
AFDELING D • 

. INDieR-ONDERWYS IN TRANSVAAL, 1912-1940. 



229. 
HOOFS'rUK; X. 

SEKTARIESE STAATSKOLE, 

(TRANSVAAL 1912-1931). 

1. INLEINING: 

In 1912 het die eerstG voorstel in Transvaal v-an 

die kant van diG Indicrs gGkom om 'n aparte skool vir 
.. 

hulle kinder.s op to rig• voorheen hot die meerdorheid 

van die Johannosburgse Indi~rkinders·die Burghorsdorpse 

kleurlingskool bosoek. Too die Newtownse skoolgebou be~ 

skikbaar geword hot <in dte blanlw kindors van die 1/Iark

. straatskool daarheon oorgeplaas is, is besluit om die 

kleurlingkinders van Burghorsdorp Gn Pollystraat na dio 

• l\J.[arkstraat-gebou oor to plaas, Di t was veral noodsaaklik. 

as gevo1g van die uiters onbevrcdigonde goboue to 

Burghersdorp en Pollystraat. 

Een gevolg hiorvan was egter dat sel~s die gedeol-

tolike segregasio van die Indierkindors wat daar to 

Burghersdorp bestaan het, vordwyn hot en "they were 

mGrged with the othe~ coloured pupils, mainly Eur-
(1) 

A~ricans11 Verskille van taal_, godsdiens e!1 nasiona-

liteit het dan ook gelei na voorstello van.die Indi~r-

gGmeGnskap vir die oprigting van 'n aparte skool vir 

Indiers. 

Dit was duidGlik 'n saak van beginsel, en indian 

daartoe sou oorgegaan word om 'n aparte skool vir 

Indiors in· die lewo te roGp, kon hoelwat aansooko vil• 
.. 

seksionole skole verwag word. Die skoolraad van die 

sentralo Wi tw.atorsrand hot dan ool-c die versook baio 

doeglik besproek en uitoindolik besluit om dit aan to 

beveel. Die brio~ wat die sokromar•is van di.o Raad aan 

'n selwre Habib Motan, oor hierdio beslui t gdikry~ hot 

op 16 November 1912, word as bylao v, bladsy 351 hiorby 

aangehog. 

Nadat die sekretaris vorwys hot na 'n ondcrhoud wat . 

'n komitee van sy Raad met Motan en sy vriende gohad hot, 

(1) Transvaal: Jaarverslag van die Direkteur van Ondorwys, 
I 
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is die volgende as voorwaardes gestel~-

(1) Dat l\1Iotan se komitee 'n geskikte gebou sal verskaf' 
en 'n bevredigende waarborg vir die betaling van die 
huur en ander toevallige uitgawes soos vir water en 
sanitere dienste. c. 

(2) Dat die Indiers 'n komitee sal kies om toesig te hou 
oor die skoal, geskikte onderwysers te kies en om 
die onderwysers se salarisse aan te boveel. 

(3) Dat die personeel sal bestaan uit 'n blanke hoof' 
wat ook as superintendent sal optree~ en manlike 
Indier-assistente. 

(4) 

(5) 

Dat die st.aat 'n toelae sal gee vvat net soveel sal 
wee~ as die totale salarisse van die onderwysers, 

Dat die staat die meubels en uitrusting sal verskaf' 
en ook die voorregte wat staatskole geniet nl. boeke, 
materiaal en 'n skoonmaaktoelae• 

Die skoal moes·verder toeganklik wees vir die 

kinders van elke deel van die Indiergemeenskap, afgesien 

van ras, .taal of' godsdiens. "The Gujerati language may 

be taught as a language and used as a medium o:r ins.truc-
(1) 

tion~' 
~ 

Uiteindelik het die Uitvoerende Komitee besluit om 

toe te gee aan die versoek van die . IndH1rs en .1 n apar•te 
(2) 

skool is ge-open aan die begin van 1913. 

Hierdie skool het in 1913 'n gemiddelde inskrywing 
(3) 

van 136 en 'n gemiddelde skoolbesoek van 120 gehad, 
( ~L) 

Die getalle het gegroei tot 246 aan die einde van 1919. 

In die eerste jare het die Indiers 'n ondoelti·effcnde 

. gebou gehuur maar in 1916 het hulle genae g geld bymoL::no.r 
(5) 

gehad om 'n eie gebou op te rig, Die moeilikhede in 

verband met 'n plok waar die gebou opgerig kon word is 

egter eers in ·1917 opgelos. 
( 6) 

van die 'begin a:r is die Indierskool in· alle opsigte 

geklassifiseer as 'n Kleurlingskool on die reel in ver

band met die klassifikasie van sulke skole he~. bepaal 

dat hulle eon graad laer geklassifiseer sal wo~d as 1n 
_......,.... 

(1~ Bylae V; 351. 
(2 Transvaal: Jaarverslag van die Direkte·ur van 

(3) 
6nderwys 9 1912; 95. 
Transvaal~ Jaarverslag van die·Direkteur van 

(4) 
5nderwys 9 1913; 298. 
Tl•,ansvaal : Jaarverslag van die Direkteur van 

(5) 
Onderwys, 1919; 39-. 
Transvaal: Jaa1•verslag van die Direkteur v·an 

f 

Onderwy·s, 1916; 84. 
6. Transvaal: Jaarversla an van 
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oorocnkomstige skool vir blanke kinders, Dit het beteken 

dat waar 'n skool met 400 blanke kinders as 'n klas I 

geklassifiseer is, 'n Indi~rskool met ewevee1 kinders as 

'n klas II geklassifiseer is, Hierdie reeling het gegeld 

a1 was die hoof ook 'n b1anke, Die reel het sy oorsprong 

te danke gehad aan die feit da~a1hoewel· albei soorte 

sko1e dieselfde leerplan gevolf het, die standaard \vat 
. . . (1) 

in die Kleurlingskole bereilc is, bai~ laer was. 

-· In 'n brief aan die onderwysdep:a!B'tement, aangeho.a1 
(2) 

detw Kiehl~, het die sekretaris van die Pretoriase· 

skoo1raad op 11 Junie 1926 meegedeel dat die eerste skool 

vir Indiers in Pretoria in 1914 ge-open is. Die betx·oklm 

paragraaf in sy brief lui soos volg:_ "Indian children 

used to at:~end the IVIarabastad Coloured school, Then in 

1914 the establishmont,of an Indian school was a~thoriscd 

which was attended by one section (Islamic) 9 and in JD.n

uary 1921 tho opening of a second Indian school (Tmnil 

Vedic) was approved, 

The two schools ~ere a~thorised by the authorities 

for religious reasons~' 

Volgens die Dil•ekteur so verslag vir• 1920 blyk c1:Lt 

egter dat die Trunil Vedic-skopl roods in 1920 'n irwlcx•·r·

wing van 72 gehad het. Hierdie skool is dus in 1920 en 
(3) 

nie in 192lg soos die sokrotaris bmveer het, opge1•ig nie,. 

2. V.:i:RMEERDERING VAN DIE AAJ\l"T AL SKOLE EN LEERIJIJ\TG:C ~ 
• I 

Dio groei van dio aanto.l skole on loerlinge in hier-

die periode kan ons soos volg samavat: 

TABEL 91, 

Aantal skole en leerlinge •. 1922-1931. (Transvaal). 

1922 
1925 
1928 
1-931 

8koie 

~ 
12 
15 

Leerlin~c.l 
558 ! 
609 l 
988 I 

1637. l 

Die aantal .sko1e en lcerlinge hot dus baie toegenGom 
--------~------------------------~----~--~-------------(1) 

(2) 

(3) 

Transvaal: Jaa,pvorslag van die Diroktour van Ondcrvvys,· 
1916; 44. 
Kichla: Memorandum on Indian Education in Transvnal; 
2,5:. 
Transvaal: Jaarverslag v'ln die Diroktour van Ondcl"'Wys, 
1920; CLXX. 
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"Daar dien egter op gewys te. word dat al b.ierdie l~erlinge 

nie Indiers was nie, aangesien·daar 'n paar skole was waa:r: 

Kle'U:l';'lingkinders ook toegelaat is •. Aan die and~r.kant was .. 
daar ook kleurlingskole wa~ Indierkinders toege1aat is. 

Die twee sektariese sko1e in Pretoria het gelei na 

'n versoek·vari die Memon Mohammedaanse groep vir die op

rigting van 'n derde skool. Hul1e net £1500 ingesamel .vir 

'n soortgelyke skoo1 in Prins1oostraat.. A~ rede vir hulle 

aansoek het· hurle beweer dat hulle gemeenskap te ver van 
i . 

die lokasie' af woon~ Kichlu,, daarinteen, het daarop gewys 

dat die regte rede \'Vas dat hulle 'n aparte s~.ktariese 

skool wou ·he~ Die departement het geweier omdat daar• l"eeds 

twee klein skooltjies bestaan hat. Daar was·trouens maa1 ... 

net 40 Memon kinders. 
. ' 

(1) 

In sy memorandu.rD. hat Kicnlu een groot nie-sektar se 
.. 

skoo1 in Pretoria aanbeveel~ In hi~rdie·verband hct hy 

·o.a- gese: 11 It is a question for consideration whether 

government schools which are public institutions, should 
. . . . . . (2) .. 

be established on a narrow sectarian ba.sis~' . Die t"ViGC 
(3) 

skole in Preto~ia het in 1929 ge-amalgameer. 

Die volgende was die inskrywing volgens standards 

in·l927 1 1930 en 1931!· 

TABEL 92. 
- ' . 

Inskry;w:~ng vo1gens stand~rds _1927, 1930, 1931. (Tr•ansvaal) 

·Aantal Leer1'inge • ! 

Persentas 'e. rl 
1927 1930 1931 1927 1930 1931. 

Graad I 542 4.'24 . 34•1. 27•7 
II 475 234 260 47,1 14!7: 15•9 

Standard I 210 297 382 2o.a. 1:e~7 ~ 23•3 1 
II' 137 226 2Q6 ., 13!6 14•2, 12·6 l 
III 86 151 159 t• 8•5 '9 41 5. 9•7 J 

IV 67 . 69 loY. 6·6 .. 4•3. 6•5 
v 21 41 42 2,1. 2~7 2.•6 
VI. 13 29· 27 1413. 1,8. 1•7 

1009 1.?b9 .1b3Z 100 100 100 
.. 

(:4) \5) . . 

(1) Kichlu: Memorandum on Indian Education iri.thc 
Transvaal; · 7. ··'· . . 

(2) t-.a,p.; 6~7. · · · · 
· .. (3 ). Transv:aal: 1aarvcrs1ag van die Direkteur· van Ondcl.,wys,. 

1929; 182. "X. j . . . 
(4) Kichlu: M~~OPand~on Ind~an Education i?.the 

Transvaal., 2 1 . . . . . 
(.B) Transvaal.: i JaS,rverslag va'p. C!.ie Direktcur van Onderwys, 

1931 ;. 26. . , __ 
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Alhoewel daar nog besonder baie leerlinge in die 

grade was, was die verspreiding in 1931 al baie meer 

reelmatig as in 1927. Die 210 leerlinge wat in ·1927 in 

standerd I was moes in 1931 in standerd V gewees het en 

ons vind in 1931 net 42 leerlinge in standerd v. Daar 

het dus 168 leerlinge verdwyn •. (d. i. 80%) van die 137 

in standerd II in 1927 vind ons net 27 in standerd VI 

in 1931. (d.it 19•7%) Uitsakking was_dus 'n uitstaande 

- kenmerl\:. 

Min meisies het die skoal besoek en die meeste bier-

van was in die grade, so vvas 160 ui t 'n totaal van 2Lf.3 

in 1927 in die grade. (doi, 65•8%). Net 1 was in standerd 
(1) 

VI (d,i• •4%) 

3. SWAK IDVALIFIKASIES VAN ONDERvVYSERS EN EERSTE POGINGS 
OM ONDERWYSERS OP TE LEI EN TE BESOLDIG. 

a. Pogings om onde:rwysers se kwalifikasies te verb~~· 

voor 1919 is dtv.ir geen voorsiening gernaal\: vir di.o 

opleiding van Indier-onderwysers nie. Die gevolg was ant 

onderwysers waar moontlik van ander provinsies ingevoer 

moes word en veral van oorsee. In 1917 het die Direkteur 

in hierdie verba:nd opgemerk: "The supply of Indian Teachers 

has been the great difficulty~ but with the assistance 

of the Immigration Departnent this has, for the time being, 
(2) 

been overcome 4' 

rn 1917.het die departement 'n ·aansoek ontvang vir 

'n sl{ool waarin Kleurlinge 'n na-primere kursus kon volg 

en waar daar tegelykertyd voorsioning gemaak sou word vir 
(3) 

die opleiding van Kleurlingonderwysers • 
• 

9 n Sekond&re afdeling met die twoerlei doe1 soos in 
(4) 

die versoekskrif vervat, is in 1918 goedgel-teur en het 
. (5) 

in 1919 'n aanvang geneem. !1ierdie afdeling was vor-

bonde aan die vrededorpse Kleurlingskool en het ook ac.,:n 
. . ( 6) 

Indiers·toegang verleen, In 1919 was daar 10 studento · • 
. (7) .. 

en in 1920 het die getal gegroei tot 69. 
mlUchlu ~ :Memorandum on Indian Education in Trans'V'anl; 2, 
(2) Transvaal: Annual Report of the Director of Education, 

1917; 82, 
(3
4

) t.a.p.; 82. 
( ) Tvl: Jaarverslag van die Direkteur van Onderwys,l918; 

49-50. (5) Tvl: Jaarverslag van die Direkteur van 
Onderwys, 1919; 32~ (6) t.a,p,: 39, (7) Tvl: Jaar
verslag van die ·nirokteur' van_Onderwys. · 1920.-47-----
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In 1924 is met die toestemming van die Kaapse Onder-

wysdepartement besluit d~t die Kleurlingonderwysers in 

Transvaal die Kaapse Onderwyserseksamens kon skrywe •. Die 

Superintendent-generaal van Onderwys en die inspekteur 

van Opleidingskole in die Kaap-provinsie het vir die doel 

oorgekom na Johannesburg om advies te gee en·orn te help 
. (1) 

·met die organisasie van.die kursusse. Die ople idi:o.g 

het drie jaar na standerd VI geduur en die sertifikaat 

aan suksesvolle kandidatci uitge~eik was nie die Kaapse 

sertifikaat nie, maar die Transvaalse Kleurling derdo 
. (2) 

klas sertifikaat. 
II 

In die begin van 1927 het die opleidingsklasse in 

Vrededorp die eerste kandidate gelewer\vir die Kaapse 

eksamens en die volgende was die uitslae: 

3e jaar 

2e jaar 
lste jaar 

(20 kandidate) - 2 Eerste klasse 

(12 
(33 

il 

·II 

klasse. 
) - 12 goslaag. · 
) 9 geslaag. (3) 

en 7 tweedc 

'n Ondersoek van die k:valifikasies van 'n aantal 

onderwysers in 1928 het ge-openbaar dat sommiges nie 

alleen geen kwalifikasies besit het nie~ maar goheal-en-

al onbekvvaam was om enige vak in die departementele 

leerplan te'onderwys. ~ier volg 'n paar vo6rbeelda: 

(1) 'n Hoof .van 'n sko~l hot geen erkende kvvalifikasies 
basit nie en ook geen Engels geken nie. Hy hot not 
Arabies en Urdoe onderwys. van hom het Kichlu geue~ 
t~His salaries is not a legitimate charge on public 
r•evenues~'. 

(2) 'n Assistent wat £100 per ja~r ontvang het en beweor 
het dat hy by 'n privaat onderwyser in Transvaal tot 
b.y stan.derd III geleer het. HY kon egter nie die naam 
en kwalifikasies van sy leermeester noem nie. Hy· hot 
op aandrang van die een of .ander pri vaat Moharmnetlaanse 
liggaam in 1921 na Transvaal gekom, maar hat f:Je.dert 
sy aankoms nog nooit as godsdiens-onderwyser opgetroe 
nie. H;y: het ook.nog altyd na·ure tydelike werk in. 
winkels gedoen. 

(1) Transvaal: Jaarverslag van die Direkteur van Ondarwys, 

1924; 25. 

( 2) Transvaal: Jaarverslag van die Direkteur van Onde:r•v~rys, 

1933; 21. 

· (3) Transvaal: Jaarve1•slag van die Direkteur van Onderv.rys, 

• 
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(3) tn Derde Onderwyser het beweer dat hy in standerd II 
in die veru1amskoo1~ Nat~l, geslaag het toe hy 9 jaar 
oud was• Hy het nie Engels geken nie en was onbe 
om die v akke van die leerpla:n te onderwys• Hy-

1 
bet net 

onderiNys gegee in Tamil en Hindoe-godsdie.ns.l.. ) 

Die vo1gende was die kwalifikasies van 23 onderwysers :· 

(a) Akademiese luva1ifikasies: 

Geen bewys dat hu11e die valle laerskool kursus vo1tooi 
het 10 
Bewys dat laerskooJ1tursus vo1tooi is, maar nie 
midde1bare kursus ...:. · 
Matriek . -
Intermedi~r. (Bombaaise Universiteit) -

· Graad. ( u u ) 

(b) Professionele kwa1ifikasies: 

In besit.van tn sertifikaat. 
'n Mate van Op1eiding. 
Geen kwalifikasies. 

8 
1 
2 
2 

23 

3 
2 

18 
:[2(2) 

In 1931 is nog gek1ae 11 dat daar baie min gek;1eurde 

onderwysers is wat ver .genoeg gevorderd is om hul1e 

·met eer van hu1 taak te k:vvyt1' Ook is aanbevee1 dat dit 

nie wens1ik was om blankes en K1eur1inge as ass is nte 
(3) 

op dieselfde personee1 a an te stel nie. 

b. Wisse1ende Sa1arisska1e: 

'n Sa1erisskaal vir IndiEir- en K1eurlingondertvyser13 

is vir die eerste keer in 1916 bespreek envdaar is bccluit 

om die volgende slca1e in te voer: 

Ho~r Graad. £120-£5-£140. 

Laer Graad. ~ £100-£5-£120. 

Onderwyseresse. 

£90-£5-£110. 

£70-£5-£90. 

Die kwalifikasic v1r die hoEir graad sou wees die 

Transvaa1se onderwysers derde klas sertifikaat, (03), 

of 'n ·gelykstaande sertifikaat. Vir die laer graaa.·is 

(1) Kichlu~ Memorandum on·Indian Education in 

Transvaal; 13. 

(2) t.a.p.: 34. 

(3) Transvaal: Jaarverslag van die Direkteur van 

Onderwys, 1931; 88. 
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enige sertifikaat wat laer staan9 vereis. Onderwysers 

sortder 'n sertifikaat.sou betaal word volgens hulle 

ouderdom en omstandighede. Hierdie reeling was van 

toepassing op hoofde van kleiner skole en assistente, 

maar as 'n Kleurling (Indi~r) aangestel sou word as 

hoof van 'n groot skool, sou 'n ho~r graad geregverdig 

wees. Elke geval sou dan apart oorweeg word. 

Die toe1ating van Kleurling- en Indie·r-onderwysers 

tot di~ vaste staf as hu1le die nodige kwalifikasies 

besi t, is toe ook goedgekeur. Hulle sou dan ook die reg 
(1) 

h~ om dee1 te neem aa11 die pensioenskema. 

Omdat bevveer is dat bogenoemde sa1arisskaal· te 1aag 

was, is dit weer in 1917 vir oorweging na die Uitvoeronde 
( 2) 

Komi tee verwys. 'n Onderviyskonnnissie wat die so.ak · 

deeglik oorweeg he~ het toe die volgende salarisskaa.l vir 

11nie.;,.europese onderwysers anderster dan Naturelle onder-. 

wysers 11 aanbevoel. (Hierdie skaa1 het in werking getr•oe 

op 1 Julie 1919):-

Onderwysers: Hoar Graad. 
Laer Graad. 

Onderwyseresse:· Ho~r Graad. 
Laer Graad. 

sander kwalif'ikasies: 

£180-£6-£210. 
£150-£6-£180. 
£150-£6-£180. . 
£120-£6-£150. '-· ' 

· £100· per jaar.l5) 

Blanke onderwysers hot egter vertofl gerig in verband 
(4) 

met sa1arisverhogings en toe is 'n puwe skaal opgestel 

waaruit die IndiEirs ook hee1wat voordeel getrek het. Die 

volgende is die nuwe skaa1 wat op 1 Oktober 1920 in working 

getree het: 

Onderwysers: Ho~r Graad. 
Laer Graad. 

Ondervirysere sse : Hoer Graad. 
LaGr Graad. 

Sander bvalifikasies: 

(1) Transvaal.: Jaarverslag van die 
1916; 45· 

(2) Transvaal: Jaarvers.1ag van die 
1917; 82. 

(3) Transvaal: Jaarverslag van die 
1920; 35. 

(4:) t.ap.: 36.· 

(5) t. a.p. : 41.· 

' . 

£224-£6-£254·, 
£194-£6-£224. 
£194-£6-£22Lj.. 
£164-£6-£194. 
£144~ (:.::·) 

Direkteur van Onderwysp 

Direkteur van Onderwys,· 

Direkteur Vall Ondorwys, 
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In die geval va·n blanke onderwyocrs wat .in hierdie 

skole werksaam was, is dieselfde salarisse betaa1 wat 
(1) 

hulle kollegas in skole vir blanke kinders ontvang het. 

Hoofde is egter net.ee~las laer gegradeer as wat die 

geval was in 'n blanke skoal met 'n oor~enkomstige . 
(2) 

inskryvr~ng. 

In 1925 is die salarisse V!=ln IndiErr-onderwysex•s ViTeer 

verand.er en wel soos volg:-

03 
Kaap~e 03 Senior. 

Onderwysers. 
£172-£6-£250. 
£148-£6-£232. 
£130-£6-£220, 

Onderwyseress\}e 
£145-£6-£205. 
£127-£6-£181. \ 
£115-£6-£169.(3) Kaapse 03 JuniDr. 

Hierdie skaal is laer as die vorige een en gradeer 

onderwysers ool\: nie meer as hoEfr - en laergr_aad nie. 

Ook·io die salarie van onopgeleide onderwysers nie v~s

gestel nie. 

4. DIE INHOUD VAN DIE ONDERWYS EN VERWMTE PROBLEME. 

a, Die insluiting van die IndiMrgodsdienste en -tala 
in die gewone sko~o~l~l-e~e-r~p~l~a~n~·------------------

In die Islamic-skoal, Pretoria,· is Gujerati en UrCLoe 

asook Arabies en die Mohammedaanse godsdiens gedurende die 
. ' . (4) . t:e 

gewone skoolure onderwys. Om di t moontlik maalc is ucn 
. (5) 

van die voorgeskrewe vakke uitgelaat, In die Tamil 
(6) 

Vedic-skoal is Tamil en die Hindoe godsdiens ondel ... wys. 

In Johannesburg is Gujerati en Tamil: B:S vakke in die leer-
. (7) 

plan ingeslui t. verdel ... is die leorplan van skole v1r . 
blanke s gevolg. 

Inspekteurs het reeds in 1923 beswaar gemaak daarteen 

dat Kleurlingskole dieselfde vakke neem as blanke slwlc. 

Hulle het veral daarop gewys dat die behoeftes van die 

Kleurlingkinders nie dieselfde is as die van blankc . 

kinders nie.·Hulle het dan ook aan'beveel dat Kleurling-

(1) 

(2) 

(3) 

Transvaal: Jaarverslag van die Direkteur van OndervJys, 
1920; 65. 
Transvaal: ~aarverslag van die Direkteur van Ondorwy.s, 
l9i7; 81. 
Transvaal: Jaarverslag van die Direkteur van Ondor·l7ys, 
1925; 36. 
Kichlu: Memorandum on. Indian Education in Transvaal:~. 
t.a.p.: 31. 
t. a.p. : 6. 
Transvaal: Jaarverslag van die Direkteur van Onderwys, 
1 17• 82., 
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kirtde'rs tn baie meer 'praktiese onderwys ·moes ontvang 

waarin handwe~k 'n essensiele vak vir die seuns moes 
(1) 

wees. Die ~ode vir skole vir blankes is ook as te 
( 2)' 

moeilik beskou vir Kleurlingkinders. 

Die insluiting van Indiergodsdienste en Indier~tale · 

in die gewone skoolleerplan is sterk.veroordeel deur · 

Kichlu. EY het verwys na die Transvaalse Onderwyswette 

wat in h.oofstuk VII bepaal dat geen lee·r of dogma aan. 

enige kerk of sekte eie, in enige publieke skole mag 

onderwys word nie. Seksie II van hoofstuk VI van die · 
' , 

onderwyswette erken net twee offisiele tale (Engels on 

Afrikaans) in die leerplan en van geen Indiertale word 

melding gemaak nie.- Daar was ook geen rogulncico wat 
. . (3) 

Indiers van seksie II van hoofstuk VI vrygestel het nie. 

Kort na Kichlu se memorandum is die Indier-godsdionste 

en die Indie'rtale dan ook in die gewone skole afge skuf •. 

Dit was dan ook die einde van die stelsel van sektariese 

staatskole. \ 

b. Die noodsaaklikheid van verpligte Onderwys: 

'n Probleem wat 'h:erhaaldolik ge-opper is, is die vnn 

verpligte onderwys. · Hierdie saak is in 1926 deur' die U:L t-
. ' . . . . (4) . 

voerende Komitee bespreek, maar uitgestel.. In 1927 is 

dit weer bespreek. Die Uitvoerende komitee hot 'n konsep 

.ordinansie voor hulle gehad waarin voorsiening gemaak is 

vir die uitbreiding van die beginsel van verpligte onderwys 

sodat di t Kleurlinge ook sou inslui t. Die seksie wmu~in 
' (5) . 

hierdie voorsiening gemaak is, is egter verwerp. 'l1 og 
. -' 

het inspekteurs in hu).le verslae bly melding maak van die 

feit datdie skoolbesoek van die Kleurlingkin:ders onbevre-
. .· (6) 

digend was omdat di t nio verpligtond was nie •. 

(1) Transvaal: Jaarverslag van die Direkteur van Onc1erwys.? 
1923; 140. . 

(2) Transvaal: Jaarverslag van die Direkteur van Onderwys, 
1925; 101 •. , ""· 

(3) Kichlu: Memorandum on Indian Education in Transvaal; 
J.o •. 

(4) Transvaal: Jaarverslag van die Direkteur van Onderwys, 
.1926; 21 .. 

(5) Transvaal: Jaarvyr~lag van die Direkteur van Onderw;;,rsv 
1927; 20; 

( 6). Tra:hsvaa.l; JaarvE1r.~lag van die Direkt eur van Onderv.rys, 
1931; 6o.: 
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c. 'n Offisit:1le taal- vervang die Indiertale as 

voertaal. 

In die Tamil Vedic-skool, Pretoria1 is Tamil as 
. ' . 
voertaal gebruik by die onderwys van hierdie va~ en die 

(1) 
Hindoe godsdiens~ In Johannesburg is Gujerati as · 

. (2) 
voertaal in die laerklasse gebruik en Engels in die 

(3) 
hoe·rklasse • · 

• 

Op grond van die brief wat Motan van die sekretal..,is 

van die Witwatersrand-sentr2le skoolraad ontvang het oy 
. (4) 

die stigting van die skool, het hy beweer dat die 

Provinsiale Administrasie die invoering van Guje~ati in 

Indier-staatskole. goedgekeur het as ~n taal en ook ag 

voertaal •. Ook hot hY beweer dat die genoemde brief spc

siale behandeling nan Gujerati toegese het en dat o.an 

ander Indier-moedertalo nio die.selfde behandeling t·ocgese 
(5) 

kon WOl"'d nie • 
• 

Kichlu het sy standpunt teenoor die voertaul soos 

volg gestel: "The primary ec1ucntion.of a country can only 

be organised on the basis ·of the official lf!.nguage or• 

languages of the country concerned and not on the bnD:i.G 

of the languages, suppos.ed or real of the countl•y or 

countries from which ·the persons living in the country 
(q) 

originally came~~-

Kort nadat Kichlu sy memorandum ingehandig het fr:> 

die Indi<!irtale ook as voertaal afge skaf •" 

. 'n Paa~ blanke hoofde van IndHirskole in ui tslui tlik 
. I 

Afrikaanssprekende omgewings het Afrikaans as voertaal 

ingevoer. Die hoof van vereeniging_het baie goeie vopdering 

gerapporteer nadat Afr•ikaans as voertaal vir 'n · aantal 

j are ingevoer is •. 

Die IndH~rs is egter teen Afrikaans as voertaal. · van 

die offisiele tale gee hulle beslis voorkeur aan Engels 

(3) die Direkteur van Ond.errJys1 , 

on Indian Education in Tr~nsvaal; 

28 •. 



(1) 

(2) 
(3) 

( 6) 

(7) 

(8) 

240. 

Afrikaans as voertaal verswak die leerlinge se kennis 
van Engels. 
Engels is nodig vir handelsdoeleindes. 
Vir die latere studie van die wetenskappe is Engels 
wenslik. 
Indiers kan nie na Afrikaanse universiteite gaan nie. 
Daar is geen middelbare skole vir Indiers waar 
Afril\:aans die va.ertaal is nie. 
Afrikaans kan die· Indiers nie pelp by 'n studie van 
wet en medisyne nie. 
Onderwysers wat in Afrikaans opgelei is kan alleen 
in Suid-Afrika onderwys.gee. 
Omdat Afrikaans alleen waarde he t vir plaaslike ( ·) 
gebruik moot dit die tweede offisiele taal bly. 1 

As die meerderheid van die leerlinge wat nooit verder 

as die laerskool gaan nie, voordeel kan trek uit Afrikaans 

as voertaal, dan is dit tog onregverdig as hulle moet ly 

terwille van die klein aantal wat verder studeer. 

5. DIE GEBRUIK VAN ONBEVREDIGENDE SKOOLGEBOUE. 

Skoolgeboue is as •n:reel deur die Indiergemeenskap 

versl\:af • In die meeste geval.le het die ge boue behoort aan 
'n 

·'n vereniging wat/deel of onder-deel van die IndiE!r-

gemeenskap verteenwoordig het. Dit het egter geblyk dat 

hierdie sektariese liggame, omdat hulle die. geboue VEH"nkaf 

het, sekere voorregte en 'n oorheersende stem in die 

a&ninistrasie van die skool gehad het. 'n Gesonder prose

duro sou woes as so 'n gebou aan die administrasie oor-

handig word sander dat 'n sektariese liggaam die 

geleentheid kry om kontrole uit te oefen. 
(2) 

Die geboue wa2rin die leerlinge gehuisves Js, · VWB 

Qor die algemeen ondoeltreffend on in 'n onbevredigenuo 

toestand. Die huur wat die departement betaal hot wns 
(3) 

ook te hoog vir die waar•de van die geboue. 

6, DIE ONDERWYSKOMMISSIE, 1928 Iilli K.P.KICHLU SE 
MElVIORJJIDUM. 

Teen die einde van 1928 het die Uitvoerende Xomitee 

'n departementele kommissie benoem om die onderwys van 

(1) Transvaal Indian Congress: Statement. 24.11.37, vgl. 
Indian Views. 9.7.37. 

l 
(2) Kichlu: Memorandum on Indian Education in Transvaal; 

15-26. I 

(3) Transvaal: Jaarverslag van die Direkteur van Onderwys, 
1926; 27. 
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·K1eurlinge te ondersoek en daaroor vers1ag te doen. Die 

opdrag aan hierd.ie komrnissie, -vvord in die vo.lgende plmte 

vervat:-

(1) Grade.en klasse van sko1e en leergange wat daarin 
govo1g moet word. 

(2) Skoolakkomodasie. 
, 

(3) Of sodanige skole moet d~en vir K1eur1ingkinders sowe1 
as kindcrs van Ind;:i.Eirs •. Mooi1ikhede van voertaal on 
godsdionsonqerrig. • 

(4) Skoolkommissie$ • 

(5) 
. , n 

Opleiding van en toekening van sertifikate aan 
onderwysers. 

Salarisskale en diensvoorwaardes • 
.. 

( 6) 

(7) Indeling van personeel en k.walifikasie·s vereis vil .. 
verskil1ende graad poste. 

(8) Verp1igte onderwys. 

Die Direkteur het belowe 'om 'n kort s-amevatting van 

·die gevo1gtrekkings en aanbevelings van die l\:.omi teG in 
(l) 

sy verslag vir 1929 te plaas. Die enigste wat ons ogter 

in die vers1ag van 1929 vind is net· 'n vermelding_ dat cUe 

·komrnissie verslag gedoen hot en dat die aanbevelings die 

onderwys van K1eurlingkindors voo:>delig sal be:tnvloed, 

:lat hulle vroeer of later toegepas sal moet word· en hoo 
(2) 

gouer hoe beter. Die departement weier egter om dio 
(3) 

inhoud van hierdie verslag te openbaar. 

IndiE:ir-onderwys in Tr•ansvaal was die onderWEH'P v~;m 

'n ondersoek van K.P .Kichl.u, · 'n opvoedkundige ui t Indiu 

lilat Transvaal in 1928 besoek het. Sy memorandum het hoel-
.. (4) 

wat gebreke ontbloot en waardevolle aanbevelings gogee. 

: 

(1) Transvaal: Jaarverslag van die Direkteur van Onderwys, 

1928·; '10-ll. 

(2) TransvaaL; Jaarvers1ag van cUe Direl teur van Onc1crwysp 

1929; 10-11. 

(3) Malherbe: Handbook of Education and Social work in 

S.Africa; 107, 

(4) t.a.p.: 108. 
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7 • DIE BESONDERE MAGTE Villi SEKTARIESE LIGGAME WAT DIE 

WERK VAN GEWONE SKOOLKOMITEES VERRIG HET. 

Alhccwel daar verskillende komitees bestaan hot wat 

die verskiUende skole boheer het, _was daar nie een behoor 

lik gekonst~tueArde en verteenwoordigende skoolkomitoe nie. 
I 

Die sekro tar is van die l)retoriase skoolraad het erlmn dat 

die 11 Islamic society" nie . 1n \!vettig gekonstitueerde skoal

komi tee is nie, maar aangesien hulle die eienaars vi:l.n die 

skoolgebou was, ·is hulle aanbevelings oorweeg. Dieselfde 

het gegel.d vir die Tamil Vedic-skoal waar die 11Tamil League 

in beheer was. 

Di·e sekretaris van die Wi twate·rsrand-sentrale skoal-

.raad het in ~n brief van 14 Junie 1~28 daarop gcwys ·dat· 

die- Ondervvyswe't:te geen voorsiening maak vir skoolkomi tees 
. 

in nie-blanke skole nie. Ook het hy verduidelik dat die t 

komi tee wat by die· Johanne sburgse _ Indierskool opge troc. 

het 9 In vrywillige en pri vaat lig~a:nm was en dat sy L~·~~l.d 

geen outori te it. het oar· die· konsti tusie- en verkie s:i.n[.:: van 

hiordie liggaam nie. Tenslotte het hy verduidelik: "1t 

is represented by Mr.Habib Motan of 2 Kerk street, 

Johannesburg 51 .and its recommendations and suggestions are 
. ( 1) 

always given car'eful· consideration by my Board~' 

Geen wonder dus dat daar ontovredenheid onder ('lie 

ouers was nie en dat daar soveol onbekwame onderwysors in 
. ( 2) . 

die diens was nie. 

Hierdie komitees 51 wat in geen geval die ouers us 'n 

geheel vGrteenwoordig het nie, het besonder belangriko 

magte gehad. ·In een geval het .die inspeltteurs ~aalclolik · 
ge.rapporte.el., oor die onbevoe/heid 'van 'n selrere hoof. Tocr 

die skoolraad ·gevra is watter stappe gedoen is, het die 

sekretaris ge-antwoord :. "The Chairman of' the Islami.c . . 
Society assures the Board that the Community are h:i.ghl:y

plcased with the progress of the school in the.religiom 

and mother-tongue of.the pupils under the 'guidance of.tho 

(1) Kichlu: Memorandum on Indian Education in Transvaal; 
17-21. 



principal-, and that they donot desire any cb.::mge1' 
(1) 

Die feit bly dat Kleurling (Indi~r)- skole geen 
(2) . 

behoorlike skoolkomitees het nie, en daarom het die 

onderwyskommissie van 1938 die installing van ouerrade 
(3) 

aanbeveel. 

B. SAMEVATTING. 

Op aandrang van die Indi~rs is 'n aparte skool in 

Johannesburg-in 1913 vir hulle in die·lewe geroep. Later 

het skole in Pretoria en in die grotere dorpe gevolg. In 

1931 ·was daar re.eds 15 skole met 1637 leerlinge. Die skole 

was egter een graad laer as die ooreenkomstige blanke 

skole gegradeer. Die skoolgeboue was baie ondoeltreffend. 

Alhoewel hierdie skole van die begin ~ staatskole 

was, was hulle tog ook in alle opsigte sektariese skole. 

Dit is bewys deur die voertaal, die vakke wat hulle 

toegelaat is om in die leerplan in te sluit en die bvali-

fikasies van die onderwyse~s, wat op aanbeveling van die 

verskillende sektariese komitees, aangestel is. 

Opleidingsklasse is ool;;: in hierdie periode aan cUo 

Vrededorpse Kleurlingskool ingestel. Onderwysers het die 

Kaapse eksamens geskrywe maar aan die suksesvolle kandi-

date is die Tr•ansvaalse de1•do klas sertifikaat vir Kleur-

lingo toegeken. Die grootste meerderheid van die onder

wysers hot egter nog geen noemenswaardige kwalifikasie 

·besit niea 

verskillende salariss·kale is ingestel, onderwysers 

kon vaste aanstellings kry en hulle kon.ook aan die 

pensioensk~ma deelneem. Omdat daar 'n tekort aan Indi6r-. 

onderwysers was is blanke onderwysers ook in hierdie 

skole aangestel. 

(1) Kichlu: Memorandum on Indian Education in 'l'ransvaal; 

24-25, 

(2) ·Bot: Honderd jaar onderwys in Transvaal, 1836-1936; 

159· 

· (3) Transvaal: Verslag van die Provi:risiale Onderwys ... 
A 



Aan die eindo van hierdie periode is alle vakko 
. 

afgeskaf wat.nie in die departementele kode ingesluit 
~ 

is nie. Ook is die Indi~rtaal as voertaal vorvang dour 

'n offisiele taal, voral Engels. Hiermee het die skole 

dan.ook grootliks hulle sektariese karakter verlo~r, 

maar aan die samestelling van die beherende komitoos 

is nog niks gedoen nio, 

------~-----~~---




