinders saam

S'~l

skoolgaan.

13) .As Indier- E:m Kleurlingkinders saam. skoolgaan
dan is die skole groter en dan r1eel die leerlinge ·in die
beter onderwys-voorregte wat die groter skole. bied.
14).0mdat die Kleurling 'n tussenpersoon is'tussen
I

die blankes· en· Naturelle, beweer sommige Indiers dat c.?_;omengde onderwys bulle sal help om die Kleurling te 'leer
ken, en as bulle die Kleurling ken sal bulle'die blanke

318
Naturel beter begryp.
15). As die ~ndiers em Kleurlinge dit opreg bedoel as bulle 'n beleid v::1.n ·apartheid beveg, waarom dan
.apartheid toepas in hull·e skole? 'n Mens do en tog nie die
ding wat jy beveg nie.
16). Geen aparte skole is te regverdig solank die
owerheid die beleid var_&.epatr:i:a:Bi:.e volg nie.
I

'

•

•

'

17)~

Geen staat kan elks klein minderheid toela~t
om'aparte skole op te rig nie.
18). Gemengde · onderwys sal die Indiers las,t bes0f
· dat bulle benede die peil 'van die blanke staan.
(d). Argumente teen ~emengde onderwys.
Die volgende argumente -is genoem t~;en die
g.emengde onderwys van Indi~rs en Kleurlinge. Hulle word
behandel in dalende orde vanaf die een wat die meeste
·genoem is,
1) .• Die Indiers behoort tot 1 n a parte nasie 9 met sy
eie tale? godsdienste, ge.woontes 9 kultuur. Dit is vir die
Kleurling 1 n vreemde ra.y, wat met sy eienaardighede aller~
hande pro•bleme
skep in
die g.emeng.de skool. So kan Indier-· .
'
.
meisies weens bulle kl.r-::redrag · nie :lan al die liggaamsoefet?-~
inge ·deelnr::~em ni_.e. ~ulle mag aan sekere soorte vleis nic'l
raak nie, en dan moet die Kleurlingmeisies in cl.ie kookkuns~ .
klas al die werk doen.
2) • Die Kleurlinge praat · ! n offisif.He· taal· veral
Afrikaans, en· ,pntvang hul1.e onderwys deur hulle moedertaal.
Van die offisfie tale gee die Indiers voorkeur aan Engels 9
ook as voertaal in die.skole, Gemengde onderwys kan.moeili.k
hier reg aan albei groepe laat geskied.
3). Daar is niks gemeen tus~en hierdie ~w~e rasse.
wat bulle belangstellingsrigting~ betref nie. Bulle lewe
senvoudig in twee .aparte w~relde ,r
4). Bulle volg ook nie dieselfde loopbane indio
lewe nie. Die meeste· Indiers se lewe en strewe is alleen op
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besigheid gerig. Die Kleurlin~e daarinteen is han·dwerksme.nse,
wat in hierdie opsig halfgeskoolde loopbane volg. Die ondorwys kan hierdie verskil nie bui te rekening J,.a.at nie.
5). Die IndiEirs is nie ten gunste van g,;mengdepnde:rwys nie. Bulle beweer dat · die mee~te blankes ten gunste V'""un
apartheid is en dat 'bulle in hinrc1ie opsig dieselfde ir-Gal·:;
het, Die Indiers se houding word ook befnvloed deur die
feit dat hulle teen Afrikaans is; veral as voerta~l.
6). Die Kleurlinge is ook nie ton gunst!::J vtln gemengde onderwys nie.
7). Die sosiale verskil tussen hierdie twee bevol~
ingsgroepe is so groot dat daar nie 'n noemenswaardige mate
van sosiale omgang tussen bulle kan we as· nie..
·
· ·
vvandigges.indheid tuasen
. ·
8). 'n Argument wat bf3sonder swatf:!r weeg lS -die;In·dier ·- en Kleurlingleerlinge in gemengde skole. Hierc3ie. ·
gesindheid lei baiekeer tot botsings tussen die leerlinge.
en later ook tussen die ouers. Een het dit soos volg uitgedlrukg
11 There is a clash where East ·meets Westn.
9). Gemengde.onderwys is nie wenslik nie omdat die
Kleurlinge op 'n laer beskawin~speil lewe ·a·s ·die Indiers .Di•~
gewig V3.n hierdie argume~t sal'ook weer 1afhalJg vsm wat met
beskawing bedoel word waar dit betrnkking bet op hi8rdie
twee bev.olkingsgroepe.
10). Omdat die lndiers instaat is om groter finansiele steun aan die skool te verleen, beweer bulle dat dit
onbillik is ~s die Kleurlinge diese~fd'e onderwys~oorregte geniet sonder om ook finansieel- by te dra. Die fait dat die
Indiers ryker is en bulle kinders dus a·s bevoorregtes die.
·skool saam ·met die armer Kleurli.nge besoek, is ook 1 n bron
van wrywing tussen clie .leerlinge. Die bewering V:R..n Kleurli:n:~
kant dat die baie presentjies aan die onderwysers tot voor~rekkery aanleiding gee, is ook nie van alle~waarbeid ontb].oot nie •.
· 11). Alhoewel beweer word dat die twee groepe niobe-
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vooroordeeld is teenoor mekaar nie 9 beskou bulle tog die een
,die ander as sy mind ere en v.:~rag mekaar •. Daar is 'n duidelike
mesrderwaardigheidsgevoel by die Indiers 9_ veral die Mohammedans.
12). Opvoedkundig is eli~: gesondste beleid die wa0,r di;_;
Kleurlingkinders deur Kleurling-onderwysers en Indierkinde..rs
deur Indi13r -onderwysers opgevoed word. Hierdie beleid is in.
die gemengde skool onuitvoerbaar.
13). Gemengde skole maa~ 1 n sko~l-voedingstelsel wat
ten voordele van die hele gemeenskap is 9 o:nmoontlik. Voee_s@'l
wat yir die Kleurlingkind voorberei word, mag nic: deur c1ie
Indier~ aangeraak word nie, en 1 n dubbele.voedingstelsel by
elke skool is onuitvoerbaar.
14). Die ge-aardheid van die twee groepe kinders ver~
skil ook h=-omelsbreed. Di t maak samewerldng op skool fei tlH~
onmoontlik. So onttrek die Indier~hulle gewoonlik aan gesamentlike :konsertoefeningr-~. Die meeste sing ook ni•3 saqm tn
die sangl.es nie, en Bybelgeskiedenis mag bulle niE> bywoon n:L':).
15). Gemengde skolG lei tot gemengde huwelike tussen
Indiermans eh Kleurlingvroue, HieriiJ.,·Jsien die Kleurlinge 1 n
definitiewe verlies, wat tot 'n groot mate· in aparte skole
voorkom kon word.
16), Die huislike oms~andighede v.qn die Kleurling is j_l')
die meeste gevalle ongunstig vir huislike studie. Die kinder,s
mo~2t baiekeer na skool ander werk vir hulle ouers doen en
baie van die gewone ge;riewe wat noodsaaklik is· as hui$werJ{
tuis ge-doen mo et .word 1 ontbreek. Di t veroorsaak 'n ongc-ly:lfe...
kompetisie tussen Kleurling en Indier in die gemengde skool,
17). Daar is geen verskil tussen die huislik'.'l-en di~
skoolomgewing in die g;::;val van die Kleurling nie. Al bei hie:.-r"die· omgewings is Westerse omgewings waaraan die kind V'l.n·
kleinsaf gewoon is. Die Indier daarinteen is 'n Oesterling
tuis, maar word gedwing om 'n Westerling by die skool te
wees. Di t is twee omgewings wat lynreg teenoor mekaar sta:-:tn.
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18). Di t is nie gemengde skole nie, m9.ar w.el ap11.rte
skole wat daartoe sal lei dat hierdie twee groepe meka~r sal
respekteer.
19).Sommiges het verwys na die argumente wat by die
onderwys v8.n blankes aangevoer word ten gunste van G.~te
Afrikaans- en Engelsmedium-skole. Hulle voel egter dat hi-::rdie argumentenog swaarder weeg in die geval van die ondorwys
van Indiers en Kleurlinge.
20) .Hulle V<:3rskil ook wat 8.anleg betref• Dis Kleurling is 1 n liefhebber van sport, terwyl die Indi:3r sy stuc.iss
baie ernstig opneem.
(e). Gevolgtrekkings.
Dr-u=J.r is 1 n duidelike skeidslyn tussen die Asi'-ts.t
en die Kleurling. Hulle verskil in godsdiens ~ taal:; gt~vvoontus 9
ge-aardhede en ras. Alhoewel die Kleurlinge onderling.tot 'n
groot mate verskil, kan bulle tog duidel·ik gedifferensieer
word van die :(:ndie:ss Daar was in die verlede in werklikheic1
min s'osiale en geslag2vermenging tussen die twec.:l, en die
groot verskille. tussen die ·twee. sal bulle ook in die~oekoms
apart hou.(l)·
.
·
qok op die gebied van die loopbane wat bulle kies
verskil die twee groepe wesenlik. Waar die Indier so aqnda~
op besigheid ·gr.;;vestig ·is, daar vind ons die· volg.'Jnde onder
die beroepe wat die meeste Kleurlinge volg~ Messelaars,
Skrynwerkers 9 Bkild·'3rs, kleremakers, skoonmakers 9 steenm~kers, saal en tuie-makers; wamakers en huisras.dmakers,C 2 )
By monde van die Transvaalse Indierkongres, en die
Indier -onderwysersvereniging vra die.Indiers vir ~parte
skole. As redes voer hulle aan dat die Indier en Klc~urling
verskil wat kultuur en beskawing betref. Ook verskil bulle
wat bulle
(1). Evans: Black and White in South East Africa; 283-309.
(2). Stevans~ White and Black; 282 -283.
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huista3..l be:bref 9 want· die Kleurlinge praat oorwegend Afri. kaans ~ terw.yl die huistaal V!3.n die .Inc1iE1rs 1 n Indiertaal is
.
.
en die Indiers verkies om deur Engels onderwys te word. In
kleiner plekke wa·.>~r a~te skole nie moontlik. is .nie? is
bulle egter tevrede as die kinclers van CJ.ie minde.rheid (~i::;
skool van die fueerd~rheid besoek.(l).
· ·
In rrindian Views 11 word sterk geplei t vir apartC":
skole 9 omdat 'c.ie IndiElrkinde!s dan bulle ondorwys kan ont'
vang van Indier-·onderwysers. Dan sou faktore soos d1 ";
volgend,:J ook in aanmerking geneem kan wore!:
i). Die huistaal van. die _kind.
ii). IndH~r-eti·,,k.
iii). Indier-gewoontes~ maniare en ga-aardhede.
iv). Die godsdienstige beskouings
en idees van die In~i~rs#
!
·v). ~ie morele, fisiese en verstandelike toapRssing van
~ogenoemde in ~ake wat die onderwys raak,C 2 )•
Aan die ~nder kant pleit die Kleurlinge ook vir
apa;rte skole. As mondstuk tree op die
Transvaalse.Kleurling.
.
.
onderwysersvereniging wat homself noem: uTra.nsva<:J.lse mr~do
Afrikaner Onderwysbond". Hulle beweer dat die ar:mwesigheid
vim die Indier in bulle skole bulle voorui tgang belc~mner.Die
ontwikkeling van 'n gemeenskaplike ger~s, eie volkstrFlc'isies
en ideale is ook . onmoontlik. Die grondslag
van bulle op.vo:·JcJ..
ing is Christelik-nas:i,onale onderwys, ·en ·di t ks.n ni2 met
die.. Indier in bulle midde terr:;gkom nie. Die invloed vqn die
Indiers op hull<2 kinders is ook ilie. bevorderlik vir hullo
latere lewe n·ie. Tenslotte bev~eer bulle dF:tt hulle wat
onderwyssake betref. beide op die platteland en in c'ie stc:de
deur. die Indiers uitgebuit word.(3).
.

(1). The-Transvaal Indian Congress: Statement ••• ; 8-9
£Rkaghe ~r;;msv-stal Indian Teachers' Associ>:ltion: MGJnolfi~~W·v1eWa. 25 I
11 I 1938.
.
( 3) ~ Transvaalse Mede-Afrikaner Onderwysbond: Memorqndum.e
Paragraaf' 3.

(2).
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Met reg beveel die onderwyskornmissie v~n 1938 dan
oak aan dat waar die getalle dit regverdig, afsonderliko
skole opgsrig meet word vir Kleurling~- en Indi~rkinders;
omdat die twee rasse inderdaad weinig gemeen bet; en omdat
bulle tradisies radikaal verskil. Die verskille tussen die
twee bevolkingsgroepe word dan soos volg saamgev8.t dour r"ie
kommissie ~- "wat bet ref bulle. wyse vstn_ besta<'::m is die Kl;.mrlingb.evolking van Transvaal bandwerksmanne, bf1.lfgeskoolde
arbeiders 9 landbouers ens. Die In~igrs gee voorkeur aqn
hsmdel in sy verskillende vertakkinge. Wat bet ref d.i·J t!l~.l,
is die buistaal van die Kleurlingbevolking g·ewoonlik Afri:..
kaans, terwyl Engels die Europese taal is wat die Indi~rs
begerig is om te leer met die oog op bulle beroep. Wat
betref godsdiws, is die Indiers Mobammsdane, Hindoes of
Boeddbist·e, terwyl die Kleurlingbevolking protest-=mteCbristene is. Beide seksies bet dus goeie redes om
afsonderlike ·skole te · eis." ( 1) •
11. Samevatting.
Die ondersoek van die antwoorde op die vraelyste
het die volgende openbaar in verband met die onderwys, opvoec1ende invloed.e en die saam-skoolgaan van Indiers en
Kleurli:nge:
Die leerplan is dieselfde as die vir skole vir
blankes. In die plek van Bybelgeskiedenis word dn.ar e,:~ter
morels of sedelesse gegee. Dit is egter nodig dat die
leerplan dr~sties bersien sal word.om by die beboeftes
van die Indiers aan te pas. Die gegewens toon dat die
leerlinge gewoonlik die beroepe van·die ouers vo15. Waar
die ouers in 82.5% van die geva1le 'n kommersiEHe beroep
gevolg bet, daar bet die leerlinge in 78.4% van die gev~lle
di t gevolg, Di t is dus nodig dat die lec;rlingE·j in -::. 'n
grater ~ate voorbereF sal word vir bulle toekomstige
beroep. Behalwe dat bier en daar aandag
(1). Transvaal: Verslag van die Provinsiale Onderwyskommissie, 1939; 234.
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aan tuinbou gegee word en dat sekere aspakte vqn ~ia r8kene~
leerplan beklemtoon word 9 ;word die leerlinge gl::1.d nie voorberei ~ir 'n to2komstige beroep nie. Dasr is net eAn skool
wat boekbou na standercl Vl. aanbied.
Die hersiening vg.n (lie le(:;rplan word ook nodig
ge-ag omdat die Indierkind 'n buitengewone lang skoolc~-:-,,g
bet. Daar word byvoorbeelc. g(:3middelc~ 'n balfuur per da{': in
beslag gene.-c:m. d~ur serr~monies bui te skoolure. Hierdie
feestelikbede stG.an in verband m::o.t die Indier--godsdienst.e..
Ekstra tyd word ook gewy aRn klasse buite skouluro .. Die
tyd aan bierdie tRql- en godsdiens~lasse g~wy, wissel vqn
2 tot 5 uur ,per dag. Vir al hierdie bui teskoolse 8ktiv7i t·:d te
word geiJ?,idc!eld 3 uur per da~~~ van die kind se vrye tyd in
b8slag geneem.
Alboewel die bel.g.ngs'tellin£~ en rLif:;
van die ouors .-::ts gomiddeld na goed b~~stemp::;l worr:. ~ is d.q,c:,r
to g baie gevR.lle W8.'.tr di<::; .Juers bulle nH! di<? minste stHur
aan die onderwys van bulle kinders nie. Trouens in heelwnt
gevalle word die kinders vir pri vaat doelsindes ui t di\':~
skoal gebou ..
Daar is feitlik geen sosiale omgqng tussen die
IndiElrs· en diG Kleurlinge ·nie. Selfs op skoal m,::.ng hi;:;rf.~e
twee rasse beswaarlik.
In die_ oorgrote meerderheid van. dio Indierskole
i.s Engels die voertaA.l. In 'n paar ,;-evalle word Afrikn:-•,.ns
net in die grade gebruik. Daar is net een skoal wq~r Afrikaans dwarsdeur as voertaal gebruik word. Afrika0ns ·~ard
egter meer as Engc;ls bui te die skoal gehoor en gebruik ;Alhoewel in die gegewens
oar die oorbeersende offisi~le . ta~l
.
van die omgewing' Eng,:.;ls m•Jer kere as Afrika'l.ns geno;2m word,
blyk di t tog dai die verhouding tussen die twee offisi:cilE)
tale baie evveredig is en dqt dir::: oorb!'~ersende gebruik V'1n
Engels as voertaal nie t·; re~;verdig .is nie.

.
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Die Kleurlinge is fei tlik nlmal Afrika':=tnssprekcmd.
In 93.9% van die om,:Sewings is Afrikastns die:: oorhe·Jl'"'SE-!:nc~e
huistaal en tog is i~frikaans n(7lt in 33.3% van O.ie ,:~emo::mgd.o
~kole die vo~rtaal. In 51.5% van die skole is Afrikaans en
Engels die voertale. Dit beteken gewoonlik dat Afrika~n~ in
die grade gebesig word en Engnls in cl.i2 Rflder stanr1erc'ls.
Da!:lr bestas.n geen spesiale teger::10etkomin~sS vir C.ie
Indiers in ger~engde skole nie. Behalwe Bybelgeskiec1enis
woon hulle die gewone klasse saam met die Kleurlingkinders
by .en ontvs.ng bulle onderwys deur cliesel fde. voert;:ul..l.
Wcit skrif-onderrig betref is die algemene gebruik
om met drukskrif to begin on later oor te gaA.n na lopende
hand. Da0>r behoort egter baio meer uniformit~-::Jit te bests.':.n
wat betref die st~nderd wa~rin met lopende hand be~in
.
.
word. Di·~selfde geld vir dia gebruik van potlode en penna.
Die beleid behoort te wees c~at wanneer die lE:H:?rlin~·e in
standerd 11 lopenc,G h:-:tnd a8..nleer ~. hulL~ ook s:tl leer or.1·
met pen en ink te skrywe.
Hierdie gebrek aan uniformi tE::i t word ook by die
metodes V'-'.n. rekem)-onderwys openbaar. By aftrek word die
metodes van gelyke·bytelling~ komplement~re bytelling en
die "lee:li• ·.-' rnetddE. na willekeur gebruik. Alhoevvel die
meeste, skole by vermenigvuldiging m,;ot die tien2 br~gin is
daar nog heelwat wstt met die ene begin.
By c.ie aanvanklike leesonderwys mR.?~.k 60% v2.n rho
skole vqn c.i;') "look- and - say-" en V::l.n c~ie. fonetiese
metode gebruik. Uniformiteit in verband met die verskil~
lencle metodes is veral noodsaaklik t,?rwille v::>,n (ae kinr.ers
wat van skole verwissel.
'n Biblioteek is 'n essensiele deel vqn Gnig~
ond~rwysstelsel. Alhoewel 81.8% van die skol•wel b~vestig
het dr1t hullo biblioteke het~ blyk cht uit die aa:ntg"l
boeke waaroor
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bulle beskik dat die ~eeste biblioteke heelwat to wense
oorlaat.
Net 20% van cie skoolgebou~s die eiendom van
die a:dministrasie. Sestig persent van c'ie skoolgeboue word
gehuur en b,::;drae sao s £60 per maP..nd vir 1 n 18-kl~lskmnor
gebou word betaal. Die huur van skoolgeboue is 1 n duur b3leid en dis dus noodsanklik dP..t die provinsiA geskikte
terreine sRl vind en sy eie geboue sal oprig •.
. Indier-onderwys wemel V';.n spesiale probl~me.
Kinders kom op 1 n g~vorderde leeftyd op skoal. Hulle
skoolbesoek is swak en bulle verlqat die skoal v:reer gou.
Die lang skooldag maA.k huiswerk onmoontlik
en. r1ie onder,
wys word deur 1 n vrE~emde voertaal bemoeilik. Die lc~pl'l.n
pas hom oak nie aan by die behoeftes van 4ie Indi~rs ~ie.
Hierby kom nag dat die leerlinge in bP..ie gevalle bulle
oncbrwys v?.n .blankes· sn. Kleurling<.~ moet; ontvaw?;. ·. Diili
meeste van hie.rdie problema het bulle ontstaa.n te danke
'
aan die eienaarfl.ighede van hierdie ·oostr1rse bevolking.
_Hulle hat· nag nie 1 n Wes-ters.e onderwystracisie op5~ebou
nie. Bulle rasse-eienaar(~ighede en gewoontes glii?niet.
voorrang of di t noual mt=Jt clie onderwys bats of nie.
Sekere problems is moeilik oplosbaar 9 soos byvoorbeeld
die voertaal-vraat;sstuk: maar baie van <~.ie ander probleme
kan beveg word. 9.S verpligte onderwys ingevo:,'3r word. ·
Hoofde van skol'3, normaalstuc'!.entc3 en .diG Indier ~·
publiek is gevrr:J. om bulle sienswyse te gr.~e oor <"lie
wenslikheid v[:ln gemengcle Indier - en Kleurling-onderwys.
Alhoewel sommigr:;s gemengdG onderwys in d.ifJ laagste klassH
en op midclel bare skoal voorgestaan het, hf~t 69.9% 1 n
defini tiewe beslissing teen gemengc·e onderwys gevel.
' Dertig persent was ten gunste d8Jl,rvan.
Onder: die arguments ten gunste van·gemengde
onderwys is onder andere daarop gewys ~at aparte skole
te veel sal kos 9 dat gemengde onderwys die ctt,frikanisc-;ring
van
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die Incliers sal bevorder, clat daar tog sosi_;::tle omgsm~~ is
tussen die twee rflsse en dat hulle meka>-tr in gernJ=m~ii.E~
skolc~ beter s:01l leer verstar=m. Ook sal di t c~io Incliors se
. van a1e
., . OLLlSle
..P..P'
'"1 e t'l
~
a e b evor~er
en ' n geson~e
k enn1s
kompetisie tussen die.. leerlintsB to W0(~g bring.
Aan rtie ander kant is fi::?,Ftr in die arguments
t0en gemene5de ond':Jrwys onder andere daarop g·ewys dat c.i(::
Ind.iers tot 'n apr.:trtG. n':l.sie behoort met sy 8ie t':.tl(': 9
godsdienstc-; 9 sewoonte::: 9 kul tuur. Kleurlinge behoort · deur
Afrika:::tns onderwys t'~j worcl 9 . t~:3rwyl die Incliers voo.rk0ur
aan Engels ge~3. Hulle vol$ ook :nie dieselfde loopb.a~ nie.
en verskil wat beln.ngstellint;:;srigtings ::m -:::t':1.nleg betrwf.
Ondat c~ie twee r·~sse hemr-Jlsbrnsd verskil is casr voortduren~ 'n vyandiggesindheid·tussen die leerling~ in di~
(~emengde skole, In g2mengee skole ke.n cie lef.~rlin~;;;-e nie.
van hulle eie onderwysers onde-rwys ontvan:s nie en is 'n
B;lgsm~Cme skool-voedingstelsel onui tvoerb't'n.... DiG Indier
is 'n Oosterling tuis mctar vwrc' g.tsc1win~.s om 'n W"'lsterlin$'
by die skool te. wses, Di t is twee omgewings w:'l..t lynre,o;s
teenoor :r.:teka:.:.r staan. Albei die rass<~ wil ook gr8:l-;;; >-·.p<1.rt
wees,
Die omrermydelike gevolgtrokking is c:.at aparte skoli~
wa<tr moontlik ~ die gc~sondstt:: beleid is •. Bsic.•:; sek.sies h·:'"t
goeie recles om afsonc.erlike skolA t:=; eis. As die Oo.ste..YliPg
onc.erwerp word st~~.n 'n Westerse onderwysst('"lsel ~ d r.:rn is ·
hy in staat o.m dA.;~r voorde·3l ui t te trek, mn.G.r in W(~;s8
bly hy ~"n Oosterling. Daarom ·word daar probleme ge.skep 9
veral was,r hy SB.'lm .111et die Kleurling skoolgaB.n. Twee... sulke ui te.:mlope.ncJ.e beskawings is nie maklik verso·enb:J."\.r
nie.
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