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H 0 0 F S T U K III 

BEHEER VAN DIE ONDER.'YS: SENTRAAL EN 

PLAASLIK 

1. Sentra1e beheer 

a. Die wetgewende en uitvoerende gesag 

Die beheer en administrasie van die onderwys 

in Suidwes-Afrika word uitgevoer ooreenkomstig Onder

wys Proklamasie, 1926, wat deur die Administrateur op 

advies van die Adviserende Raad uitgereik is 1 ). 

Hierdie proklamasie het die Onderwijs Proklamatie, 1921, 

wat ook deur die Administrateur uitgereik is, gedee1-

telik vervang 2 ). Kragtens die Zuidwest-Afrika Kon

stitutie Wet, 1925, het die Administrateur, onderhewig 

aan die kontrole van die Goewerneur-generaa1 van die 

Unie, volle seggenskap oor die onderwys van die gebied 

gehad. Hierdie alleenseggenskap van die Administra

teur asook die Adviserende Raad met sy adviserende 

magte, is deur die Wysigingswet op Aangeleenthede van 

Suidwes-Afrika, 1949, opgehef, en sedertdien berus die 

uiteindelike verantwoorde1ikheid vir die administra

sie van die onderwys by die Administrateur-in-Uitvoer

ende Komitee 3). 
Die Uitvoerende Komitee het bestaan uit die Ad

ministrateur, wat kragtens Artike1 1 bis (1) van die 

Zuidwest-Afrika Konstitutie Wet benoem is, en vier 

1ede wat kragtens Artike1 2(1) van dieselfde wet deur 

die Wetgewende Vergadering gekies is. 

In die praktyk bepaa1 en kontroleer die Uit

voerende Komitee die onderwysbeleid van die gebied. 

Die Wetgewende Vergadering, wat die volk verteenwoordig, 

kan beraad-/ •••• 28 

1. 

2. 

3. 

A.R.-notu1e, 22.7.1926, 27 - 29.7.1926. By 
hierdie vergadering is die voorgestelde wetgewing, 
soos deur die Direkteur van Onderwys opgestel, 
artikel vir artikel behandel en sekere wysigings 
is aanbeveel. 

Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 157. Hier
die artikel maak voorsiening vir die behoud van 
Hoofstuk IX van Onderwijs Prok1amatie, 1921, wat 
handel oor pensioene. 

Zuidwest-Afrika Konstitutie Wet, 1925, artike1 3, 
subartikel (1). 
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kan beraadslaag oor die aanvaarde of voorgestelde be
laid en kan, deur geld toe te staan of te weerhou, die 
beginsel van demokrasie handhaaf. Alle wetgewing in
sake onderwys moet deur die Uitvoerende Komitee aan die 
Wetgewende Vergadering vir oorweging, wysiging en aan
name voorgele word l). 

Die Administrateur, in oorleg met die verkose lede 
van die Uitvoerende Komitee, oefen verder beheer oor 
die onderwysstelsel uit deur sy alleenreg om begrotings 
van onderwysuitgawes aan die Wetgewende Vergadering vir 
goedkeuring voor te stel 2 ). Hier kan die Vergadering 
voorstelle verwerp, maar voorstelle insake uitgawe kan 
nie van hom uitgaan nie 3). Die Direkteur van Onder
wys kan deur die aangewese kanale aanbevelings aan die 
Administrateur voorle, maar alleen laasgenoemde kan, in 
oorleg met die lede van die Uitvoerende Komitee, be
sluit watter uitgawe in die begroting vir voorlegging 
aan die Wetgewende Vergadering voorsien moet word. 

Die beheer van die Uitvoerende Komitee oor die 
geld wat vir onderwys beskikbaar gestel word, sluit nog 
meer in. Nadat die Wetgewende Vergadering die geld 
gestem het, moet die Uitvoerende Komitee weer magti
ging verleen vir die uitgawe van geld vir sekere diens
te, bv. vir die aankoop van grond, die oprigting van 
geboue, trouens, vir alle doeleindes behalwe sekere 
roetinesake soos salarisse en toelaes waarv,oor die 
Administrasie by aanstelling van die werknemer die ver
antwoordeliklleid aanvaar. 

Ingevolge Artikel 2 van die Onderwys Proklamasie, 

1926, berus 11 die algemene kontrole oor, toesi~ op en 
bestier van onderwys by die Administrateur" 4 • 

Kragtens/ ••••• 29 

1. 

2. 

Zuidwest-Afrika Konstit~tie Wet, 1925, artikel 25. 
Id., artikel 37. 
Id., artikel 28. 
Inter~retasie van Wette Wysigings Proklamasie, 
1926 (no. 11 van 1926), artikel 1. Hiervolgens 
word 11 Administrateur" soos volg omskrywe: " Ad
ministrateur', wanneer gebruik in verband met die 
bestuur van die sake ten aansien waarvan die Wet
gewende Vergadering vir die Gebied alsdan bevoeg 
is om ordonnansies te maak, beteken dit Admini
etrateur van die Gebied-in-Uitvoerende Komitee, en 
wann.o<?r gebruik t?n c:.ansion van enige ander sake, 
beteken dit die Administrateur van die Gebied'J" 



29 

Kragtens hierdie bepaling behou die Administrateur hom 

die uiteindelike reg voor om enige bepaa1de handeling 

in verband met die onderwys te kontro1eer. 

Die noodsaak1ikheid van die behoud van die uit

eindelike beheer deur die Uitvoerende Komitee namens 

die Wetgewende Vergadering moet sonder voorbehoud aan-

vaar word. Die ontwikkeling, vooruitgang en aanwending 

van die onderwys as nasionale bate sal egter afhang van 

hoedanig die beheer uitgeoefen word. n Sterk, posi

tiewe~ doe1gerigte strewe met n vaste oortuiging dat 

finansies n midde1 is om deur n goed georganiseerde on

derwysstelsel •n nasie te bou, is n stimulus om die beste 

vir die volk te bereik, terwyl, in teenstel1ing daarmee, 

n doelbewuste poging om op die goedgekeurde onderwysbe

groting te bespaar slegs nade1ige gevolge kan he. 

b. Die Sekretaris van Suidwes-Afrika 

Die Sekretaris van Suidwes-Afrika, as reken

p1igtige amptenaar 1 ) vir die gebied, dra die vo1le 

verantwoordelikheid vir die uitgawe vir onderwysdoel

eindes. Sy plig is om seker te maak dat daar voor

siening vir die diens in die begroting gemaak is~ dat 

die Uitvoerende Komitee die geld beskikbaar geste1 het 

en dat die diens intra vires is. Vir sover dit sy 

funksie raak, moet hy die aanbevelings van die Direk

teur van Onderwys kontroleer, maar dit beteken nie dat 

hy enige verantwoordelikheid rakende die opvoedkundige 

waarde van die aanbevelings het nie. 

Vir sover vasgestel kon word~ het hierdie stelsel 

nog altyd bevredigend gewerk 2 ). Die sukses daarvan 

hang af van die vriendskaplike verhouding en re~ling 

tussen die beamptes van die Departement en die Sekre

taris. Waar die mense-verhoudinge te wense oorlaat, 

die Sekretaris miskien nie n positiewe belangstel1ing 

in die onderwys het nie of hy sy verantwoorde1ikheid 

teenoor/ •....•• 30 

1. Finansie en Ouditeur Ordonnansie, 1926 (no. 1 van 
1926), artike1 22. Die pligte en funksies van 
die rekenpligtige amptenaar word deur hierdie 
ordonnansie voorgeskryf. 

2. Uit die notules van die Uitvoerende Komitee het 
geblyk dat, met enkele uitsonderinge, die Sekre
taris gewoonlik die aanbevelings van die Direk
teur van Onderwys gesteun het. 
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teenoor die onderwysfinansies op n te streng wyse 

vertolk, kan die stelsel ingevolge die faktore mis

lukking meebring. 

Sonder om afbreuk aan die belangrikheid van die 

persoon en amp van die Sekretaris te wil doen kan die 

vraag geopper word of dit nie in belang van die onder

wys is dat die Direkteur van Onderwys met die funksies 

van rekenpligtige amptenaar van die Onderwysdeparte-

ment beklee moet word nie. Hierdie beleid word reeds 

met sukses in Transvaal toegepas. 

c. Die Adviserende Onderwysraad 

(l) Die instelling en samestelling van 

die Raad 

Die eerste onderwysproklamasie het die 

instelling van n 11 0pvoedings-Adviserende Raad", wat 

verteenwoordigend van die drie blanke bevolkingsgroepe 

sou wees, verpligtend gemaak l). Die samestelling, 

magte en funksies is deur die A1iministrateur by wyse 

van regulasie voorgeskryf 2 ). 

Die regulasies het die Direkteur van Onderwys as 

voorsitter van die Raad aangewys, maar hy sou geen 

stem h@ nie. Die eerste keer dat die Raad saamgestel 

is, het dit uit drie lede, met die Direkteur as voor

sitter, bestaan. Nadat verskeie persone genader is 

om in die Raad te dien, is advokaat F.P. van der Heever, 

mnr. P. Muller en ds. J. Wood deur die Administrateur 

benoem 3). 

Uit die prosedure wat gevolg is, blyk dat lede 

van die Raad vir een jaar benoem is, maar weens die 

fei t dat daar om een of ander rE~de aanvanklik nie 

betyds kennis van die benoeming of herbenoeming van 

die Raad gegee is nie, het die Sekretaris op 9.5.1923 

in n voorlegging die Administrateur daaraan herinner 

dat die termyn van die eerste Raad reeds op 31.12.1922 
verstryk het 4 ). 

Op 29.3.1924/ •.• 31 

1. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 2, par. (b). 

2. Offisi~le Koerant: G.K. no. 29, 4.2.1922. 

3· Id.: G.K. no. 28, 4.2.1922. 

4. A/179/8: Voorlegging Sekretaris aan Admini
strateur, 9.5.1923. 



31 

Op 29.3.1924 het die Direkteur van Onderwys na

vraag gedoen omtrent wie die lede van die nuwe Raad 

gaan wees. Terselfdertyd het hy voorgestel dat hy 

jaarliks voor 1 Desember ~ aanbeve1ing by die Sekre

taris met betrekking tot die benoeming van ~ Raad sou 

indien. A1hoewe1 dit daarna beter gegaan het, het 

die Direkteur nie altyd stiptelik sy aanbevelings by 

die Sekretaris gemaak nie, met die gevolg dat die Raads

vergaderings op informe1e wyse gehou is, omdat die 1ede 

nie ampte1ik benoem,was nie l). 

Die Raad is te1kens saamgeste1 uit 1ede wat deur 

die Direkteur van Onderwys aanbevee1 is. By verskeie 

ge1eenthede het die 11 Landesverband der deutschen Schul

vereine11 sonder sukses dringende vertoe vir die aanste1-

1ing van ~ kandidaat wat deur hu11e voorgeste1 is, tot 

die Direkteur gerig 2 ). 

Onvo1doende voorsiening in die regu1asies en on

sekerheid o~trent die persoon of 1iggaam by wie die 

inisiatief vir die jaar1ikse aanste11ing van Raads1ede 

berus het, het verhinder dat die werksaamhede van die 

Raad behoorlik gev1ot het. 

Terwy1 die aanste11ing van die Adviserende Onder

wysraad onder die eerste prok1amasie verp1igtend was, 

het Onderwys Prok1amasie, 1926, daarenteen, die be

noeming van so ~ raad aan die diskresie van die Ad

ministrateur oorge1aat. Die Raad sou in die toekoms 

uit sewe 1ede bestaan, twee verteenwoordigers vir elk 

van die drie taa1groepe, en een lid wat op grond van 

sy deeg1ike kennis van die behoeftes en wense van die 

nie-blanke rasse van die gebied benoem sou word. 

Lede is vir een jaar aangeste1 3). 

Die saamste1 van die Raad het sekere prob1eme 

meegebring. Eerstens was die Raads1ede, moont1ik op 

enkele uitsonderinge na, leke op die gebied van die 

opvoedkunde, en tweedens het daar voortdurend wisse

ling p1aasgevind. Van die sewe lede wat op 29.12.1926 

aangestel is, het s1egs twee op 31.12.1931 nog in die 

Raad gedien./ •••• 32 

1. A/179/8: Brief Direkteur aan Sekretaris, 29.3.1924. 

2. Id., korrespondensie tussen die Direkteur en die 
Sekretaris en tussen die Landesverband en die Di
rekteur van Onderwys. 

3. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 3. 
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Raad gedien. Toe die Raad vir 1932 saamgestel moes 

word, het die Direkteur van Onderwys op 20.4.1932 ge

rapporteer dat hy tot op daardie tydstip slegs vyf per

sane gevind het wat gewillig was om as lede te dien. 

Daar kon blykbaar nie twee verteenwoordigers vir die 

Engelssprekende bevolkingsdeel gevind word nie l). 

Weens die finansiele druk op die land het die 

Raad nie gedurende die eerste kwartaal 1931 vergader 

nie 2 ) en het die Administrateur besluit dat die Raad 

nie weer vir 1932 saamgestel sou word nie 3). Dit 

het ook die einde van hierdie liggaam beteken, want 

sedertdien is daar nie weer ~ Raad saamgestel nie. 

(2) Die funksies, prosedure en werksaamhede 

van die Raad 

Die regulasie afgekondig in Goewerments

kennisgewing no. 29 van 4.2.1922 het die funksies van 

die Raad soos volg bepaal: 

11 The Council shall advise the Administrator in 

regard to -

(a) legislation affecting education; 

(b) the working of the Education Proclamation, 
1921 and the regulations framed there
under and the general education policy 
of the Administration; 

(c) any matter that may be referred to it by 
the Administrator" 4). 

Die hersiene regulasies wat ingevolge Onderwys 

Proklamasie, 1926, afgekondig is, het die funksies van 

die Raad kortliks soos volg saamgevat: 

11 Dit sal die amp van die Adviserende Opvoedings

raad wees om die Administrasie van Suidwes-Afrika raad 

te gee op alles wat die onderwys politiek aangaan, op 

die beheer van onderwys sake en op die uitgawe van 

gelde, wat vir onderwys toegestaan is" 5) 
Die Raad / ••. 33 

1. Al79/8: Brief van die Direkteur van Onderwys 
aan die Sekretaris. 

2. E655: Briewe gedateer 16.3.31 aan lede van die 
Raad waarin kennis gegee is dat daar weens besui
niging nie •n vergadering gehou sou word nie. 

3. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1932, 44. 

4. Offisiele Koerant: G.K. no. 29, regulasie 1. 

5. Id.: G.K. no. 8, 17.1.1927, regulasie 1. 
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Die Raad was slegs •n adviserende liggaam. wat aan

bevelings aan die Administrateur kon voorle, en die 

veld wat gedek kon word, was wyd. Ingevolge die her

siene regulasies is die funksies van die Raad uitgebrei 

bm ook sake rakende die beheer en die uitgawe van geld 

vir onderwysdoeleindes in te sluit. 

Alhoewel die lede van die Raad, met uitsondering 

van die Direkteur van Onderwys, nie opvoedkundiges was 

nie, het die lode tog onder andere besprekings oor aan

geleenthede soos die metodes van Geskiedenisonderwys en 

die invoer van drukskrif in skole gevoer l). 

Ten opsigte van die prosedure by die hou van ver

gaderings en aanverwante aangeleenthede was die regu

lasies baie vaag. Die Raad sou kwartaalliks verga

derings hou en ook op ander tye en plekke soos die Ad

ministrateur mag bepaal 2 ). Daar is geen kworum vir 

vergaderings neergele nie, en by die eerste kwartaals

vergadering gehou op 28.3.1922, was slegs ds. J. Wood 

en mnr. J.G.R. Lewis, die Direkteur van Onderwys, teen

woordig. Sekere sake is afgehandel en die notule na 

die Administrateur verwys. Die Administrateur het 

soos volg opgemerk: 11 Surely there was not such a 

quorum of the Committee as could speak with author~ 

ity" 3). Die Direkteur het op on navraag deur die Se

kretaris van Suidwes-Afrika geantwoord dat die regula

sies geen bepaling omtrent on kworum bevat nie. 

Die regulasies het uitdruklik bepaal dat lede 

geen vergoeding vir die bywoning van enige vergadering 

sou ontvang nie 4 ). Die saak van vergoeding vir die 

Raadslede het gevolglik op die eerste vergadering ter 

sprake gekom. Daar is verwys na Artikel 18 van Onder

wijs Proklamatie, 1921, waarin bepaal is dat lede van 

skoolkomitees geen vergoeding vir hulle dienste sou 

ontvang nie, en ook op die feit dat die artikel nie 

bepaal dat enige persoon, of hy lid van on komitee was 
of nie, nie vergoeding mag ontvang nie; gevolglik 

het die Raad aanbeveel dat die artikel gewysig 

word 1 ) • /. • • • • 34 

1. E655: Notule van vergadering gehou op 10.9.1923. 

2. Offisiele Koerant: G.K. no. 29, regulasie 2. 

3. Al79/8: Notule van vergadering gehou op 28.3.1922. 

4. Offisiele Koerant: G.K. no. 29, regulasie 4. 
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word l). Hierdie artikel is nooit gewysig nie. 

Die bestaande regulasies is op 17.1.1927 deur nu

we regulasies 2 ) wat die bestaande opvallende leemtes 

uit die weg geruim het, vervang. Die gewysigde regu

lasies het voorsiening gemaak vir n kworum van drie 

lede, die Direkteur van Onderwys nie inbegrepe nie, die 

benoeming van n klerk vir die Raad, die hou en bekrag

tiging van notules, behoorlike kennisgewing aan die 

lede omtrent die datum van die volgende vergadering, 

drie weke voor dit sou plaasvind, die samestelling van 

n sakelys en vergoeding van reis- en verblyfkoste vir 

die bywoning van vergaderings aan lede wat buite Wind
hoek gewoon het 3). 

Die Raad sou in die toekoms nog minstens vier 

maal per jaar vergader op tye soos deur die Direkteur 

van Onderwys bepaal 4). 
Die werksaamhede van die Raad het n groot verskei

denheid onderwerpe ingesluit. Sommige daarvan was 

sake van beleid en algemene belang vir die onderwys in 

die gebied, soos bv. die sentralisasie van skole, wat 

die Raad baie sterk aanbeveel het, verpligte skoolbesoek 

deur le~r1 wat binne drie myl van die skoal ge

woon het, die voorsiening van geskikte handboeke vir 

Geskiedenis en leesboeke vir kinders in Duitsmedium

afdelings, besuiniging en die gevolge daarvanvir die 

onderwys. Die Raad het hom ook met aangeleenthede 

van geringer omvang en van n meer plaaslike aard besig 

gehou, soos byvoorbeeld finansi~le steun vir leerlinge 

vir n kusvakansie en die oprigting van skool- en 

koshuisgeboue op n bepaalde dorp. 

Aangesien die nuwe onderwysstelsel aan die begin 

van sy ontwikkelingstadium was, het die Adviserende 

Onderwysraad seker sy bestaan geregverdig. Die land 

is groat en die behoeftes aan n behoorlik georgani

seerde onderwysstelse1 was nog grater. Behalwe die 
Direkteur van Onderwys en •n paar amptenare was daar 

net die Raadslede wat gesonde raad en leiding kon gee. 

Of daar/ .•••• 35 

1. Al79/8: Notule van vergadering gehou op 28.3.1922. 

2. Offisi~le Koerant: G.K. no. 8, 17.1.1927. 

3. Id., regulasies 3 11. 

4. Id .• , regu1asie 2. 
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Of daar veel van sy aanbevelings tereggekom het, 

is moeilik om vas te stel. Die Raad se belangstel

ling in die Geskiedenisonderwys het daartoe aanleiding 

gegee dat een van die lede self ~ boek oor die geskie

denis van Suidwes-Afrika vir gebruik in skole saamge-

stel het. Sekere eksterne faktore het starker invloed 

as die aanbevelings van die Raad uitgeoefen, want nie

teenstaande die oortuiging van d:Le Raad 11 that for 

reasons of economy and efficiency the policy of con

centration be more deliberately pressed" l), het die 

onderwys later vinnig in die rigting van desentrali

sasie beweeg. 

Nadat die Adviserende Ondervvysraad in 1932 om eko

nomiese redes afgeskaf is, is die herinstelling daar

van nie weer deur die owerheid oorweeg nie. Die On

derwyskommissie wat in 1956 aangestel is om ondersoek 

na onderwysaangeleenthede in Suidwes-Afrika in te stel, 

het tot die gevolgtrekking gekom dat die behoefte aan 

so ~ raad nie baie aktueel was nie 2 ). 

Die Onderwyskommissie het egter bevind dat aange

sien die Administrateur-in-Uitvoerende Komitee die 

uiters verantwoordelike taak van toesig, kontrole en 

beheer oor die onderwys gehad het, dit wenslik en mis

kien noodsaaklik sou wees dat hierdie liggaam oor die 

dienste van ~ onderwysadviesraad moes beskik. Die 

lede van die voorgestelde adviesraad moes oor die op

leiding en ondervinding beskik om deskundige advies 

te gee en die verdere implikasies daarvan te voorsien. 

Die Kommissie het dienooreenkomstig aanbeveel 3). 
Die funksies van hierdie Raad sou wees om op eie 

inisia tief die Administra teur-in--Ui tvoerende Komi tee 

oor die volgende sake van advies te dien: 

(a) die stimulering en organisasie van na
vorsing betreffende onderwysvraagstukke 
in die gebied; 

(b) die stelselmatige beplanning van her
vormings in die leerplanne, leergange 
en organisasie van skole; 

(c) die beplanning van nuwe onderwysinrigtings; 

(d) die beplanning/ •. 36 

l. E655: Notule van vergadering gehou op 28.3.1922. 

2. Verslag van die Onderwyskommissie, 1958, 170. 

3. Id. 
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(d) die bep1anning van uitbreiding op 
onderwysgebied wat betref geboue; 
en voorts 

(e) om die Administrateur-in-Uitvoerende 
Komitee van advies te dien oor a11e 
onderwyssake wat die Administrateur
in-Uitvoerende Komitee of die Direkteur 
na die Raad van Advies verwys l). 

Die Kommissie het aanbevee1 dat die Raad vo1gens 

sy funksies soos vo1g saamgeste1 word: 

(a) Die Direkteur of iemand deur hom aangewys; 
sodanige persoon as voorsitter op te tree 
en sy amp te beklee solank dit die Admini
strateur behaag; 

.(b) een inspekteur van onderwys; 

(c) Professionele Assistent of Hoofvoor1igter; 

(d) drie persone wat respektiewelik na die 
mening van die Administrateur deeglike 
kennis dra van hoer, sekondere en pri
mere onderwystoestande in Suidwes-Afrika 
en wat verteenwoordigend van die georga
niseerde onderwysprofessie is, met dien 
verstande dat die Administrateur kandi
date vir benoeming ingevolge hierdie para
graaf, ui t •n naamlys van ses kandidate 
deur die Suidwes-Afrika·Onderwysersunie 
voorgele, kan aanwys; 

(e) drie ander persorie wat na die mening van 
die Administrateur deeglike kennis dra 
van onderwyssake in Suidwes-Afrika, met 
dien verstande dat een van die kandidate 
vir aanstelling ingevo1ge hierdie para
graaf deeg1ike kennis moet dra van die 
onderwys van die nie-blanke bevolking 
van Suidwes-Afrika 2). 

By die oorweging van die vers1ag het die Admini

strateur-in-Uitvoerende Komitee bes1uit om nie aan 

die aanbevelings van die Kommissie gevo1g te gee nie 

maar dat afsonderlike vaste departementele komitees 

deur die Direkteur van Onderwys aangeste1 word om in n 

raadgewende hoedanigheid op bepaa1de gebiede diens te 

1ewer: •n boubep1a:riningskomi tee vir die bep1anning van 

geboue, •n eksamenkomi tee vir die beheer van departe

mente1e eksamens, •n komi tee vir boeke en skool beno-

digdhede/ ••• 37 

1. Vers1ag van die Ondervzyskommissie, 1958, 171. 

2. Id. 
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digdhede in die prim@re skoal en n gebouebehoefte

komitee vir die opstel van die jaarlikse bouprogram 

is in vooruitsig gestel l) 

d. Die Direkteur van Onderwys 

Die Direkteur van Onderwys is die hoof van 

die Onderwysdepartement en is onderworpe aan die 

voorskrifte en kontrole van die Administrateur 2 ). 

Hy is verantwoordelik vir die uitvoering van al die 

funksies wat vir die Departement voorgeskryf word, en 

vir sy optrede is hy verantwoording aan die Admini

strateur verskuldig. 

Die funksies van die Direkteur word kortliks in 

Subartikel (2) van Artikel 4 van Onderwys Proklamasie, 

1926, saamgevat. Dit is die plig van die Onderwys

departement om alles te verrig wat nodig is vir of in 

verband staan met die kontrole van die onderwys, met 

inbegrip van die stigting, onderhoud van en algemene 

kontrole oor sko1e, die opstel en toepassing van leer

gange en leerplanne, die instel en afneem van skoolek

samens, die inspeksie van skole, onderwysers en leer

linge (insluitende geneeskundige inspeksie) en die 

uitvoer van enige funksies of pligte wat deur die pro

klamasie of deur regulasies aan hom verleen of op hom 

gel@ mag word 3). 

Sedert die inwerkingtreding van die eerste wet

gewing op 1 Januarie 1922 tot die einde van 1960 het 

vyf persone die pos van Direkteur van Onderwys beklee, 

t.w. mnre. J.G.R. Lewis, M.A. (19?2 - 1923), 

H.H.G.Kr.eft, B.A. (1923- 1935), W. Orban, M.A. 

(1935 - 1948), M.H. Greeff, B.A. (1948 - 1959) 

en J.D. Mohr, B.Sc. (1959- ). 

In die uitvoering van sy pligte word die Direk

teur van Onderwys bygestaan deur n paneel van profes

sionele en administratiewe personee1. Die Onderwys

proklamasie voorsien dat, behoudens die bepalings van 

die staatsdiens van die Unie van Suid-Afrika, die 

Administrateur/ •• 38 

1. U.K.-notule, 18.11.59. Besluit 1095 op Me
morandum El/1/14, gedateer. ~.11.1959. 

2. Onderwijs Proklamatie, 1921, artike1 3(a). 
Onderwys Proklamasie, 1926, artike1 4(1). 

3. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 4(2). 
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Administrateur van tyd tot tyd skoolinspekteurs, ge

neeskundige inspekteurs van skole en ander deskundige 

amptenare mag aanstel l). 

Omstreeks 1923 het die administratiewe personeel 

onder toesig van die Direkteur uit 3 lede, naamlik n 

senior klerk en twee assistente, bestaan 2 ). In 1928 

was die posisie ten opsigte van die blanke personeel 

nog dieselfde 3), en in 1931 is die personeel met die 

oog op besuiniging met een verminder 4 ). Die uitbrei

ding was baie stadig, en in 1944 was daar n senior 

klerk, twee manlike en twee vroulike assistente. n 

Addisionele pos van eerstegraadklerk (manlik) is vir 

1944 goedgekeur 5). Vanaf Februarie 1950 het die De

partement oor die dienste van ·n hoofklerk beskik 6 ) 

en in 1951 het die administratiewe personeel uit 12 

beamptes bestaan ?). Saam met die ontwikkeling van 

die Departement as n geheel het ook die aantal admini

stratiewe poste vermeerder totdat dit in 1960 op 32, 

met n eerste administratiewe beampte aan die hoof, te 

staan gekom het 8 ). 

2. Plaaslike beheer 

In teenstelling met sekere provinsies in die 

Unie van Suid-Afrika waar die stelsel van plaaslike be

heer skoolrade en skoolkomitees insluit, is die skool

komitee/ •••••• 39 

l. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 5. 
Vir meer besonderhede i.v.m. die professionele 
personeel sien: 

a. Hoofstuk X vir inspekteurs en organiseerders. 

b. Hoofstuk XI vir geneeskundige, sielkundige 
en voorligtingsbeamptes. 

2. Foto in die kantoor van die Adjunk-direkteur van 
Onderwys, Windhoek. 

3. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 1928. 
Die blanke personeel was 6, waarby die Direkteur 
en 2 inspekteurs ingesluit was. 

4. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 193~, 
5. 

5. Educa, Junie 1944. Deel van begrotingsrede oor-
geneem uit 11 Die Suidwes Afrikaner" van 31.3.1944. 

6. Jaarrapport 1950, l. 
7. Jaarrapport 1951, 3. 

8. Jaarrapport 1960, 3. 
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komitee die enigste liggaam in Suidwes-Afrika wat 

plaaslike beheer behartig. Hierdie afwyking van die 

gebruiklike vorm is verstaanbaar as die klein be

volking wat oor n groat gebied versprei is, in aan-

merking geneem word. Dit sou onprakties wees om die 

groot, uitgestrekte land in skoolraadsgebiede, elk met 

n beperkte getal skole en leerlinge, in te deel. 

Spesiale voorsiening is in 1960 gemaak vir die in

stalling deur die Administrateur, op aanbeveling van 

die Direkteur, van n adviserende raad vir spes e 

skole waar slegs geleentheidsonderwys aan afwykende of 

vertraagde leerlinge verskaf sou word l). Hierdie 

ontwikke1ing het noodsaaklik geword nadat n spesiale 

skoal vir senior afwykende seuns Windhoek gestig 

is. By hierdie skoal het die 1eerkursus ook ambags-

opleiding inge t, en die Direkteur het gemeen dat 

•n adviserende raad baie nuttig sou wees o:.r;o. die hoof

onderwyser en die Direkteur van advies te bedien, 

want die lede van so n raad moes n be1angste1ling in 

die minderbegaafde kind en ook kennis van ambagso 

leiding he. Soortge1yke rade is ook vir meisieskole 

beoog. 

Die benaming 11 Adviserende Raad" omskrywe die 

aard van die funksie van die Raad. Dit sou wenslik 

wees om by voorkeur •n raad beheerraad in te stel, 

wat dan bo en behalwe n adviserende liggaam ook n be

herende liggaam kon wees. 

a. Die inste11ing en verkiesing van skool~ 

komi tees 

(1) Die instelling van skoolkomitees 

Die wetgewing het bepaa1 dat n skoal

komi tee ingestel word vir elke skoal wat deur die 

Administrasie ondersteun word, behalwe n op1eiding

skoo1 2 ), ·n boereplaasskoo1, n nywerheidskool, •n 

spesia1e skoal of n private skoal. Elke skool

komitee het uit drie, vyf of sewe 1ede bestaan, 

na ge1ang/ ,, .. 40 

1. Ordonnansie no. 19 van 1960, artikel 14. 

2. Proklamasie no. 18 van 1943, artike1 4. 
Onderwys Prok1amasie, 1926, gewysig sodat skool
komitees e vir op1eidingskole ingeste1 
word nie. 
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na gelang die Direkteur bepaal het l). 

Elke volwasse blanke persoon was bevoeg om as lid 

van n skoolkomitee van enige skool in die landdrosge

bied waarin hy gewoon het, verkies te word, behalwe 

as hy -

(a) nie n Britse onderdaan 2 ) was nie; 

(b) nie te enigertyd weens n misdryf veroor
deel was waarvoor hy tot gevangenis
straf sonder die keuse van n b6ete ge
vonnis was nie, tensy aan hom algehele 
grasie verleen was of tensy die tydperk 
van sodanige gevangenisstraf minstens 
vyf jaar voor die datum van sy ver
kiesing verstryk het; 

(c) geestelik gekrenk was; 

(d) n ongerehabiliteerde insolvente persoon 
was; 

(e) n onderwyser was; 

(f) n persoon in diens was of in verband ge
staan het met enige skool hetsy deur 
die Staat ondersteun of nie, of enige 
koshuis in verband met sodanige skool. 

Die geslag van n persoon en die feit dat hy nie 

n ouer is nie het sodanige persoon nie onbevoeg ge

maak om as lid van n skoolkomitee verkies te word 
nie 3 ), 

Met die opstelling van die qnderwyswet van 1921 

was burgerskap nog nie n aktuele vraagstuk nie en der

halwe is geen bepaling gemaak dat n lid van n skool

komitee juis n Britse onderdaan moes wees nie. Dit 

was egter die begeerte van die Unieregering om die 

Duitse bevolking van Suidwes-Afrika as deel van die 

volk aan te/ •.•• 41 

l. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 10. In die 
wetgewing van 1921 is slegs vermeld da t •n skool
komitee nie vir n plaasskool ingestel word nie. 

2. Wet no. 44 van 1949, artikel 38. Hierin word 
bepaal dat Britse onderdaan Suid- Afrikaanse 
burger sal beteken. 

3. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 11. 
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volk aan te neem met dieselfde voorregte en dieselfde 

verantwoordelikhede as die ander burgers l) Om dit 

moontlik te maak was die naturalisasie van die Duitse 

burgers noodsaaklik en het die Unieregering in 1924 n 

wet aangeneem wat voorsiening vir die outomatiese natu

ralisasie van Duitsers wat in die gebied Suidwes

Afrika woonagtig of gedomisilieer was, gemaak het 2 ). 

Die voorreg van outomatiese naturalisasie en die ver

klaarde beleid van die owerheid om slegs een skool

stelsel vir alle kinders in te stel het dit noodsaak

lik gemaak dat in die onderwyswetgewing van 1926 be

paal sou word dat iemand wat nie •n Bri tse onderdaan 

was nie, nie bevoeg was om n skoolkomiteelid te word 
nie 3) 

Aangesien die Proklamasie neergele het watter 

persone onbevoeg was om skoolkomiteelede te word, is 

dit van belang om kortliks aandag aan die vereistes 

vir n geskikte lid te gee. Grieder en Rosenstengel 

verklaar dat lede gekies behoort te word op grond van 

hulle belangstelling in goeie skole, hulle vermoe om 

in n groep saam te werk, hulle gewilligheid om die 

publiek te dien en hulle vermoe om goeie diens te 

lewer. Verder behoort n skoolkomitee verteenwoordi

gend van die verskillende belanghebbende groepe in die 

skool te wees 4 ). Die belangstellings- en dienslewer

ingsbeginsel is wel belangrik, maar die persoonlik

heidseienskappe van leierskap, gesonde oordeel, on

derskeidingsvermoe en inisiatief kan nie oor die hoof 

gesien word nie. Ten slotte kan ook met reg verwag 

word dat/ •...•. 42 

l. Rapport van de Administrateur van Suidwest Afri
ka voor het jaar 1923, 4. In Oktober 1923 het 
samesprekings tussen die Eerste Minister van 
Suid-Afrika en die here De Haas en dr. Ruppel 
as verteenwoordigers van die Duitse Regering in 
Londen plaasgevind. Die uitvloeisel van hier
die onderhandelinge was die sogenaamde 11 Londense 
Ooreenkoms" van 23 Oktober 1923. Die eerste van 
die elf bepalings bevat die gedagte van een volk 
met dieselfde voorregte en verantwoordelikhede. 
Die ander bepalings van hierdie ooreenkoms sluit 
ook onderwysaangeleenthede in, waarna later 
verwys sal word. 

2. Wet no. 30 van 1924. 

3. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel ll (l)(a). 

4. Grieder en Rosenstengel: Public School Admini
stration, 106. 
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word dat skoolkomiteelede persone van vaste beginsels 

en met n gesonde lewens- en w@reldbeskouing, wat sal 

aanpas by die besondere gees en rigting van die skool, 

sal wees. 

(2) Die verkiesing van skoolkomitees 

Die prosedure by die verkiesing van n 

skoolkomitee vir n skool word uiteengesit in die onder

wyswetgewing. Aanvanklik is die prosedure by wyse 

van regulasie l) omskrywe, maar in 1926 is dit in die 

proklamasie self opgeneem 2 ). Daar het geen noemens

waardige verandering ten opsigte van prosedure inge

tree nie. Aanvanklik het die landdros van elke dis

trik die verantwoordelikheid vir die verkiesing aan-

vaar, die nodi esbeamptes by die versk ende skole 

benoem en ook die datum, tyd en plek bepaal3), maar in 

die hersiene proklamasie het dit die verantwoordelik

heid van die Direkteur van Onderwys geword 4). 
Die eerste olkomitees wat ingevolge Proklama-

sie no. 55 van 1921 verkies is, het drie jaar lank in 

diens gebly. Na die verstryking van die dienstermyn 

van elke komitee was dit die plig van die Direkteur om 

die ouers die gcleentheid te bied om n nuwe komitee te 
kies 5 ). 

In 1926 is die wetgewing sodanig gewys dat alle 

skoolkomitees vir n tydperk van drie jaar verkies eou 

word, en daar wetlik bepaal dat die ampstermyn van 

a~le komi ~ees op ~~es~lfde d~~' naamlik 30 Junie van •n 

bepaalde Jaar, e1nd1g het • By die vasstelling 
van die driejaarlikse verkiesingsdatum is dit gewoon-

1ik geree1 dat alle skoo1komitees op dieselfde tyd en 

datum gekies is. Vanselfsprekend sou dit moei1ik 

wees om n datum en n tyd te bepaal wat al1e skole sou 

pas 7) Die beleid dat een skoolkomitee vir al die 

sko1e in die-/ ••• 43 

1. Offisie1e Koerant: G.K. no. 159 van 1921. 
2. Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 13. 

3. Offisie1e Koerant: G.K. no. 159 van 1921, 
regu1asie 2. 

4. Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 13 (1). 

5. Onderwijs Prok1amatie, 19 , artikel 9 (c). 

6. Onderwys Prok1amasie, 1926, artikel 17. 

1. Jaarrapport 1954, 6. 
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sko1e in diese1fde dorp gekies word, het die prob1eem 

om '11 gemeenskap1ike tyd en datum te vind enigsins ver

gemak1ik, maar in 1960 toe skoo1komitees vir e1ke indi

widue1e skoo1 ingeste1 is, het die moei1ikheid byna on-

oorkome1ik geword. Ouers wat in meer as een skoo1 in 

diese1fde Qorp kinders gehad het, kon net hu11e ouer-

1ike reg by een skoo1 se verkiesing uitoefen. 

Die verkiesing van •n skoo1komitee het by '11 ouer

vergadering p1aasgevind, waar bevoegde perspne deur '11 

voorste1ler en n sekondant genomineer is. Indien no

minasies nie persoon1ik op die vergadering kon geskied 

nie, kon dit ook skriftelik ingedien word. Stemming, 

wanneer nodig, het deur die opsteek van hande of in

formee1 per stembriefie, soos deur die kiesbeampte be

paa1, geskied 1 ). 

Daar is bepaa1 dat daar onmidde11ik na die bekend

making van die uits1ag van die verkiesing weer '11 stem

ming deur of namens enige kandidaat ge~is kon word. 

Indien daar weer •n stemming ge€hs is, moes die kiesbe

ampte onmidde11ik •n datum waarop die stemming gehou sou 

word, bepaa1. Binne een week na die nominasiedatum 

moes die kiesbeampte aan elke bevoegde kieser die voor

geskrewe stembriefie 2 ) deur die pos stuur of 1aat af-

1ewer. Van die kieser is dan verwag om die stem

briefie behoorlik in te vul en aan die kiesbeampte 

terug te besorg 3). 

Afg~sien van die 1eemtes wat aan die hou van '11 

stemming verbonde was, het die bepaling van die wet 

ook vee1 te wense oorgelaat, omdat dit nie duide1ik 

neergele het onder watter omstandighede of voorwaardes 

so •n stemming ge€hs kon word nie. •n Kandidaa t, of 

enigeen namens hom, kon om enige onbenu11ige persoon-

1ike rede •n stemming eis en sodoende die staa t ohnodige 

werk en koste op die hals haa1. Artike1 23 van Onder

wys Proklamasie, 1926 het bepaal dat die Administra-

1. 

2. 

teur enige/ •..• 44 
Offisi~1e Koerant: 
regulasies 4 en 8. 

G.K. no. 159 van 1921, 

Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1s 13(3) 
13(5). 

Offisi~le Koerant: G.K. no. 43 van 1928. 

Id.: G.K. no. 159 van 1921. 

en 

3. Onderwys Prok1amasie, 1926, artikels 13(6)-13(8). 
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teur enige s tappe kon do en om •n fou t, ongeluk of ver

suim wat by ~ verkiesing plaasgevind het, te herstel 

of te verbeter, en hy kon enigiets wat ten opsigte van 

vorm of inhoud nie volgens reel gedoen was nie, wet

tig verklaa~. In die lig hiervan blyk dit dat die 

toegewing om ·n stemming te kon eis of moet verval of 

alleenlik onder uitsonderlike en behoorlik omskrewe 

omstandighede toelaatbaar kon wees. 

Van tyd tot tyd het die kwessie van bevoegdheids

eise vir kiesers ter sprake gekom. Die neergelegde 

vereistes het bepaal dat ~ ouer of voog wie se naam in 

die toelatingsregister van die skool voorgekom het, 

by •n verkiesing kon stem. As sowel vader as moeder 

se name ineeskryf was, kon slegs die vader stem, met 

die voorbehoud dat die moeder alleenlik ten opsigte 

van enige kind ui t •n vorige huwelik gebore en teenoor 

wie se naam die van die moeder in die register ver

skyn, kon stem. In die geval waar een van die ouers 

oorlede was, sou die oorlewende ouer die reg h€ om te 

stem, afgesien daarvan of sy of haar naam in die regis

ter voorgekom het l). 

Die Direkteur het in sy rapport vir die jaar 1954 

gemeld dat daar weer onaangenaamheid was oor die vraag 

watter een van ~ oucr~aar kon stem en watter een 

nie 2 ) Die Nasionale Party van Suidwes-Afrika het 

ook in dieselfde jaar by wyse van •n kongresbeslui t 

versoek dat, waar albei ouers nog leef, enigeen van 

hulle by •n skoolkomi teeverkiesing kon stem. Die 

Uitvoerende Komitee het hom bereid verklaar om die wet 

so te wysig 

nie, hy die 

stem uit te 

dat, indien die vader nie kon of wou stem 

moeder skriftelik daartoe kon magtig om ~ 

bring 3). Die Proklamasie is eers in 

1957 sodanig gewysig dat mlbei ouers stemreg verkry 
het 4 ). 

Die eerste skoolkomiteeverkiesing vir die rege

ringskool in Windhoek is vir 17 Maart 1922 om 3 nm. 

bel~./ •••.•.• 45 

l. Offisiele Koerant: G.K. no. 129 van l92l, 
regulasies l2 en 13. 

Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 12. 

2. Jaarrapport 1954, 6. 

3. Id. 

U.K.-notule, 14.4.54. Besluit 45l op Memo
randum A240/25, gedateer 26.3.54. 

4. Ordonnansie no. 21 van 1957, artikel l. 
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bele. Mnr. H.N. van der Made het as kiesbeampte 

opgetree l). Op die vergadering agtien kandi-

date, nege Duitsers en nege Suid-Afrikaners, genomi

neer, uit wie sewe lede gekies moes word 2 ). Die 

bywoning deur die ouers was egter so swak dat die aan

wesige ouers besluit het om nie met die verkiesing 

voort te gaan nie maar om n stemming (stembus) te 

hou. Ingevolge die bepalings van die Proklamasie 

is 18 April 1922 om 5 nm. as die sluitingstyd vir 

die stemming bepaal 3). 

Intussen is die mening in die pers uitgespreek 

dat die Suid-Afrikaners vier en die Duitsers vier ver

teenwoordigers in ooreenstemmine die getalsterkte van 

die twee groepe behoort te he 4 J. Die Duitse gemeen

skap het toe hulle genomineerdes tot drie 5) en die 

ander groep blykbaar tot ses verminder 6 ) Ten ge-

volge van die onttrekking van kandidate nadat die 

name reeds op die uitgestuurde stembriefies was, het 

die vraag ontstaan of die onttrekkings geldig was. 

Daar is aangevoer dat in Transvaal, waar die verkiesing 

van skoolraadslede op dieselfde wyse geskied, die ant

trekking van kandidate toelaatbaar was en voorts dat 

die Proklamasie die Administrateur gemagtig het om die 

onttrekkings geldig te kan verklaar 7). 

Ongeveer 265 ouers het aan die verkiesing deel-

geneem:, en die ui tslag 

ds.O. Kaschke 72, H. 

daarvan was soos volg: 

chter 66, H.Bartels 58, 

ds. J. Wood/ 

1. Landes Zeitung, 15.3.1922. 

• • • 46 

2. The Windhoek Advertiser, 18.3.1922 en 22.3.1922. 
Genomineerdes: A.S. Airth, ds. E. Leonard, 
A.P. Olivier, C.G. Bird, ds. J. Wood, mev. Walker, 
L. Rautenbach, A.G. Landsberg, H. Richter, 
ds. 0. Kaschke, G. Voigts, prof. A. Gries, 
H. Bartels en N.Hirachowitz. Die 18de kandi
daat se naam is nie bekend nie. 

3. Landes Zeitung, 18.3.1922. 

4. The Windhoek Advertiser, 22.3.1922. 

5. Id., 1.4.1922. Drie kandidate, ds. Kaschke, 
H. Bartels en H. Richter. 

6. The Windhoek Advertiser, 8.4.1922. Ses kandi
date, A.S. Airth, ds. E. Leonard, ds. J. Wood, 
mev. Walker, L. Rautenbach en A.G. Landsberg. 

7. Id. 
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ds. J. Wood 44, mev. Walker 42, L. Rautenbach 41, 

ds. E. Leonard 39, A.S. Airth 39, A.G. Landsber~ 35. 

Die lot het ten gunste van ds. Leonard beslis l). 

Uit die uitslag van die eerste verkiesing, soos 

kortliks beskrywe, blyk dat die ouers volkome op hoog

te van die bepalings van die Proklamasie was en dat 

volle gebruik van die bepaling insake afwykings van 

die normale prosedure gemaak is. 

Soos verwag kon word, was daar twee groepe by 

elke verkiesing en het a1bei seker gemaak dat hulle 

verteenwoordiging in die skoo1komitee sou h@. By 

die verkiesing in 1925 in Windhoek het die Suid-Afri

kaners slegs vier kandidate genomineer, terwyl die 

Duitsers aanvanklik bes1uit het om net drie te nomi

neer 2 ) maar uiteindelik vyf genomineer het 3). 

Die eerste algemene verkiesing van skoolkomitees 

ingevolge die 1926-wet sou op 17 Junie 1927 om 10 vm. 

plaasvind en die bedoe1ing was dat die ouers net na 

die nominasie deur die opsteek van hande sou stem. 

Beswaar is teen die tyd aangeteken, omdat kiesers nie 

op daardie uur TI vergadering kon bywoon nie 4 >. Die 

beswaar was wel geldig vir dorpskiesers wat in kan

tore of handel e gewerk het, maar vir die platte

landse ouers wat oor lang afstande moes reis om hulle 

kinders vir die vakansie te kom haal, was die be

paalde tyd die geleenste. 

n Sekere ontwikkeline ~et ook plaasgevind ten 

opsigte van die vul van vakatures in •n skoolkomitee. 

Artike1 15 van die Onderwijs Proklamatie, 1921, het 

neergele da t die oorb1ywende lede van •n skoolkomi tee 

die vakature met n meerderheidstem van die aanwesige 

lede, kon aanvul, mi ts •n kworum 5) aanwesig was. In-

dien soveel/ •.• 47 

l. Landes Zeitung, 10.4.1q22. 

The Windhoek Advertiser, 28c4.1922. 

2. Allgemeine Zeitung, 31.3.25 en 1.4.25. Die 
Duitse gemeenskap het vooraf n vergadering ge
hou om hul1e kandidate v nominasie te kies. 
By die vergadering is drie kandidate gekies 
hangende •n ooreenkoms met die Suid-Afrikaners. 

3. The Windhoek Advertiser, 30.5.25, gee die name 
van a1 die kandidate. 

4. Id., 25.5.27. 

5. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 9 (a). n 
Volstrekte meerderheid van lede vorm •n kworum. 
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dien soveel lede bedank het dat daar nie meer ~ kworum 

was nie, kon die Direkteur lede benoem om die vaka

tures te vul 1 ). 

In 1926 is die prosedure ietwat gewysig deur Arti

kel 21(1), wat bepaal het dat eni&e vakature wat mag 

ontstaan, gevul sou word deur ~ opvolger te kies soos 

in die Proklamasie voorgeskryf, behalwe waar die vaka

ture later as agtien maande na die laaste gewone ver

kiesing van die komitee ontstaan het, wanneer die 

orige lede van die komitee ~ opvolger kon kies. Dit 

het beteken dat ~ ouervergadering bel@ moes word om ~ 

opvolger te kies, indien •n vaka ture binne 18 maande na 

~ gewone verkiesing ontstaan het. Hierdie veranda

ring is op aanbeveling van die Adviserende Raad aan

gebring om di t in ooreenstemrning met •n soortgelyke be

paling in die Paaie Ordonnansie, 1927 (no. 15 van 

1927) 2 ), te bring. Nadat ~ p~ar tussenverkiesings 

gehou is waar daar, volgens •n koeran tberig 3 ), baie 

min belangstelling van die ouers was, het die Advise

rende Raad op 12.4.1928 aanbeveel dat bogenoemde arti

kel gewysig moes word ten einde die oorblywende lede 

van die skoolkomitee te magtig om vakatures aan te 

vul 4 ). Hierdie wysiging is eers in'l93l aangebring 5 ). 

In gevalle waar daar soveel vakatures ontstaan 

het dat •n kworum nie gevorm kon word nie, kon die 

Direkteur die ontbrekende getal lede om •n kworum te 

vorm benoem, waarna die komitee self die orige vaka

tures kon aanvul 6 ) 

Die algemene klagte insake die verkiesing van 

skoolkomitees was die geringe belangste1ling van die 

ouers. Dit was opmerk1ik dat die Duitse ouers aan-

vank1ik ~ baie groter belangstel1ing as die Suid-Afri

kaners getoon het 7) In sy jaarverslag vir die jaar 

1930 het/ ••• 48 

1. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 16. 

2. A.R.-notule, 27.7.1926. 

Ordonnansie no. 15 van 1927, artike1 18. 

3. The Windhoek Advertiser, 17.3.1928 en 6.3.1928. 
Tussenverkiesings te Windhoek en Karibib. 

4. A.R.-notule, 12.4.1928. 

5. Proklamasie no. 38 van 1931, artikel 2. 

6. Onderwys Proklamasie, 1926, artike1 21 (2). 

7. Landes Zeitung, 10.4.1922. 



48 

1930 het die Administrateur die bewering gemaak dat 

sommige ouers van mening was dat, aangesien die ouers 

nie die onderwysers kon benoem nie en geen kontrole 

oor die onderwysers se professionele werk kon uitoefen 

nie, daar geen rede vir die bestaan van skoolkomitees 

was nie 1 ). Hierdie faktor was •n belangrike oorsaak 

van die geringe belangstelling van ouers in die ver

kiesing van hulle verteenwoordigers in ·n skoolkomi tee. 

b. Die pligte, magte en werksaamhede van 

skoolkomitees 

(1) Die pligte en magte van skoolkomitees 

Die pligte en magte van skoolkomitees 

word gedeeltelik in die twee proklamasies en deur re-

gulasies voorgeskryf 2 ) Die pligte soos in 1921 

neergel~, is op aanbeveling van die Adviserende Raad 

in 1926 gewysig. n Belangrike bepaling, nl. dat die 

skoolkomitee die Direkteur in n raadplegende hoedanig

heid by die aanstelling van onderwysers in skole en 

van superintendente, o)sigters en matrones in koshuise 

kon dien, is geskrap 3 • 

Volgens hierdie proklamasie was dit die plig van 

n skoolkomitee om, behoudens die bepalings van enige 

regulasies, namens die ouers oor alle sake wat die 

skool raak, toesig te hou; om sodanige regulasies wat 

die Administrateur mag opstel ten opsigte van take wat hy 

aan die komitee mag toevertrou, uit te voer; om onder-

soek in te stel na die verto~ van ouers en die Direk

teur daaromtrent te adviseer en om die Direkteur oor 

alle sake rakende die skoal van advies te dien 4). 

Verdere pligte in die regulasies omskrywe, het 

neergel@ dat n skoolkomitee -

(a) alle inspeksierapporte waarvan afskrifte 
deur die Direkteur aan hom gestuur is, 

in oorweging/ ••• 49 

1. Rapport omtrent die administrasie van Suidwes
Afrika in die jaar 1930, 49. 

2. Offisi~le Koerant: G.K. no. 130 van 1923. Die 
11 Regulasies vir skoolkomm.issies 11 is nog van krag. 

3. A.R.-notule, 27.7.1926. Artikel 19(e) is ge
skrap;. 

4. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel l9(a) (e). 

Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 28 (a) - (d). 



49 

in oorweging moes neem en daarna aan 
die hoofonderwyser van die betrokke 
skoal ::~oes stuur; 

(b) aan die Direkteur verolag moes doen oor 
aansoeke van ouers om algehele of ge
deeltelike vrystelling van die betaling 
van skoal- en koshuisgelde wat deur die 
Direkteur na hom verwys is; 

(c) aan die hoofonderwyser van enige skoal 
wat onder sy jurisdiksie geval het, raad 
te gee wanneer hy oorweeg om enige skoal
kind weens onsedelike of aanhoudende 
slegte gedrag of gebrek aan sindelik
heid uit die skoal te sit; 

(d) ~ verslag moes hou van alle gevalle van 
afwesigheid van skoolpligtige leer
linge en in Desember van elke jaar 
daaroor aan die Direkteur moes rappor
teer; 

(e) alle aansoeke van ouers en voogde of on
derwysers in verband met die verande
ring van die amptelike skoolkalender 
in oorweging moes neem sn daaroor aan 
die Direkteur moes rapporteer l). 

Behalwe die verpligtinge wat op die skoolkomitees 

gerus het, waG dit ook ~ettig vir ~ skoolkomitee 

(a) om van tyd tot tyd een of meer van sy 
lede aan te stel om die skole en kos
huise onder sy gesag te besoek en daar
oor aan die komitee verslag te doen 
(die aaneestelde lede is gemagtig om 
op alle redelike tye die skoal- en kos
huisgeboue en skoolterrein in die uit
oefening van hulle verleende magte te 
betree); 

(b) om, behoudens die bepalings van die Pro
klamasie, veranderings in skoolure aan 
te bevee?l; 

(c) om skriftelike klagtes van ouers en voogde 
te ontvang en te ondersoek en daaroor 
aan die Direkteur verslag te doen; 

(d) om van tyd tot tyd, wannser nodig, ver
gaderings van ouers en voogde van kin
ders wat TI skoal onder sy toesig besoek, 
byeen te roep met die doel om enige kwes
sie met betrekking tot die toesig oor so
danige skoal in oorweging te neem 2); 

(e) om, wanneer daar redelike grande was om 
te vermoed da t •n onderwyser in diens 

van die/ •... 50 

l. Offisi~le Koerant: G.K. no. 130 van 1923, 
regulasie l. 

2. Id., regulasie 2. 
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van die skool waarvoor die komitee ver
antwoordelik is, ingevolge die bepalings 
van die proklamasie, skuldig was aan wan
gedrag, sodanige onderwyser tydelik te 
skors. Die komitee moes die saak sonder 
versuim en met vermelding van redes, skrif
telik aan die Direkteur voorle l). 

(2) Die werksaamhede van skoolkomitees 

Uit die beskikbare gegewens blyk dit 

dat die skoolkomitees aanvanklik hulle taak met ywer 

aangepak het. Die Windhoekse Skoolkomitee het op sy 

eerste 2 ) vergadering die bestuur gekies 3 ) en onder 

andere die volgende besluite geneem: 

(a) dat elke lid die taal kon gebruik wat hy 
die beste eeken het; die Duitssprekende 
lede kon •n to2Jc saambring vir geleent
hede waar dit nodig geag is; 

(b) dat, alhoewel die regulasies 4 ) neergele 
het dat vergaderings minstens kwartaal
liks moes gehou gewees t, die Komitee 
maandeliks op die derde Donderdag om 8 nm. 
sou vergader; 

(c) dat die notule aan die pers beskikbaar 
gestel sou word; 

(d) dat die Administrateur gevra moes word om 
ingevolge Artikel 19 va~ die Onderwijs 
Proklamatie, 1921, regulasies vir die 
leiding van oolkonitees af te kondig, 
maar dat die regulasies, voordat dit 
geproklameer sou word, eers aan die Ko
mitee vir inligting en bespreking voor
gele moes word; 

(f) dat twee lede afgevaardig moes word om die 
skoal en koshuis te besoek; daar sou 
nie vooraf van die voorgenome besoek 
kennis e word nie; 

(g) dat die Administrateur versoek moes word 
om Regulasie 34 van Goewermentskennis
gewing no. 159, wat bepaal het dat die 
Direkteur mag weier om k~nders onder 
die ouderdom van 10 jaar in ~ koshuis 

toe te laat,/ ••• 51 

l. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 38(a). 

2. The Windhoek Advertiser, 3.5.1922. Die eerste 
vergadering is op 4.5.1922 om 5 nm. gehou, 

3. Die eerste bestuur is soos volg saamgestel: 
ds. J. Wood, voorsitter, ds. E. Leonard, onder
voorsitter,en mnr. H. Richter, sekretaris. 

4. Offisiele Koerant: G.K. no. 159 van 1921, 
regulasie 22. 
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toe te laat, te wysig sodat die ouder
dom verlaag sou word na onder 8 jaar 1). 

Dat die skoolkomitees hulle oor die jare in ~ 

mindere of meerdere mate goed van hulle taak gekwyt 

het, is ongetwyfeld. Die Departement het ook elke 

geleentheid benut om ouers aan te moedig om belang te 

stel in en by te dra tot die ontwikkeling en voor

uitgang van hulle plaaslike skool 2 ). Skoolkomitees 

is daarop gewys dat hulle baie vir hulle skole kon 

doen. Die Departement het verduidelik dat hy alle 

skole eenders moes behandel en dat, indien die ouers 

verlang dat hulle skool bo die gemiddelde moes uit

styg, hulle self die addisionele middele moes ver

skaf, en hier moes die skoolkomitee die inisiatief 
neem 3). 

Skoolkomitees het hulle met verskillende sake 

van besondere en algemene belang, binne sowel as 

buite die skool, asook met hulle eie status besig ge

hou 4 ). Sake soos die insameling van fondse 5 ), ge

reelde besoek aan skole en koshuise 6 ), skoolbesoek 

en vervoer van leerlinge 7 ), uitsluiting en skorsing 

van leerlinge en kosgangers 8 ), die skooikalender, in

sluitende skoolhou op Saterdag 9), bevordering van 

leerlinge lO), kursusse in skole ll), verhoogde status 

van skole/ ••.. 52 

1. The Windhoek Advertiser, 26.7.1922. 

2. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1929, 47. 

3. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1930, 49. 

4. 
5. 

The Windhoek Advertiser, 8.9.1924. 

Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1929, 47. 

6. The Windhoek Advertiser, 9.8.1922, 17.11.1923. 

7. Id., ll.7.l923. 

A.R.-notule, l2.3.l945. 

8. Landes Zeitung, l0.4.l923. 

9. Id., 1.12.1923, l7.3.1924. 

lO. Suidwes Nuus, 20.7.1923. 

11. U.K.-notule, 26.ll.l954. Besluit l289 op 
Memorandum Al79/23 gedateer 23.ll.l954. 
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van skole l), die afskaffing van skoolgeld 2 ), aanhoor 

van vertoe van ouevs3), klagtes teen onderwysers 4 ), 

watervoorsiening en geboue 5 ), boerderybedrywighede by 

skole 6 ), stigting en instandhouding van koshuise 7) en 

so meer het van tyd tot tyd die aandag van skoolkomi

tees geniet. 

Sommige skoolkomitees het hulle toegewese pligte 

en magte tot beste voordeel van hulle skool en koshuise 

benut, terwyl ander betreklik onaktief was. Die mate 

van bedrywigheid het baie nou saamgehang met die be

kwaamheid en inisiatief van die skoolkomiteelede. 

c. Ouerseggenskap en die status van 

skoolkomitees 

Sedert 1926, nadat die moontlikheid van raad

pleging van skoolkomitees deur die Direkteur by die aan

stelling van onderwysers verval het, is onderwysers deur 

die Departement gewerf, aangestel en verplaas soos die 

behoefte van die diens dit vereis het. Hierdie beleid 

is tot in 1960 gevolg, toe daar aan skoolkomitees mede

seggenskap by die aanstelling van skoolhoofde gegee is 8 ) 

Dat die voorbehoud van die Departement om alleen 

oor die aanstelling en verplasing van onderwysers te 

beslis nie gelate aanvaar is nie, blyk uit die vertoe 

wat daar van tyd tot tyd deur verskillende instansies 

tot die owerheid gerig is. Dit het hoofsaaklik om 

uitbreiding van die magte van skoolkomitees gegaan, 

maar soms ook tot beperking van hulle magte. 

(l) Vertoe/ •.. 53 

l. U.K.-notule, 26.12.1953. Besluit 1049 op Memo-
randum A179/23, gedateer 30.11.1953. 

2. A.R.-notule, 15.5.1944. 

3. The Windhoek Advertiser, 4.11.1922. 

4. U.K.-notule, 30.3.1951. Besluit 173 op Memo
randum A214/6 gedateer 20.3.1951. 

5. Id., 2.7.1951. Besluit 437. 
Id., 9.9.l952. Besluit 72l in antwoord op die 
brief van die skoolkomitee van Leonardville, ge
dateer 23.7.1952. 

6. A.R.-notule, 7.3.1938. 
7. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 

1930, 49. 
U.K.-notule, 5.5.1951. Besluit 241 geneem na 
onderhoud met die skoolkomitee van Maltahohe. 

8. U.K.-notule, 18.11.1959. Bes1uit 1095 op Memo
randum El/l/14, gedateer 5.11.1959. 
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(1) Vertoe in verband met seggenskap van 

skoo1komitees by die aanste11ing van 

onderwysers 

Artike1 19(v) van Onderwijs Prok1amatie, 

1921, wat bepaa1 het dat skoo1komitees op versoek in 

•n raadgewende hoedanigheid by die aanste11ing van 

onderwysers by sko1e en van superintendente in kos

huise kon optree, het reeds in 1924 vertoe van skoo1-

komitees om groter magte tot gevo1g gehad 1 ). Daar 

is b1ykbaar nie vee1 sukses met hierdie vertoe behaa1 

nie, want in 1926 is genoemde k1ousu1e in die nuwe 

wetgewing op aanbeve1ing van die Adviserende Raad 

geskrap 2 ). 

In 1946 is die saak van onderwys in Suidwes

Afrika by die Sinoda1e Kommissie vir Opvoeding en 

Onderwys van die N.G. Kerk (Kaap1and) aanhangig ge

maak 3 ). By gebrek aan feite en in1igting het die 

Sinoda1e Kommissie die saak vir TI vo11edige vers1ag 

oor onderwysaange1eenthede in Suidwes-Afrika na sy 

verteenwoordiger terugverwys. 

In 1950 het die Ringe Gibeon en Otjiwarongo TI 

11 Gesament1ike Kommissie van Opvoeding van die N.G. 

Kerk" gestig en die bestaan daarvan onder die aandag 

van die Uitvoerende Komitee gebring 4 ). 

11 Met die bewussyn dat Staat, Kerk en Skoo1 e1k

een sy terrein het in verband met die opvoeding van 

die kind", het die Sinoda1e Kommissie op 5.2.1952 in 

TI onderhoud met die Uitvoerende Komitee die vo1gende 

memorandum vir oorweging en goedkeuring voorge1e: 

11 1. Aangesien di t •n erkende christe1ike en 

demokratiese opvoedkundige beginse1 is dat 

die ouers seggenskap in die opvoeding van 

die Kind moet he, gaan die Kommissie van die 

standpunt uit dat die ouer meer seggenskap in 

die onderwys/ ... 54 

1. The Windhoek Advertiser, 8.9.1924. 

2. A.R.-notu1e, 27.7.1926. 

3. Notu1e van die Kommissie van Opvoeding, 28.1.1946. 
Die N.G. Kerk in Suidwes-Afrika het onder die 
Sinode van Kaap1and geressorteer. 

4. U.K.-notu1e, 24.11.1950. Vo1gens bes1uit 365 
is kennis daarvan geneem. 
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die onderwys moet he in S.W.A. 

2. Die Kommissie beveel aan dat die 

skoolkomitees die applikasies van onderwysers 

behandel en dan bulle aanbevelings deurstuur 

na die Departement van Onderwys, by wie die 
111) 

finale aanstelling berus • 

Tydens die onderhoud het die Kommissie verduide

lik dat hy ~ stelsel van skoolrade en skoolkomitees 

soortgelyk aan die in die Unie en die afska!fing van 

die verplasingstelsel soos dit in Suidwes-Afrika die 

gebruik was, verlang het. Nadat die Administrateur 

sekere probleme in verband met die uitgestrektheid 

van die land en sy dun bevolking geskets bet, bet 

die Komitee volstaan met~ versoek dat die skool

komi tees, as •n aanvangsmaa treE:H, toegelaa t moes word 

om die onderwyser te kies, terwyl die Departement die 

aanstelling kon behartig 2 ). Na oorweging bet die 

Uitvoerende Komitee besluit 11 dat geen verandering vir 

die huidige aangebring word in die stelsel van die 

aanstelling van onderwysers (esse) en om skoo1rade 

daar te stel nie" 3). 

Die sekretaris van die Sinoda1e Kommissie het 

in 1954 weer eens die kwessie van ouerseggenskap on

der die aandag van die Direkteur van Onderwys ge

bring 4 >. Die Direkteur van Onderwys bet geantwoord 

dat die Departement die saak goedgesind was en op 

leiding van die Kerk sou wag 5 ). 

~ Verdere poging is deur die Kerk aangewend toe 

die Ring van Windhoek teen die einde van 1955 be

sluit bet om die Uitvoerende Komitee met ~ versoek 

te nader/ .••• 55 

1. Memorandum van die Sinodale Opvoedings Kommis
sie (Kaapland) en die Gesament1ike Kommissie 
van Opvoeding van die N.G. Kerk - Ringe Gibeon 
en Otjiwarongo, gedateer 5.2.1952. 

2. U.K.-notu1e, 5.2.1952. 

3. Id., 31.3.1953. Bes1uit 226 op Memorandum 
A673/3, gedateer 29.2.1953. 

A179/86: Brief van Sekretaris van S.W.A. aan 
die sekretaris van die Kommissie. 

4. Notu1e van die Kommissie van Opvoeding en On
derwys, 3.2.1954. 

5. Id., 2.2.1955. 
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te nader om •n ondersoekkommissie aan te s tel om die 

hele stelsel en beleid van onderwys te ondersoek. In 

die Ring se skrywe aan die Uitvoerende Komitee is die 

kwessie van ouerseggenskap die eerste aangeleentheid 

wat vir ondersoek genocm is l) 

Op die Nasionale Partykongres, 1954, is onder an-

dere die volgende besluite geneem: 

(1) Na aanstelling van assistente word die 

getuigskrifte en sertifikate van sodanige as

sistente aan die betrokke kommissie vir insae 

voorgele. 

(2) Geen verplasing van onderwysers sal sen

der raadpleging van die skoolkomitee geskied nie. 

(3) Indien n skoolkomitee versoek dat n onder

wyser verplaas word en grondige redes aanvoer, 

meet aan sodanige versoek voldoen word. 

(4) Waar n onderwyser skuldig is aan ernstige 

wangedrag, sal sodanige onderwyser ontslaan en 

e na n ander skool oorgeplaas word nie. 

Toegewings ten opsigte van die eerste versoek is 

gemaak, maar slegs waar dit vaste aanstellings gegeld 

het. Die tweede versoek is nie aanvaar nie, terwyl 

aan die derde versoek voldoen sou word mits die redes 

vir die Direkteur van Onderwys aanneemlik was. Ten 

opsigte van die vierde versoek is besluit dat elke ge

val op sy meriete behandel sou word 2 ). 

Die Verenigde Nasionale Suidwesparty (V.N.S.W.P.) 

het op sy beurt by wyse van •n kongresbesluit die Ad

ministrasie dringend versoek om te verhoed dat plaas

like skoolkomitees die reg sou he om die aanstelling 

van onderwysers te beheer. Die Uitvoerende Komitee 

kon in antwoord die bestaande beleid bevestig, nl. dat 

skoolkomitees nie seg~enskap 
onderwysers het nie 3 • 

1. U.K.-notule, 26. .1955. 
22.10.1955. 

by die aanstelling van 

Uit n navraag/ ••• 56 

Brief gedateer 

2. U.K.-notu1e, 14.4.1954. Bes1uit 351 op Memo
randum A240/25, gedateer 26.3.1954. 

3. Id., 5.9.1955. 
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Ui t •n navraag deur die Departement by indiwiduele 

onderwysers of hulle ten gunste van groter seggenskap 

van skoolkomitees by die aanstelling van hoofde en as

sistente in skole onder die beheer van skoolkomitees 

was, het geblyk dat 8.2% ten gunste daarvan en die res 

daarteen was l) 

(2) Belangrike redes aangevoer teen seggen

skap van skoolkomitees by die aanstelling 

van onderwysers 

Besondere omstandighede in Suidwes-Afrika 

was nog altyd verantwoordelik vir weerstand teen die 

seggenskap van skoolkomitees by die keuse en aanstel

ling van onderwysers. Hier volg die belangrikste 

redes: 

1. 

2. 

a. Ten gevolge van die y1 verspreidheid van 

die bevo1king oor •n groot gebied word kleiner 

sko1e met koshuise op afgelee plekkies soms meer 

as hohderd rnyl van die naaste dorp aangetref. 

Die ondervinding het geleer dat voornemende on

derwysers wat na Suidwes-Afrika wil kom, in die 

eerste p1ek voorkeur aan poste in Windhoek gee 

en daarna poste op die groter dorpe verkies. 

Die gevolg hiervan is dat skole in Windhoek en 

die groter dorpe •n redelike keuse ui t die beskik

bare app1ikante het en gevolglik die .beste on

derwysers kan uitsoek, terwyl daar min of geen 

belangst ing in die afgelee skooltjies is nie. 

Uiteraard tref dit ook dat die meeste getroude 

vroue in Windhoek en die groter dorpe beskikbaar 

is. Hierdie vroue kan poste beman om ander 

verplaasbare onderwysers vir werk elders vry te 
stel 2 ). 

b. Die skoolkoshuise is in ~ groot mate 

afhanklik van ongetroude onderwysers om toesig

houdende diens te verrig. Juis vanwee hulle 

afgesonderd~/~. 57 

U.K.-notu1e, 5.9.1955. 
gedateer 20.11.1954. 
van hoofde: JA - 27; 
ling van assistente: 

Jaarrapport, 1954, 6. 

Memorandum A179 (E886) 
Seggenskap by aanste11ing 
NEE- 300; by aanste1-

JA - 28; NEE - 319. 
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afgesonderdheid stel jong onderwysers, veral 

dames, nie in die buiteskole belang nie. Dit 

is twyfelagtig of vakatures by erdie skole 

soveel aansoeke sal trek dat skoolkomitees ~ 

keuse sal kan maak, veral as die keuse nog op 

~ ongetroude moet val. 

c. Omdat daar gewoonlik geen res~rwe

leerkragte, afgesien van enkele getroude vroue 

in Windhoek en moontlik in groter dorpe, in 

die gebied is nie, lewer die vul van tussentydse 

vakatures •n byna onoorkomelike probleem op. 

Alleen deur die reg van verplasing, wat by die 

Departement berus, kan die probleem die hoof 

gebied word. Die moontlikheid om ~ aflos

personeel op te bou kan as blote wensdenkery 

beskou word. 

d. Die moontlikheid is nie uitgesluit 

nie dat sommige onderwysers na Suidwes-Afrika 

kom omdat hulle die bestaande stelsel bo die 

stelsel van ouerbeheer verkies. Alhoewel dit 

voorkom asof die meerderheid onderwysers ten 

gunste van die bestaande stelsel is, is daar tog 

sommige wat •n stelsel waar persone ui t eie 

geledere vir seleksie verantwoordelik sou wees, 

verkies het l). 

e. Die bestaande stelsel bevorder die 

regverdige verspreiding van bekwame en minder 

bekwame onderwysers in skole oor die hele 

gebied. 

( 3) Tc~_ge_w.ing~tn verband met seggenskap 

van s~oolkomitees by die aanstelling van 

onderwysers 

Ten gevolge van vertoe, soos reeds uiteen

gesit, het die Uitvoerende Komitee onder andere aan 
die Onderwyskommissie, wat op 23.2.1956 2 ) aangestel 

is, opdrag/ ••• 58 

l. U.K.-notule, 31.3.1953. 
gedateer 29.2.1953. 

Memorandum A673/3, 

2. U.K.-notule, 23.2.1956. Besluit 302 op Memo
randum El/1, gedateer 26.1.1956. Lede van die 
Kommissie was mnr. A.J. Koen (voorsitter), 
dr. W.B. Miller (sekretaris), ds. J.T. Potgieter, 
dr. K. Frey en dr. J.H.S. Oosthuizen. 
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is, opdrag gegee om ondersoek in te stel na seggen

skap van ouers in onderwyssake deur middel van skool

komitees en ander liggame l). Dit het geblyk, soos 

kon verwag word, dat skoolkomitees wat die aanstel

ling van onderwysers betref, geen seggenskap gehad 

het nie, en volgens die getuienis het die Onderwysde

partement en die meeste skoolhoofde dit so verkies 

dog die meeste ouers nie 2 ). 

Die Kommissie meld in sy verslag dat die voor

standers van die bestaande stelsel se opvatting nie 

prinsipieel gegrond is nie, maar dat hulle vanwee 

die beklemtoning van die praktiese voordele van die 

s telsel eerder •n nuttigheidsbenadering het. Die 

voorstanders van die alternatiewe stelsel, daarenteen, 

het die noodsaaklikheid van die beginsel van gesonde 

wisselwerking tussen skool en huis beklemtoon en be

weer dat dit alleen moontlik is as daar wedersydse 

verantwoordelikheid en dus ook seggenskap is 3). 
Die bevindings van die Kommissie word in die 

volgende aanbevelings saamgevat: 

(a) Die Kommissie beveel aan dat die ouer 

en die Staat, soos onderskeidelik verteenwoordig 

deur die skoolkomitee en die Onderwysdeparte

ment, saam vir die aanstelling van onderwysers 

verantwoordelik moet wees. Dit kan die beste 

gebeur as die Onderwysdepartement aansoeke vra 

en voorlopig keur, verkieslik by wyse van •n 

keurkomitee waarby die betrokke inspekteur 

spraakreg het. Na die keuring stuur die De

partement die drie beste aansoeke - as daar 

meer as drie is - aan die skoolkomitee, wat 

dan sy keuse uitbring, met dien verstande dat 

~ skoolkomitee geregtig sou wees om al die 

aansoeke te vra en hom nie noodwendig net by 

die aanbevolenes sou hoef te beperk nie; voorts 
dat die finale aanstelling by die Direkteur 

moet berus/ •••. 59 

l. Verslag van die Onderwyskommissie, 1958, 2. 
Paragraaf (m) van sy opdrag. 

2. Id., 161. 
3. Id., 161,162. 



59 

moet berus. 

(b) Verder beveel die Kommissie aan dat 

hierdie st sel aanvanklik sl op skoolhoof-

skappe toege s moet word. Namate die stelsel 

vlot, moet dit later ook op assistentskappe 

toegepas word l) 

Na aanleiding van die aanbevel van die Kom-

missie t die Uitvoerende Komitee besluit dat die 

Onderwysdepartement by die aanstelling van skoolhoof

de geskikte applikante moes keur en die betrokke skool-

komi e dan self n keuse uit hierd lys moes doen en 

by die Direkteur van Onderwys vir aanstelling aanbe-

veel. en nie een van die gekeurde kandidate 

die skoolkomitee aanneemlik was e, kon die saak met 

die rekteur bespreek word en sy be issing sou fi

naal wees 2 ). 

Hiermee is •n jarelange b eid gede telik op

gehef en •n belangrike stap in e rigting van ouer

seggenskap by die aanstelling van onderwysers gedoen. 

Alhoewel hierdie b eidsverandering aanvullende wet

gewing vereis, het die eerste aanstelling van hoof

onderwysers ingevolge die nuwe b eid reeds in 1960 

geskied. 

3. Samevatting 

Die sentra1e beheer van die onderwys Suidwes-

Afrika word uitgeoefen deur die Administrateur, die 

Sekretaris van Suidwes-Afrika as rekenpligtige amp

tenaar en die Direkteur van Onderwys as hoof van die 

Onderwysdepartement. 

Tot in 1949 was die Administrateur, namens die 

Goewerneur-generaal van die Unie, persoonlik die wet

gewende en uitvoerende gesag oor onderwysaangeleent

hede. Na die aanname van die Wysigingswet op Aan
geleenthede van Suidwes-Afrika, 1949, het hierdie ge
sag in die hande van die Wetgewende Vergadering en die 

Administrateur-in-Uitvoerende Komitee oorgegaan. 

Die Wetgewende/ •• 60 

l. Verslag van die Onderwyskommissie, 1958, 164, 165. 

2. U.K.-notule, 18.11.1959. Bes1uit 1095 op Memo
randum El/l/14, gedateer 5.11.1959. 
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Die Wetgewende Vergadering het wetgewing in ver

band met onderwys oorweeg, aangeneem en gewysig, asook 

e jaarlikse begroting soos deur die Administrateur

tvoerende Komitee voorgele, goed- of afgekeur. 

Nadat die wetgewing en fondse deur die Wetgewende Lig

gaam aanvaar en goedgekeur is, t die Administrateur

in-Uitvoerende Komitee die toe sing van die onder

wysbeleid beheer en gekontroleer. 

Die Sekretaris van Suidwes-Afrika het die valle 

verantwoordelikheid vir die uitgawes vir onderwysdoel

eindes gedra. Hy moes toesien dat daar voorsiening 

vir die diens e begroting was, dat die Uitvoeren-

de Komitee die d beskikbaar tel het en dat die 

diens binne die bepalings van die wot uitgevoer word. 

Van 1922 tot 1931 het die Administra teur •n advi-

serende onderwysraad gehad om hom met betrekk tot 

onderwysaangeleenthede te adviseer. Die Adyiserende 

Raad het •n wye veld gehad om te dek en het sy aandag 

aan n verskeidenheid sake geskenk. Aanvanklik wou 

e aanstelling en werksaamhede van die Raad by gebrek 

aan behoorlike wetlike voorskrifte nie vlot nie. 

Skaars was sy werksaamhede op dre of die ekonomiese 

terugslag wat die gebied getref het, het die afskaf-

daarvan meegebring. 

Die Direkteur van Onderwys met sy professionele 

en administratiewe personeel het die onderwysbeleid 

onder toesig van die Uitvoerende Komitee uitgevoer. 

Die funksies en magte van die Direkteur van Onderwys 

en Departement is volledig in die onderwyswetge-

wing voorgeskryf. 

Die enigste vorm van pla13.slike beheer in die on-

derwys was die skoolkomi tee. Die telling van •n 

adviserende raad v die skoal or geleent-

heidsklasse is in beginsel aanvaar. Die onderwys-

wetgewing het voll g vir die t ling, verkies 
asook die pligte en magte van skoolkomitees voor-

siening gemaak. t die werksaamhede van die 

ike besture het dit geblyk dat bulle oor die 

algemeen goeie werk in belang van hulle onderskeie 

skole verrig het. 

Aanvanklik het die onderwysproklamasie bepaal 

dat skoal-/ ..• 
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dat skoolkomitees in verband met die aanstelling van 

onderwysers geraadpleeg kon word. Later is hierdie 

bepaling geskrap. Sedertdien het skoolkomitees geen 

seggenskap by die aanstelling van die onderwyser ge

had nie. Hierdie toedrag van sake is van tyd tot 

tyd, veral deur die Kerk, onder die aandag van die 

owerheid gebring. Die Onderwyskommissie, wat in 

1958 verslag gedoen het, het die beginsel van ouer

seggenskap beklemtoon, en ten gevolge daarvan is die 

beleid dat skoolkomitees ~ keuse by die aanstelling 

van die hoofonderwyser kon doen, neergele. 
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