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1n KORT OORSIG OOR DIE ONTWIKKELING VAN INDI8RONDERWYS 

IN NATAL i1860 - 1962) 

In die vorige hoofstuk is kort1iks sti1gestaan 

by die oorsprong en 1ewensomstandighede van d+e 

Indi~r in Natal. Die Skoolopvoeding staan in 'n 

·noue ~erband met die kulturele agtergtond van 'n 

volk. Die Liggaamlike Opvoedkunde is weer 'n deel 

van die opvoeoingsprogram in clie -skoof. · 'n Oorsig 

oor aie ontwikkeling van Indi8ronderwys en die ont-

w1kkel1ng van Liggaamlike.Opvoedkunde in Ina18rskole 

is nodig om meer lig te werp op die probleem.van 

hierdie onaersoek. en op gevolgtrekkings wat gemaak 

mag word. 

· Hierdie oorsig sal •n beeld. skep van die ont- ~ 

plooiing van die onderwysstelse1 van 'n aanvanklik 

beleidlose stelse1 to~ 'n nasionale onderwysprogram 

·soos dit tans daar uitsien. Hierdie samevatting dek 

die periode 1860 tot ~n met 1967.· 

1. Periode 1860 ~ 1894: 

. r; 

Soos reeds in Hoofstuk 2 aangetoon, bet die 

eerste In~i~rs na su~~-Afrika gekom om die nuut

gestigte suikerbedryf van Natal ·te help ontwikke1. 

Die· ~er~te groep het op 17 Nov~mber in Du~ban voit· ·. 

/aan ••• .- •••• ;. 
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aari wal gesit en is spoedig gevolg aeur ander. Na 

1n k6ntrakperiode van vyf jaar het bulle sdgenaamd 

vry" gewora en kon daarna enige beroep buite die 
" ' 

suikerbe~ryf beoefen. indien bulle wou. Hulle kon 

oo~ indien hulle dit sou verkies, terug emmigreer 

na Indi8. Teen· a·ie einde v~n <'11e l9e eeu \'7as daar 
. . 1) 

.menige gevestigde "vryn Indi~rs in Natal. Kuppusami -

. SkrYf soo~ volg oor hierdie Ind18rs: "By the turn. of 

the century, Natal Indians had become fairly. 

representative of the many linguistic ann religious 

grbups that form the population of the In~ian sbb- · 

continent." 

Geskiedskrywers is dit eens aat die onderskeie 

Christelike Sendinggen-ootskappe die eerste pogings 

aangewen~ het om die Westerse on~erwysstelsel by 

hierdie Indi8rs ·tuis te bring._ Hulle het ook:omge~ 

s~en na <9i~ ~eestelike. behoeftes van die Indi!rge~ 

meenskappe~ 

In i869 open eerwaarde Ralph Stott 'n dagskool 

vir kinder~ vkn pl~ntasiewerkers ~sook 'n aan~skool 

/vir ••••••••• 

1) Kup~usami::A short history of Indian educatio~, 
pp. 6 .:. ll 
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vir ouer students. Hiervoor ontvang hy ieldelike 

onoersteuning van·die Natalse regering. 'n Groep 

van 34 seuns was die eerste leerl~nge en volgens. 
1) . 

Behr ; verklaar d.ie toenmalige agerende Superintendent 

van Onderwys: the Indians refused to have · 

their girls taught to read."· 

Teen 1872 was daar reeds 4 skole vir Indi~rs 

in N~tal, maar aangesien geen onder~ysers b~skik

baar was nie, is die skole in 1875 gesluit. Tot · 

en met'l877, was daar geen behe~r oor die onderwys 

van die Indi~rs nie, gevolglik dus ook geen sprake 

van onderwysbeleid of ~stelsel nie. 

'n Nuwe era breek in 1878 a an met die p!'okla- · 

mering van Wet Nr. 20 van 1878 wat bepaal dat 'n 

"In~ian Immigrant School Board" saamgestel word om 

beheer u1t te oef~n oo~ sake rakende die besteding 

van geld wat beskikbaar gestel wor~ vir onderrig in· 

skol~. Hierdie Skoolraad moes ook ·jaarliks 'n 

· Verslag Ui tbring 001:* die VOrdering wa t die ·akole 

maak. 

/In • • • • • • • • • 

1) Beh~ et al.: Education in .South Africa~ p.JJ5 
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In 1894 word die Raaa rintbin~ en word In~i~r-

on<'Ierwys oprer die beheer van die Natalse OnClerwys-. 

departement geplaas. Tydens ~ie bestaan van die 

· Raad (1878-1894), het dear drie soorte sko1e ont-

staan, Ltewete staatsko1e, staats-onder~teunde skole 

~n ·privaatskole. Tabe1 1 weerspie~l di~ groel v~n 

Indi8ronderwys in Natal in die perio0e 1882 - 1893. 

JAAR 

1882 

1885 

1888 

1891 

1893 

-·~IE SKOLE EN LEERLING'rAL VAN INDI8RS JN 
NATAL VIR DIE PERIODE 1882 - 1893,1 .. 

STAATSKOLE ·STAATS-
ONDERSTEUNDE SKOLE. 

AANTAL AANTAL. AANTAL A ANTAL 
SKOLE LEERLINGE SKOLE LEERLINGB 

- - 10 323 

3 205 22 1275 

3 226 22 1665 

2· 293 25 1977 

2 J40. .. "24 22h9 

TABEL 1 • 

. 2. J;nd1t!:ironderwys onrer beheer van die Natal§e OnoerWY§."" · 

~epartemen~ vir die periods 1894 - 1939. 

Die· Nata).se Onderwysdepartement het voortgegaan om 

*n eie skoo1stelsel.vir gevestigde Indi8rgemeenska~pe 

/te • • • • • • • • • • • 

· 1) Beh:r et al.: .Education in South Afrika, ·p.JJ6 
~·. . 
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te ontwikkel. · Waar eie ger1ewe egter.te kort geskiet 

het, is die volgende beleid. 'toegenas: . 11 0nly those who 

pas sed the fourth standard in Indian scb·:Jols could 

seek a~missioh to EuropSan schools.nl) In 1899 het 

die Natalse regering bierdie praktyk gestaak en in·· 

di~selfde jaar is 'n sg. H1gh~r Grade Indian School" " . ' 

in Durb~n geopen en in 1903 'n soortgelyke skoal iri 

Pietermaritzburg. 

·rn 1904 word die St. A1dans Opleidingskollege. 

opgerig waar Indi8rs die Junior- en Senior Oncerwys-· 

.ser·tifikaat kOtl behaal. Hierdie inrigti·ng het sturJente .. 

.toegelaat wat die St. IV-eksamen geslaag bet. 2 ) Teen 

1909 was die aantal Indi~rk1nders op skool in Natal 

3,284 waarvan· slegs 324 meisies was. 

Die vooru1tgang van Indi~ronderwys in Natal was 

stadig eh. teen 1926 kon minder as 'n aer~e van die. 

kinOers van skoolgaande ouderdom in bestaanae skole 

gehuisves wora•3) Na aanleiding van 0ie Dyson-

/komm1ssie · ••••••• i .• ~. 

I 

1) Natal Indian teachers 1 society: Silver Jubilee 192CJ~~ · .. · 
1950, p.ll 

~) Behr et al.: Education in South Africa, p. 364 
3) Behr et al.! op~cit. p. 364 
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kommissie se verslag van Mei 1928 l) word sekere 

hervormings in 1930 aangebring. Teen 1936 was minder 

as 1 n. driekwart van die beraamde moontlike Indi~rseuns 

van skoolgaanne ouf.erdom op skool en slags 30% van 

die meisies. Daar was toe.reeas 100 skole in Natal 

en rieur die ywer van Mabel Palmer 2 ) is 'n aparte 

deel van die toenmalige Natalse Universiteitskollege 

·V.ir die Indi8rs en ander nie-Blankes oopgestel. Hierdie 

stap het dit ·vir hulle moontlik gemaak om graRe te ver-

werf. 

Indi8ronderwys in Natal h~t 'n stadium bereik 

waar dit sooanig uitgebrei het nat 01e· organisasie 

en .administr~sie daarvan groot afmetings begin aan

neem het. · Die v~rsiag van die Broomekommissie 3) van 

1937: beveel onder. meer aan dat 1 n sub-depertement in 

die lewe geroe~ moet word om meer doeltreffende be

beer oor Indi~ronderwys in Natal uit te oefen. 

3. Die periode 1940 - 1965 

Na 1940 het daar ·verreikende veranderings in• 

/getree •••••••• 

1) Behr, et al.: Education in South Africa, p. 365 
2) Kuppusami :· A short history of Indian education, pp. 

6 - 11. . 
3) Behrf et al.: op cit. p. 36) 
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getree ten opsigte van onaerwys vir die Inoi8r in Natali.·. 

·Die belangrikste hiervan was oie oprigting van Indi8r

skole ~eur die Natalse Onderwysdepartement en die be~ 

soldiging van alle Indi~ron~erwyspersoneel .in Staat• 

skole deur die Provinsiale Administresie. I'n 1943 

word ook alle onde~wysers in Staatsondersteunde skole, .. 
... · 

werkneiners van die ACiminis trasie. .Ten spyte daarvan. ·· ~ 

dat die subsidie van ·die Prdvinsie vir die oprigting. 

van staetsondersteund~ skole verhoog ist was.~i~ aan~ 

vreag vir skooltoelating in die na-oorlogse tydpe~~~ 

so g~oot dat daar nie tr~d gehou kon word met die 

oprigting van ~eboue n1e. 

Om hierdie probleem die·hoof te bied~ is die. 

sogenaamde "~eletonstels~l" ingestel. 1 ) Hierdie 

· stelsel kom op ~te volgeqae neer: terwyl die o~derrig 
. . 

van vakke wat .skriftelik werk vereis, m~t een klas 

in di~ klaskamer aan die gang is, is 'n.ander klas wat 

werk van 'n meer praktiese aard doen soos byvoorbeeld 

lee~, t~rselfdertyd in die buitelug daarm~e besig.· 

Dit~kom daaro~ ~eer dat ·•n klas die helfte van sy 

"skooldag bctite en di~·ander helfte binne~in die 

/loka al .••••••••••• · •. • • ·. 

:. : . 
' . . . 

. , .• 
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1) Kuppusam1: .A short history of Iddian education, PP• 
6 .:. 11. 
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lokaa1 ~~urb~ing. In ander gevalle is kinders ~P 'n 

dubbelskof basis toege1aat, waarv~lgens: sommig~ leer~ 

linge klasse in die voormiddag bywoon en an0er leer

lings in die nami~~ag. 

In 19hlt wori'l ·<ue pas van hoofinspekteur vir 

Indi8ronderwys deur ~ie·N~ta1se Onderwys~epartement 

geskep, maar in 1957 word dit weer afgeskaf. Die 

1nspekteurs van. Blanke skole was ook verantwoordelik ~· 

vir inspeksie by Ind.Hh•sko1e, bygestaan deur senior. 

Indi8rpersoneel~ bekend as sg. "Supervisors of Indian 

Education." 1 ) 

.Die groei van sekond~re onderwy~ was stadig; 

dog volgehou tot en met 195R. Tabei II dui die 

groei ~an van Iri~i8r en Blanke leerlinge in.skole 

wat onr1er die beheer van die Natalse Or:ioerwysoeparte":" 

ment gestaan het vir die periode 1951 - 196S. 

/Inge~krewe •••. ~ · 

1) Behr, ~t. al.: Educatiori iri South Africa, p.J69c 
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· INGESKREHE INDI~R EN BLANKE LEJ£RLING13; Hl ~KOLE ONDER 

BEHEER VAN DIE NATALSE ONDEHHYSDEPARTENENT. (1951-1965) 1) 

JA.AR INDI8RS .BLANKES 
.. ' 

1951 49,953 

195.5 73,469 

1960 104,277 

196_5 130,177 

4. Per1o~~ vanaf 1966:. 
it· 

TABE~ II 

-
42,625 

.54,378 
I 67,215 I 

84,177 

Kragtens Wet 61 van 1965, het alle Ind1~r-

onderwys in Natal met ingang 1 April 1966, onder beheer 

van ~ie Afde~ing Onderwys van ~ie D~oartement van 

Indi~rsake p.-ekom. Een ja.ar late:r, naam11k op 1 April 

1967, sou dieselfde in Transvaal gebeur. Hierdie 

oorname ~eur d.ie Sentrale Regering, lui 'n vier de· 

tydvak vir ·Indi~ronderwys in Natal in en die on~erwys

toekoms vir die Indi~rs het nog nooit so roosk1eurig 

gelyk. soos tans nie~ Tewens, die Indi8r - soos die 
. . 

Kleu:rling en $anto~ - het die Blanke vooruitgegaan ten 

opsigte van die daarstelling van 'n nasionale onderwys~ 

stelse1~ .· /Tegnie.se ••••••••• 

---------------~----------------~---------------------
l)·Behr, ~t atl.: Education in South Africa, p~ 369 
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Tegniese Onnerwys vir IndH~rs in Natal. 

Tegniese onderwys vir Indi~rs dateer sever terug 

as -1928 met die stigting van die sogenaam~e "Natal 

Workers C6ngress" l) met A. Christopher a~ president~ 
Hierdie "Congress" het horn dit ten doel gestel om 

die groot aantal ongeletterde volwasse Indi~r te 

betrek deur klasse vir bulle aan te bied. Die eerste 

van·hierdie klasse is teen die einde van 1929 by di~ 

"Hindu Tamil Institute".aangebied. Menige Indi~r

onderwyser het sy-dienste gratis hiervoor aangebied. 

Hierdie neeltydse_ klasse -is aangebied on~e~ beskerming 

van die Indian Technical Institute" 2) 
" 

Ten spyte van so'n klein begin, het oie werk in 

omvang begin toeneem. In 1930 bet tegniese en·be

roepsonderwys ook in Pietermaritzburg sy beslag gekry. 

Die kurs~sse wat aangebied is, was uiter~ beperk 

weens die afweaigheid van spesiaal toegeruste geboue~ 

In i91J2 bied 'n welgestelde hannelaar, ~1.L~ 

Sultan, 'n bedrai van R25.000 aan vir die oprigting 

/van .••••••••• 

- -, 

1) Technical Education: The M.L.Sultan technical college
becomes of age 1967. 

2) Departement van Inl1gting~ Indian South African~,. 
pp. 4 9' -

''-
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van 'n tegniese kollege, op voorwaarde aat die Sentra1e·. 

Reger1ng 'n gelykwaardige by~rae lewer. Met ~ie aan~ 
1) . 

vaarAing van Sultan se skenking is die huidi~e M~L.· 

Sultan Tegniese Kollege in Durban opgerig. 

In 'n proklamasie in ·~ie Staatskoerant Nr. 146 

van 18 Januarie 1946, k~ndig die toen~alige runister 

van Unie Onderwys aan dat~ ingevolg~ Wet Nr. 30 van 1923, 

hy voornemens 1~ om die M.L. Sultan Tegniese·Kollege 

tot· 'n inrigting vir Ho~r Onderwys te verklaar. Twee 

en twintig.jaar later~ op 20 Maart 1968- word 

hi~rdie iprigting ingevolge die Wet op Gevorderde 

·Tegniese On~erwys, Wet Nr. 12 van 196A,. Wet op Ge

vorderde Tegniese Onderwys vir Indi~rs 1968, verklaar. 

tot 'n inrigting vir.gevorderde tegniese onderrig. 

n Hierdie Kollege, soos in die volgende·hoofstuk 

aangetoon sal word, sal die eerste.Indi~r on0erwys-

inrigting word· wat, met die skepping van 'n Afdeling 

vir L:i,gf-aamlike Opyoeding, ·n ie ·leiding· op·0ie ge·bied 

van Ligf-aamlike O.pvoeding :tn InClil'!ronderwys begin 

gee he t .. 

-~---oOo-----

.1) U.G. 27, 1942: Verslag van die komitee om ondereoek 
· in.· te stel· na. n ie bes taande fasi li tei te en toekomstige: 
·beleiCt vir ho~r. onderwys vir InoH~rs in Natal, p.6 .·. 




