
6 OORLOG EN HEROPBOU (l~qQ-1905) 

6.1 DIE UITBREEK VAN DIE TWEEOE VRYHEIOSOORLOG EN 

DIE BEEINOIGING VAN GEORGANISEEROE ONOERWYS 

Na verskeie eise en agitasied v~n die uitl~n= 

derbcvolking het daar vir Transvd~1 na ISQ0 

'n paar spanningsvol Ie jare aanycbrcck. Dit 

het uiteindelik uitgekristalliseer in die uit= 

breek van die Tweede Vryh~idsoorlog op I I 

Oktober 1899. Die ooriog, wat volycns dic 

Engelse owerheid sleys 'n paar maandc sou 

duur, maar in werklikheid drie jaar aangchou 

het, het 'n einde gemaak aan die georgdniseerde 

skoolwese in die Boererepublieke. I) 

Kort voor die uitbreek van die oorloy hot mear 

as een onderwyser hom beyin afvra wat sy per= 

soonlike posisie, di~ van die onderwys in die 

algemeen en di' van skole sou wees indien 

die oorlog sou uitbreek. 2) In'n skrywc .1.1/1 

die Hoofinspekteur van Kantore het Mansvclt 

voorgestel dat, indien die oorlng uitb,'cd ... , 

'n vaste toelaag aan elke onderwysar(es) uit= 
betaal moes word indien hullc skoolhou or 
enige ander landsdiens verrig het. J ) 

I) 

2) 

J) 

':>TTO, J.e.: Oie konsentrasiekampe, p.ISI. 

PLOEGER, J.: Onderwys en onderwysbeleid in 
die Suid-Afrikaans. Republiek onder ds. S.J. 
oj" Toit en dr. N. Mansvelt (1~81-1900). 
( In Dcp.lrtement van Onderwys. Kuns <>" W<>te'" 
.;r::::;o,,, Ar\.iiefjaarboek vir Suid-Afrik"dnsc 
>I" .. ki('dcnis, 15e jg., dl. I, p.322). 
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Op 3 Oktober 1899 het die Uitvoerende Raad 

'n einde gemaak aan die onsekerheid toe be= 

sluit is dat al Ie staats- en gesubsidieerde 

skole, met teru8werkende krag vanaf I Oktober 

1899, as gesluit beskou sou word. AI Ie onder= 

wysers en kwekelinge ~ou 'n vaste maandelikse 

toclaag ontvang, mits hul Ie hulself op een of 

under wyse in diens van die staat sou stel. 4 ) 

Met die uitbreek van die oorlog is die meeste 

van die skole gesluit. Die grootste gros van 

die onderwysers het op kommando gegaan of 

hul Ie aangemeld vir een of ander regerings= 

diens, terwyl 'n paar onderwysers wat ver= 

bonde was aan dorpskole, bly skoolhou het. 

In Johannesburg en Pretoria was daar verskeie 

skole wat hulle werksaamhede voortgesit het 

totdat die Engelse magte daardie dorpe beset 

het. S) 

'n Groot aantal van die Hoi lander-onderwysers 

wat hul Ie skole gesluit het, het aan die kant 

von die Boeremagte geveg. Enkeles van hul Ie 

was e.G. de Jonge, J.K.M. te Boekhorst, J.L. 

Moerdijk, J.e. Sicbos, H. Oost, p.C. Beuken= 

Kamp, W. Beukenkamp, J. Boersma en W. de Boer?) 

4) "loLlIl", VM' die Uitvoerende Raad, 1~99-10-03, 
art:. 90S. St""tscourant der Zuid-Afrikaansche 
R"puol j,,". 1899-10:04. 

S) SYMI:>lGTOtl., f.C.: Ond"r"ys in Transvaal 
,,"0""'''''0'' die kroonkolonie-periode, 1900-1907, 
p. I : • 

()) $\irim~H ... ~st ... ~~ uit ~egewens in LA SIC) ~n 
t A (l'l(l. 
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In opdrag Vdn die regering hut Mansvelt s~ 

werLsaamhede as Superintendent voortgvsit. 

Omdat 'n groat aantal v.ln die arnptenarc VMl 

die Dupartemcnt van Onderwys op kommondo 9C= 

gaan hut, het Mansvelt voortgewerk met die 

paar wat oorgebly het. 7 ) Reeds op 2 OLtobcr 

1899 het Mansvelt aan H.J. Emous geskryf dat 

daar vanwe~ die landsomstandighede Ecen verdrre 

onderwysers na die ZAR uitgestuur moes word 
. 8) 

nle. 

Pretoria IS op 5 Junie 1900 deur die Britse 

magte beset. Nadat Mansvelt 2h jaar lanL in 

een of ander hoedanigheid in Suid-AfriLa gc= 

dien het, IS hy en sy gesin op 16 Julie 1900 

deur die Engelse na Holland gcdepol'tecr. 

Terug in Hoi land het Mansvclt ongeveer nog 

twintig jaar lank can Suid-Afrika diens gele= 

wer deur tc dien in die bestuur van die "Fonds 

ten behoeve van het Hoi landsche Onderwijs in 

Zu i d-Afr i ka", as mede-opr i gter en sekret,lr is 

van "Die Zuid-Afrikaansche Voorschotkas", as 

mede-oprigter en sekretaris van die nHerman 

Coster-fonds" en as lid en sekretaris van die 

NZAV. 9 ) 

7) PLOEGER, 01". c;e., 1"1".326-327. 

MA:-'SVELT, N.:, Brief aan H.J. Emous. Preeo.-;", 
,bY~-10-02. ,LA 696). 

60~"'A, ,'.R.: Prof. dr. N. ", .. nsvelt:. fu 
",.,,,,,"["'01', Oesember 1921, p.316. 
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"Terwy I Tr<lnsv<la lin c llende gedompe I was 

en die Transva<llse ondcrwysstelsel die gena= 

dcslag ontv<lng het, het dit in die uur van 

Iyde en sterwc sy hoogste triomfe gevier". 

Dit was nl. op die w8re!dtentoonstel ling in 

Parys (Frankryk) waaraan 'n bclangrikc onder= 

wysafdel ing verbonde was. Die ZAR het ook 'n 

inskrywing gestuur wat in die afdeling vir 

"laer Onderwys~ sowel as in die afdeling vir 

"Middelbare Onderwys"bekroon is met die hoo~Jste 

d "d' d' "G d P . " 10) on cr!':i~CI lng, Ie su. rdn rlx. 

6.2 DIE ONTSTAAN VAN KONSENTRASIEKAMPE 

"I~ 

Na 'n jaarlange stryd was die einde van die 

oorlog nog nie in sig nie. Uit wanhoop het 

die Britse mi lit8re owerheid besluit ddt 'n 

laaste desperate poging aangewend moes word 

om die vegtende burgers te dwing om die wapen 

neer te I~. Die besluit het neergekom op In 

beleid van brandstigting en verwoesting. 

Pladsopstal Ie, vee en landerye moes vernietig 

word. Die vcrnictiging van voedselvoorrade 

sou verhoed dat die vegtende burgers var ~os 

voorslen sou word. Sover as moont I ik I S a lie 

vroue en kinders in konsentrasiekampc byeen= 

gebring, want met die Boerevroue op die plase 

het cia boerderybedrywighede voortgegaan. II) 
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Oral In Transvaal en die Oranje-Vrystaat IS 

daar inderhaas "refugee camps" opyerig om 

die weggevoerde vroue en kinders te huisves. 

Die fami lies is met ossewaens van hulle pl<)s~' 

verwyder en na die naaste stasies vervoer. 

Van die stasies af is hul Ie in oop goedere= 
I') ) 

trokke na die kampe vervoer. -

In Transvaal IS daar op 16 plekke konsentrasie= 

kampe opgerlg. Die getal Blankes in hierdie 

kampe was in Maart 1902 52 571 van wie 22 303 

kinders was. 13 ) Wanneer die getal Transvilalse 

kinders wat op daardie stadium in die Natalse 

en Kaap I andse konsentras i ekarr.pe vertoef het, In 

berekening gebring word, was daar ongeveer 

20 000 van skoolgaande ouderdom. Aanvanklik 

was hierdie gctal Ie veel mecr, want op daardie 

stadium het daar al ongeveer 10 000 Transvaal= 

se kinders in die kampe gesterf. 14) 

Toestande in die kampe was al les behalwe 

rooskleurig. Daar was 'n groot tekort aan 

huisvesting, die voedsel was swak en die 

d h ····· 15) toestan c on Iglenles. 

12) SYMINGTON, F.C.: Die konsentrasiekampskole 
in die Transvaal en Oranje Vrystaat, p.l. 

13) Ibid., p.4. 

14) SYMINGTON, F.e.: Onderwys in Transv<1.,1 
~edurende die kroonkolonie-periode, 1900-1907, 
P.16. 

,5) or.-a, op. cit., pp.S7-11f<. 
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6.3 

6.3. I 

KAMPSKOl E 

Sti~tinH en beheer van kampskole 

In die konsentrasiekampe het daar spoedig 

privaatskole ontstaan wat in die meeste ge= 

Vtl tie gehou is deur oud-onderwysers(esse). 

Die privaetskole is meestal deur groter 

kinders besoek. 16 ) 

Kort nadat die vernaamste dorpe en stede in 

Transvaal in 1900 deur die Britse magte 

beset was, het die nuwe Engelse administrasie 

'n versoek gerig tot [.B. Sargant om na Suid

Afri~a te kom as spesiale onderwysraadgewer 

in die besette Boererepublieke. Sargant, wat 

'n studie gemaak hut van die onderwys in ver= 

ski Ilende Engelse kolonies, het op 6 November 

1900 in Kaapstad aangekom en in Desember van 

dieselfde jaar het hy Transvaal besoek. 17 ) 

Na sy aankoms in Transvaal het hy gemerk dat 

die Britse mi litere owerhede feitlik geen 

voorsiening gemaak het vir die onderwys nie. 

Daar was op daardie stadium wei privaatskole 

in Transvaa I. lord Methuen het ' n skoo lin 

Zeerust aan die gang gehad en verder was daar 

'n paar privaatskooltjies wat aan die gang 

gehou is met fondse en steun uit Hoi land. 

10) SYMI";:;HlN, f.e.: Onder-loll'S in Tr-,,",,,,,,,,I gedu= 
r-ende doe kr-oonkolonie per-iode, 1900-1907; p.17. 

cnETlEE, J.e.: 
p.72. 

Onder-loll'S in Tr-ans""" I, 1"315- 1937. 

6.3 

6.3. I 

KAMPSKOl E 

Sti~tinH en beheer van kampskole 

In die konsentrasiekampe het daar spoedig 

privaatskole ontstDan wat in die meeste ge= 

Vtl tie gehou is deur oud-onderwysers(esse). 

Die privaetskole is meestal deur groter 

kinders besoek. 16 ) 

Kort nadat die vernaamste dorpe en stede in 

Transvaal in 1900 deur die Britse magte 

beset was, het die nuwe Engelse administrasie 

'n versoek gerig tot [.B. Sargant om na Suid

Afri~a te kom as spesiale onderwysraadgewer 

in die besette Boererepublieke. Sargant, wat 

'n studie gemaDk het van die onderwys in ver= 

ski Ilende Engelse kolonies, het op 6 November 

1900 in Kaapstad aangekom en in Desember van 

dieselfde jaar het hy Transvaal besoek. 17 ) 

Na sy aankoms in Transvaal het hy gemerk dat 

die Britse mi litere owerhede feitlik geen 

voorsiening gemaak het vir die onderwys nie. 

Daar was op daardie stadium wel privaatskole 

in Transvaa I. lord Methuen het ' n skoo I in 

Zeerust aan die gang gehad en verder was daar 

'n paar privaatskooltjies wat aan die gang 

gehou is met fondse en steun uit Hol land. 

10) SYMI";:;HlN, f.e.: Onder-",l'S in Tr-,,",,,,,,,,I gedu= 
r-ende doe kr-oonkolonie per-iode, 1900-1907; p.17. 

cnETlEE, J.e.: 
p.72. 

Onder-",l'S in Tr-ansv"" I, 1"315- 1937. 



Di~ meeste van hierdie skole was in die hande 

van Hoi lander-onderwysers wat voor die oorlou 

in diens was van die ZAR. Hoi lands was die 

d < d < 18) me lum van on errlg. 

Met sy tweede besoek aan Kaapstad in Januarie 

1901, het Sargant kennis gemaak met die ondcr= 

wyswerk waarmee daar 'n begin gemaa~ is vir 

seuns en jongmanne in die Groenpunt~amp. Dit 

het hom op die gedagte gebring om sg. "kamp= 

skole" te stig. Die eerste kampskool wat dour 

hom opgerig is, was te Norvalspont waar hy ook 

die heelhartige samewerking en steun van die 

mi lit~re kommandant geniet het. Hy het self 

vir twee weke lank opgetree as hoofonderwyser. 

Spoedig was daar so In groot toe loop van 

kinders by die skool dat hy later probleme 

met akkommodasie ondervind het. Slegs Gods= 

diensonderrig is deur medium van Hoi lands 

onderrig terwyl al Ie ander vakke deur medium 

van Engels onderrig is.19) 

In Julie 1901 het Saruant met sy oruanisasie= 

werk in Transvaal begin toe hy sy sctel te 

Pretoria ingerig het. Om hom behulpsaam te 

wees met die organisasie en beheer is twee 

assistent-direkteure van onderwys benoem in 

die persone van W.A. Russell vir die Oranje= 

18) Transvaal and Orange River Colony· Public 
education report, 1900-1904, p.4.· 

19) Ib;d., pp.5-6. 
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6.3.2 

rivierkolonic en Fabian Ware 
20) 

Transvaa I. 

Die aantal leerlinge in die Transvaalse kamp= 

skole het aan die begin langsaam gestyg, maar 

later was daar 'n groter toename merkbaar. 

In Mei 1901 was daar 1859 leerlinge, in Junie 

2 079, terwy I daar in Desember 8 260 was. In 

Januarie 1902 was daar 12 046 leerlinge, terwyl 

daar in Mei van dieselfde jaar 17 213 was. 21 ) 

Redes VII" die sti9tins van die kampskole 

Van die belangrikste redes VII" die stigting 

van skole in die konsentrasiekampe was onder 

meer: 

~ Die skole is gestig uit fi lantropiese en 

humaniteitsoorwegings. 

* Omdat die Boerekinders bestem was om Britse 

onderdane te word, moes hulle beinvloed 

word ten gunste van 'n positiewe standpunt 

t.o.v. die Britse saak. 

Die stigting van skole sou help om 'n betel" 

orde in die kampe te handhaaf. 

* Baie moeders het versoek dat daar in die 

kampe aan hul Ie kinders onderwys verskaf 

moes ,.ord. 

* Kinders moes die Engelse taal aanleer. 22) 

20) Ibid., p.IO. 

21) Ibid., p.18. 

22) SYMINGTON, F.C.: Die konsentrasiekampskole 
in die Transvaal en Oranje Vrystaat, p.9. 
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6.3.3 Moei likhede i.v.m. die stistins van 

kampskole 23) 

In April 1901,:;. j.Jur drie or!:lani"'erende in= 

spekteurs aangestel, elk in 'n eie kriny waar= 

voor hy verantwoordelikheid moes aanv~ar. 

Met hul Ie aankoms in hullc ondcrskcie krin!:)e 

het die inspekteurs sekere probleme ondervind. 

Gelukkig kon die meeste van die probleme op= 

gelos word met die hulp wat ontvang is van die 

kant van die mi litere owerhede. 

Een van die probleme wat ondcrvind is, het ,n 

verband gestaan met akkommodasie. Waar 

moontlik is gebruik gemaak van bcstaande 

skoolgeboue, asook van kerkgebouc wat naby 

aan die kampe gelee was, o.a. te Potchcfstroom, 

Klerksdorp, Heidelberg en Volksrust. In die 

konsentrasiekamp te Johannesburg, wat op die 

reisiesbaan gelee was, is die hoofpawi Ijoen 

ingerig as 'n skool. Later is ook soms ge= 

bruik gemaak van 'n raamwerk van hout waaroor 

daar sei Ie gespan is. WaClr dit nie moontl ik 

was om voldoende klaskdmerakkommodasie te 

vind nie, is !:lereel dilt sommige leerlin~jc in 

die oggend en ..lnder In die middClg s~oolgaan. 

Die beskikbaarheid van skoolmeubcls was 'n 

ander probleem. Dit is tot 'n !:)root mate 

23) R~~0~t all schoo~s in Burgher Camps, from 
Director of Education, 1901-07-24, pp.170-172. 
(Cd 819). 
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opgelos deur van die "refugees" te huur en 

die skoolbanke self te maak. 'n Besending 

hout is van die kus af aan elke kamp gestuur. 

Wanneer die sterftesyfer hoog was, moes van 

die hout gebruik word vir die maak van dood= 

kiste. Sodoende hat daar dan weer 'n tekort 

aan skoolbanke ontstaan. In die behoefte aan 

skoolboeke is daar in 'n redelikc mate voor= 

sicn deur besendings uit Kaapstad. 

'n Verdere belemmering was dat die ouers die 

skole met agterdog bejeen het en onwi I lig was 

om hul Ie kinders daarheen te stuur. 

Siektes, soos bv. masels en kinkhoes, het die 

skoolbesoek dikwels baie nadelig beinvloed. 

Gedurende Mei en Junie 1901 moes die kampskool 

te Heidelberg selfs sluit. 

Daar was voorts ook 'n ernstige tekort aan 

opgeleide en ervare onderwysers. Onderwysers 

is verkry uit Natal, die Kaapkolonie en 

Pretoria. Die grootste meerderheid was af= 

komstig uit die omgewing waar die kampe gelee 

was en soms is daar selfs gebruik gemaak van 

die Inwoners van die konsentrasiekampe. In 

die geledere van die kampskoolonderwysers was 

ddar ook In dantal Hoi landers wat voor die 

oorlog in die Boererepublieke diens gedoen het 

dS onderwysers. 
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6 •. j.-+ Kurrikulum. roosters, yalansies en 

onderrigmedium 

Aanvanklik het die klem geval op die onderrig 

van die sg. 3 r'e, Godsdiensonderrig, EIl~wls, 

Sang en Liggaamsoefening. Later is meer vakke 

bygevoeg soos O.a. Teken, Naa Idwerk, Aardryks= 

kunde en Houtwerk. Die [ngelsc tadl was vcrrc= 

weg die belangrikste yak en dit het die mcpgte 

gewig gedra by inspeksies en by die bevordering 

van die leerlinge. 24 ) 

Die roosters wat by die verski Ilende skolc 

gebruik is, was nie streng voorskriftelik 

nie. [Ike onderwyser het, met die goedkeuring 

van die inspekteur, die rooster aangepas by 

die besondere omstandighede van sy skool. 

Die normale skoolure het gestrek van 08h30 

13hOO, behalwe in geval1e waar die aantal 

leerlinge te groot was om tydens dieselfde 

sessle onderrig te ontvang. In sulke 9cvalle 

is die skooldag verdeel in twee sessies en het 

een groep leerlinge in die oggend skoolgegaan 

en 'n ander groep in die middag. 

Skoolvakansies het gewoonlik in Junie of Julie 

geval, maar daar was ook uitsondcrings in die 

verband. "As a general rule, holidays have 

not been looked upon with much favour, since 

24) SYMINCTO~, F.e.: Die konsentrasiekampskole 
in d,e Transvaal en Oranje Vrystaat, p.IS. 
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6.3.5 

the occupation the chi Idren found in school 

was acceptable to their parents, and to the 

h 
. . ,,25) 

camp aut orltles • 

Die medium van onderrig was hoofsaaklik 

Engels. "Dutch is taught in connection with 

religious instruction, and up to the standard 

of knowledge requisite for reading the Bible 

intelligently".26) 

Skoolbesoek 

Oor die algcmcen was die skoolbesoeksyfer 

laag. In sommigc gevalle was dit kwalik 50 

persent van die inskrywing. Met die verloop 

van tyd het die gemiddelde skoolbesoek so 

verbeter dat dit in Mei 1902 meer as 83 persent 

van die gemiddelde inskrywing was. 27 ) 

Symington het die swak skoolbesoek toegeskryf 

aan die volgende faktore: skoolbesoek was nie 

verpligtend niej baie van die kinders het 

voor die oorlog nic skoolgegaan nie en omdat 

hulle skoolloopbane feitlik agter die rug was, 

hct hulle in die kampe nie van die geleentheid 

gebruik gemaak nie; die vyandige gevoel van 

die ouers teenoor die owerhede; die vreemde 

taalmedium (Engels); die tekort aan hulp om 

25) 

26) 

27) 

Repor~ on schools in Burgher Camps from 
Director of Education, 1901-07-24 'p 172 i£2...§J..2l. ' • • 
loC. cit .. 

SYMINGT0~, f.C.: Die konsen~rdsiekdmpskole 
in die Transvaal en Oranje Vrystaat, p.26. 

6.3.5 

the occupation the chi Idren found in school 

was acceptable to their parents, and to the 

h 
. . ,,25) 

camp aut orltles • 

Die medium van onderrig was hoofsaaklik 

Engels. "Dutch is taught in connection with 

religious instruction, and up to the standard 

of knowledge requisite for reading the Bible 

intelligently".26) 

Skoolbesoek 

Oor die algcmcen was die skoolbesoeksyfer 

laag. In sommigc gevalle was dit kwalik 50 

persent van die inskrywing. Met die verloop 

van tyd het die gemiddelde skoolbesoek so 

verbeter dat dit in Mei 1902 meer as 83 persent 

van die gemiddelde inskrywing was. 27 ) 

Symington het die swak skoolbesoek toegeskryf 

aan die volgende faktore: skoolbesoek was nie 

verpligtend niej baie van die kinders het 

voor die oorlog nie skoolgegaan nie en omdat 

hulle skoolloopbane feitlik agter die rug was, 

het hulle in die kampe nie van die geleentheid 

gebruik gemaak nie; die vyandige gevoel van 

die ouers teenoor die owerhede; die vreemde 

taalmedium (Engels); die tekort aan hulp om 

25) 

26) 

27) 

Repor~ on schools in Burgher Camps from 
Director of Education, 1901-07-24 'p 172 i£2...§J..2l. ' • • 
loC. cit .. 

SYMINGT0~, f.C.: Die konsen~rdsiekdmpskole 
in die Transvaal en Oranje Vrystaat, p.26. 

http:i�2...�J..2l
http:intelligently".26


6.3.6 

bv. tente skoon te maak en rantsocne te Haan 

haal; die swak organisasie i.v.m. di~ uitdecl 

van rantsoene; siektes; 

kleding en die toestand 

swak en onvoldoende ')' ) van onrus.-' 

Personeelvoorsien~ 

Die groot toename van die leerlinge in die 

kampskole het die Britse owerheid aan die 

begin hoofbrekens besorg. Groot geta I It! 

Boeregesinne is na die konsentrasiekampe 

oorgeplaas met die gevolg dat daar in November 

1901 alreeds 8 120 leerlinge in die Transvaal= 

se konsentrasiekampe was. 'n Ernstige 

personeeltekort is ondervind en in baie geval 

Ie moes daar van die dienste van jong manne 

en vroue wat self slegs die vierde, vyfdc of 

hoogstens die sesde standerd geslaag het, 

gebruik gemaak word. 29) 

Ten einde die probleem te probeer oplos h~t 

Sargant in Junie 1901 'n skrywc gcrig aan 

lord Mi Iner, Britse Hoekommissaris vir SuiJ

Afrika. In die si-.r),hle het hy 'n drin~wnd~ 

versock gerig vir die uitscndin~J V<ln onJcl'= 

wysers uit Engeland. Die milit8re owerheid 

het die grootste gedecltc vaP die plattclandsc 

bevolking in die konscntrasiekampe byecnge= 

bring en " ••• the opportunity during the next 

year of getting them al I to speak English is 

28) !bid., pp.30-34. 

29) Tran&vaal dna Orange River C610ny: Public 
"ducat i on .~cport. 1900-1904, P. i O. 
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:2 ')? 

go I den" • Verder het hy geskryf: 

"What we want here at present are women, 

thoroughly good teachers and of patriotic 

mind, who would come out, as nurses have 

come out in the earlier stages of the war, 

and put up with the inconveniences ot 

camp life, the cold, the heat, the dust, 

the wind and the rain - for none of these 

comforts should be disguised from them -

in order that they might teach the chi Idren 

of the bur~hers our 
, d I" 30) I ea s • 

language and our 

Sargant het ook die hoop uitgespreek dat die 

Engelse onderwyseresse na die sluiting van 

vrede sou aanbly " ••• to go on with the work 

of education in the Colony, or even to marry 

and become the mothers of chi Idren who would 

be taught to understand the greatness of the 

English Imperial idea".JI) 

Op 31 Desember 1901 het Sargant in 'n brief 

aan die gevestigde kampskoolonderwysers 'n 

versoek gerig dat hul Ie die nuwe personeel= 

lede moes help en inlig aangaande die kamp= 

toestande. Die gevestigde gekwalifiseerde 

personeellede het die versekering ontvang 

dat hulle nie afgedank sou word nie. Slegs 

JC) Ibid., dppendix IV, p.S7. 

31) Ibia., P.SS. 
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die ongekwalifiseerdes sou moes ple~ mda~ 

vir die gekwalifiseerde Engelse onderwysereJ§~. 

Op dieselfde dag het Sargant ook In omsend= 

brief gerig tot die nuwe personeel lede. 

Daarin het hy hulle versoek om met die plaas= 

like personeel saam te werk en selfs ouk om 

die Hoi landse taal, nl. " ••• that expressive 

language of the Dutch Africander population •• ", 

te leer praat. Die Engelse taal sou egter die 

medium van onderrig wees, behalwe in die geval 

van Godsdiensonderrig wat deur medium van 

Hoi lands onderrig is. 33 ) 

Vanaf Januarie 1902 is In begin gcmaak met die 

invoer van onderwysers uit Groot-Brittanje, 

Kanada, Nieu-Seeland en Australii. Sedert 

Januarie 1902 tot Augustus 1902 is 300 onder= 

wysers uit die genoemde lande no Transvaal 

gebring. 34 ) 'n Aantal skoolhoofde is ouk op 

die wyse bekom. 35 ) 

Hollander-onderwysers t~dens die ourloH en 

in die kampskole 

Met die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog 

Was daar In aantal Hoi lander-onderwysers wat 

hul Ie skole so lank as moontlik aan die gang 

32) loi d., appendix VI, pp.91-92. 

33) Ibid. , pp.92-93. 

34) Ibi d., pp.18-19. 

35) Ibi d., p.12. 
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probeer hou het. 

andere: 36) 

Enkeles van hulle was onder 

* A. Oijkers wat weers sy onbedrewenheid 

in skiet en perdry nie opgekommandeer is 

nie. Op 15 Oktober 1900 het hy In skool 

vir Boerekinders met Hoi lands as medium te 

Potchefstroom gestig. Sy onderwyspoging is 

stelselmatig deur die Engelse owerheid so 

bemoei lik dat hy op 4 Maart 1901 sy skool 

gesluit en na Hoi land teruggekeer het. 

* Hendrika Evers wat van Oktober 1899 tot 

Mei 1900 verbonde was aan In gesubsidieerde 

skool te Heidelberg. Toe die Engelse Hei= 

delberg in Mei 1900 beset het, het sy na 

Hoi land teruggekeer. 

-;~ A.W. Raman was tot 7 Februarie 1900 assis= 

tente aan die gesubsidieerde skool te 

Volksrust. Oaarna was sy hoof van die ge= 

subsidieerde skool te Platrand. later het 

sy na Hoi land teruggekeer. 

* J.E. van Beijnum was tot aan die einde van 

Julie 1900 In assistent aan die gesubsidi 

eerde skool te Ermelo. Oaarna is hy gevange 

geneem en na HoI land teruggestuur. 

In die konsentrasiekampe was daar verskeie ge= 

kwalifiseerde Hoi lander-onderwysers van die 

voormalige ZAR beskikbaar, dog daar is slegs 

36) S.,amgestel ... it die 9"'9",,,,,,,n8 ",at g",vind is in 
!:.Ll.!..2.. 
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36) S.,amgestel ... it die 9"'9",,,,,,,n8 ",at g",vind is in 
!:.Ll.!..2.. 



In enkele geval Ie van hul Ie dienste gebruik 

gemaak, byvoorbeeld: 

* In die kamp te Middelburg was daar die heer 

Pe I s. Hy was eers hoof van die skool, maar 

is later vervang deur Roos, 'n goedgesinde 

Afrikaner. Pels was 'n "much more ski Iful 

teacher than Mr. Roos", maar tog is hy as 

hoof deur Roos vervang. 37 ) 

* P. van den Berg was hoof van die kampskool 

te Volksrust. "He organizes the camp 

school and also a free-paying school for 

refugees in town: he was described to us as 

a 'good little fel low, but can't speak 

E I · h' "38) ng IS. 

* Die kampskool te Balmoral is in September 

1901 gestig met die Hoi lander A. Op't Hof 

as hoof. Op't Hof het egter geweier om die 

eed van getrouheid aan die Engelse koningin 

af te I~, en hy IS as hoof deur 'n sekere 

Morris vervang. Die Dames-komitee wat die 

skool in Oktober 1901 besoek het, het nie 

baie van Morris as hoof ge dink n i c • I n 

Op't Hof as 'n uit= 

bestempe I .39) 

hu I I e rapport het hu I Ie 

stekende sangonderwyser 

37} 

38) 

Report 
Africa 
by t:he 
p.150. 

ibi d., 

on the Concentration Camps in South 
by the Committee of iadies appointeci 
Se~retary of State for war, Nov. 1901, 

("d 8931. 

p. 197. 

39) SYMIi\G-iu1'., f.C.: Die konsent:(,dsiekampskol,. 
,,\ CJie Transvaal en Oranje Vrystdat:, p.35. 
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226 

Oor die algemeen het die Britse owerheid 

skepties gestaan teenoor die Hoi lander-onder= 

wyser omdat hul Ie geweier het om die eed van 

getrouheid aan die Britse koning af te Ie, 

en omdat daar gevrees is dat hulle die Christe= 

I ik-nasionale onderwysgedagte sou bevorder. 

Die Britse owerheid wou die Hollander-onder= 

wysers ook nie in verantwoordelike betrekkings 

aanstel nie, omdat hul Ie die Hoi landers nie 

t h t 
. 40) ver rou e n,e. 

Sluitins van die kampskole 

Die kampskole is steeds uitgebou. Dit het ,n 

Mei 1902 'n hoogtepunt bereik met 'n inskry= 

wing van 17 213 leerl inge. 41 ) 

Na die sluiting van die Vrede van Vereeniging 

op 31 Mei 1902 was die oorlewendes haastig om 

na hulle plase terug te gaan en die inskrywing 

het by die verskillende kampskole skerp begin 

daa I, Almal van hulle kon nie dadelik huis= 

waarts keer nie omdat hul Ie eers moes reel 

v,r vervoer en omdat baie mans maande later 

eers uit ball ingskap teruggekeer het. Sommige 

moes langer in die kampe vertoef omdat hulle 

huise totaal vernietig was en daar nie ander 

huisvesting beskikbaar was nie. langsamerhand 

het die kampe begin leegloop. Vanaf Oktober 

40) SNYtolAI'., J.J.: 'n Histories-kritiese studie 
van die Smuts-onderwyswet van 1907, p,IIO. 

41) Tcan~vrla: dnd vraf\~)e River Cotony: Public 
cd~~dL.on report, 1900-1904, pp.18-19. 
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6.3.9 

tot Desember 1902 het die kampskole die een 

na die ander gesluit. 42 ) 

Invloed van die kampskole 

Symington het die invloed van die kampskole 

soos volg opgesom: 

* Menige kind wat, a.g.v. die tekort aan 

plaaswerkers na die oorlog, nie die geleent= 

heid gehad het om verder skool te gaan nie 

het in die kampe darem die gelcentheid gchad 

om 'n tydlank skool te gaan. 

* Die kinders wat andersins vir kwaadgeld sou 

ronddrentel, IS op 'n nuttige wyse besig 

gehou. 

* Vir sommige kinders was die skoolonderrig 

in die kampskole die dryfvcer vir verdere 

studie na die oorlog. 

* Die kennis van Engels wat in die kampskole 

opgedoen is, het vir sommige kinders nuttig 

te pas gekom in hulle latere lewe. 

* Die swak gekwalifiseerde dames wat in die 

kampe skool gehou het, het baie geleer. Som= 

mige van hulle het hulself na die oorlog 

op onderwyskolleges beter gaan bekwaam. 

* Die ideaal om by die Boerekind 'n gevoel 

van lojaliteit teenoor die Britse Ryk te 

kweek, is tot 'n groot mate bereik. 

42) SYMINGTON, F.C.: Onderwys in Transvaal 
gedurende die kroonkolonie~periode, 
1900-1907, p.74. 
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* Die verfynde en hoogsbeskaafde Engelse 

dames het 'n hei I same invloed op baie 

kinders uitgeoef\'n. Baie van hierdie on= 

derwysers(esse) van die kampskole het die 

leerlinge na die plase vergesel en hulle 

werk da~r vcrder vDortycsit. 

* 'n Vol Icdige onderwysdepartement IS georga= 

niscer wat n~ die sluiting van vrede met 

sy werksdamhede kon voortgaan.43) 

6.4 VERDERE VERWIKKEllNGE OP ONDERWYSGEBIED, 
JUNIE - DESEMBER 1902 

228 

Na die oorlog het die burgers na hulle tuistes 

teruggekeer en verskeie van die Engelse kamp= 

skoolonderwyseresse het hulle vergesel. Dit 

was die beleid van die Onderwysdepartement om 

die burgers te volg na hul tuistes " ••• with 

teachers, marquees, furniture, and school 

material, and of establishing smal I schools of 

somewhat the same type as the Camp schools as 

far as the resources at the disposal of the 

Department would permit".44) . 

Vanaf September 1902 het die regering begin 

met die stigting van plaasskole. Die verskui= 

wing van die onderwys van die konsentrasiekampe 

af na die plase word duidelik weerspieel deur 

43) SYMINGTON, f.C.: Die konsentrasiekampskole 
in die Transvaal en Oranje Vrystaat, pp.69-71. 

44) TEO Report, January to December 1902, P.C. I. 
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die volgendc syfers: In September 190::! h<.'t 

3b4 kinders onderrig ontvang in plaasskolc, 

terwyl 240::! leerlinge onderrig ontvang het in 

Desember 190Z. 45 } 

Behalwe die oprigting van permanente plaasskolc 

waar meer as 20 leerlinge byeengebring kon 

word, het Sargant ook 'n skema van besockende 

huisonderwysers in die vooruitsig gestel. 

Omdat hierdie skema onuitvoerbaar was, het 

d . k k' 46) aar nl s van tereg ge om nle. 

Daar was ook na die sluiting van vrede 'n 

styging in die aantal dorpskole merkbaar. In 

Desember 1902 was daar alreeds 79 vrye stad-

en dorpskolc asook 18 "free-paying schools".47) 

6.5 STAATSONDERWYS TYDENS DIE MILNER-REGIME, 

JANUARIE 1903 - APRIL 1905 

6.5. I 'n Nuwe onderwyswet 

Met die vredesluiting in 1902 is die ou Zuid

Afrikaansche Republiek opgehef en da~rmcc saam 

ook Wet nr. 8 Van 1892. Mi Incr se ondcl'WYs= 

beleid en die gedagtes vervat in Wet nr. 8 
van 1892 was so uiteenlopend van mekaar dat 

dit glad nie te versoen was nie. Daar was 

45) Transvaal and Orange River Colony: Public 
education report, 1900-1904, p.18. 

46) BARNARD, S.S.: 'n Histories-pedagoyicse 
evaluering van die onderwys van die Trans= 
vaalse p1aasskool, 1838-1967, pp.319-320. 

47) Education Department: Departmental report _ 
January to December, 1902, p.C.6. 
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dus In noodsaaklike behoefte aan In nuwe 

onderwyswet. 48) 

Nddat E.B. Sargant, Direkteur van Onderwys, 

maande lank besig was met die opstel van In 

nuwe onderwyswet, was die wet teen die einde 

van 1902 gereed. Dit IS op 25 Februarie 1903 
dcur die Wetgewende Raad van die Transvaal= 

kolonie goedgekeur as Ordonnansie nr. 7 van 

1903. 49 ) 

Die onderwyswet het bestaan uit In inleiding 

wat die algemene beleid neergel@ het en agt 

artikels. In die wet self is voorsiening ge= 

maak vir die volgende sake: 50) 

* Die oprigting van 'n Departement van Onder= 

wys met 'n Direkteur van Onderwys aan die 

hoof; 

beheer 

die stigting, onderhoud, inspeksie en 

van aile soorte skole soos bv. skole 

vir laer- en middelbare onderwys, asook die 

voorsiening van beurse en toelaes (art. I). 

* Die voorsiening van gratis laer onderwys 

indien daar 'n gemiddelde skoolbesoek.van 

minstens derti9 leerlinge tussen die ouder= 

domme van ses en veertien jaar was (art. 2). 

* Goewermentsonderwysers moes gesertifiseerd 

wees en verder moes hul Ie ook In dienskon= 

trak met die Onderwysdepartement aangaan 

48) COETZEE, OPt cit., p.7S. 

49) Ibid., p.76. 

50) Ordi ,-'ance no.7 of 19,)3. 
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6.5.2 

(art. 3). 

* Die Luitenant-Goewerneur-in-Rade sou die 

skoolvakansies bepaal (art. 4). 

* Godsdiensonderwys sou nie verpligtend wees 

nie, maar dit kon onderrig word deur medium 

van Hoi lands vir hoogstens twee uur per week. 

In gevalle waar ouers dogmatiese onder~ys 

verlang het, kon dit deur medium van Hollands 

onderrig word vir hoogstens een uur per week 

deur die predikante (art. 5). 

* Op versoek van die ouers kon Hollands as 

yak drie uur per week onderrig word (art. 6). 

* Aile privaatskole met meer as tien leerlinge 

was verplig am hulle by die Onderwysdeparte= 

ment te registreer. Privaatskole sou oak 

aan inspeksie onderhewig wees en die onder= 

wyscrs moes in besit wees van In onderwys= 

sertifikaat wat deur die Direkteur uitgereik 

is (art. 7). 

* Die Luitenant-Goewerneur-in-Rade is gemagtig 

om adviserende skoolkommissies te benoem. 

(art. 8). 

Inspekteurs van Onderwys 

Ten einde te verseker dat die departementele 

werksaamhede na behore behartig word was daar 

In redelike aantal inspekteurs van skole nodig. 

Hoewel daar gedurende die oorlog ook organise= 

rende inspekteurs was, was die aantal beperk. 
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6.5.3 

232 

Na die oorlog is Transvaal verdeel in elf 

inspeksiekringe, elk met sy eie inspekteur. 51 ) 

Die taak van die organiserende inspekteurs was 

o.a. die stigting van skole, die voorsiening 

van onderwysers, skoolmateriaal en meubels en 

die reel van ouervergaderings om in voeling 

te bly met die wense van die ouers. 52 ) 

Distrikshoofde 

Om die wcrk in die plattelandse distrikte te 

vergemaklik IS die distrikte weer onderverdeel 

en aan die hoof van elke yebied is 'n distriks= 

hoofonderwyser geplaas. 53 Die taak van die 

distrikshoofde was hoofsaaklik organisatories 

en administratief van aard. Daarby moes hul Ie 

die inspekteurs bystaan en die skole in hulle 

onderskeie afdelings gereeld besoek. Weens 

die groot afstande en die velerlei ander werk= 

saamhede kon die distrikshoofde nie hulle 

pligte na behore nakom nie. Met verloop van 

tyd is die pos van distrikshoofonderwysers 

afgeskaf. Die betrokke onderwysers het toe 

skoolhoofde of skoolraadsekretarisse geword?4) 

51) COETZEE, up. cit., P.SO. 

52) SYMINGTON, F.C.: Onderwys in Transyaal 
\ledurende di".kroonkolonie-periode, 
i900-1907, p.bS. 

53) COETZEE, op. cit. 

54~ SYMINGTON, f.C.: Onderwys in TransYaal 
,l<,durcnde dIe kroonko I on ie-per i ode, 
1900-1907, pp.86 en 130. 
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pligte na behore nakom nie. Met verloop van 

tyd is die pos van distrikshoofonderwysers 

afgeskaf. Die betrokke onderwysers het toe 

skoolhoofde of skoolraadsekretarisse geword?4) 

SI) COETZEE, up. eit., P.SO. 

52) SYMINGTON, F.C.: Onderwys in Transyaal 
\ledurende di".kroonkolonie-periode, 
i900-1907, p.bS. 

53) COETZEE, op. eit. 

54~ SYMINGTON, f.C.: Onderwys in TransYaal 
,l<,durcnde dIe kroonko I on i e-per i ode, 
1900-1907, pp.86 en 130. 



6.5.4 Onderwysers 

Met die vinnige toename van die aantal leer= 

linge het daar In tekort aan bevoegde onder= 

wysers(esse) ontstaan. Omdat die Eng~lse 

bevrees was dat die au Republikeinse onder= 

wysers hul Ie ideale (denasionalisering en 

verengelsing) sou verangeluk het hulle nie op 

groot skaal van daardie onderwysers gebruik 

gemaak nie. Hierdie sg. inwoners is deur 

onderwysers(esse) opgevolg toe hul Ie na hulle 

plase teru9gekeer het. 55 ) 

Teen die einde van 1903 was daar 919 onder= 

wysers werksaam aan die prim~re skole in 

Transvaal, waarvan slegs 36 Hoi landers was. 

Van oorsee 56)af het daar 124 anderwysers(esse) 

na Transvaal gekom. Manlike onderwysers was 

baie skaars en in die groot dorpe het ouers 

daarop aangedring dat die hoof van In skoal 

In man moes wees. 57 ) 

Gedurende 1904 het die aantal onderwysers ver= 

bonde aan primere skole gestyg tot 924. 
van was slegs veertig Hoi landers. As gevo I ~l 

van ekonomiese omstandighede het daar in 1904 
geen onderwysers van oorsee na Transvaal gekom 

nie.58 ) 

55) ~OETZEfl op. c~t., p.82. 

55) Lee::. Brltse Ryk. 

57) f ransv",,; Educat i on Department: Report 
for the school year January - December, 
,90J, p.17. 

5;-) ,b. ci., ,Y04, ..,.6. 
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6.5.5 

234 

Volgens Sargant was daar hoegenaamd nie sprake 

van enige diskriminasie teen die Hoi lander

onderwyser nie. Hy het verklaar dat baie van 

die HoI landers tydens die oorlog teruggekeer 

het na hul vorige vader land, n ••• or they 

threw in their lot with the Boer forces; or 

they remained in the towns, but refused to 

take the oath of allegiance unti I the general 

surrender". 59) 

Ouersessenskap 

Vir die Afrikaner was dit In beginselsaak dat 

hy seggenskap sou h~ by die benoeming van 

onderwysers. 60) In die onderwyswette van 1882 

en 1892 is bepaal dat dit die taak van die 

ouer is om voorsiening te maak virdie onderwys 

van sy kinders. 61 ) Die ouers het die grootste 

deel van die finansiele las gedra en d.m.v. 

skoolkommissies het hul Ie seggenskap gehad by 

die benocming van onderwysers. Onder die 

nuwe stelsel het onderwysers staatsamptenare 

geword en ouerseggenskap is uitgeskakel by 

d · b' d (2) Ie enoemlny van on erwysers. 

59) T r"""vu,d and Orang" R; vel" Co Ion),: Pub I; c 
edt.cat;nn report, 1900-1904, p.26. 

60) VAN WYK, J.T.: P1aaslike beheer in die 
(,ncterw)s van Transvaal, 1902-1910, p.19. 

oj) V91. Wet nr. j van 1882, art. 1 en Wet 
nr. 1; v"n 1892, art. I. 

62) VA~ OER SCHIJF, W.G.: O;~ gereformeerde 
b~~inse1 in di~ onderwys in Transvda~ ~ot 
1<)61, p.219. 
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6.5.6 

Hoewel die nuwe onderwysordonnansie voorsie= 

nig gemaak het vir die instel ling van advise= 

rende skoolkommissies vir prim~re skole met 

minstens dertig leerlinge, 63)is dit aanvanklik 

agterwee gehou. Die Mi Iner-Sargant-vennoot= 

skap het gepoog om die beheer oor die onderwys 

in eie hande te hou. Sodoende kon hulle bcter 

slaag in die verengelsing van die Afrikaner 

en verder was dit ook nie nodig om die wense 

en begeertes van die kerk of ouers in ag te 

neem nie. 64 ) 

Op aandrang van die ouers is daar nog in 1903 

oorgegaan tot die instel ling van adviserende 

skoolkommissies. Die kommissies kon advies 

gee oor verski Ilende aangeleenthede rakende 

die onderwys, maar dit was nie noodwendig 

dat die aanbevelings aanvaar sou word nic. 6S ) 

Die kurrikulum en die onderhYSmedium 

Net soos in die geval van die kampskole, was 

Engels die belangrikste skoolvak en dit moes 

deur aile kinders geleer word. Ander vakke 

was o.a. Rekene, Aardrykskunde, Geskiedenis, 

die Hoi landse taal en Natuurwetenskap.66) 

Sargant was bewus daarvan dat die godsdienssin 

63) Ordinance no. 7 of 1903, art. 8. 

64) BARNARD, op. cit., p.333. 

65) VAN DER SCHIJF, op. cit., p.219. 

66) SASSON, M.A.: O,e Britse Invloed In d,e 
Transvaalse onderwys, 1836-1907, dl. II, 
p.332. 
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by die Afrikaner diep gewortel IS. Daarom 

IS daar in artikel 5 van Ordonnansie 7 van 

1903 voorsiening gemaak vir die onderrig in 

die Bybelse geskiedenis. Twee uur per week 

kon gewy word aan Bybelse geskiedenis deur 

medi um van Ho I lands. I ndi en ouers besware 

daarteen gehad het, het dit hul Ie vrygestaan 

om hul Ie kinders van Godsdiensonderwys te 

weerhou. 

In die tweede deel van artikel 5 is vergunning 

verlccn dat predikantc dogmatiese onderwys 

binne skoolure vir een uur per week deur 

medium van Hoi lands kon verskaf. Klaarblyklik 

het Sargant hierdie vergunning gedoen omdat 

hy bevrees was dat, indien die ouers ontevrede 

sou raak, hul Ie sou oorgaan tot die stigting 

van privaatskole. 67 ) 

Kragtens artikel 6 van Ordonnansie 7 van 1903 

kon daar, behalwe die vergunning t.o.v. Gods= 

diensonderwys, drie uur per week bestee word 

aan die onderrig van die Hoi landse taal.
68

) 

Dit sou slegs geskied indien die ouers daarom 

gevra het.
(9

) In die praktyk het dit dus 

daarop neergekom dat almal Engels moes leer, 

maar dat hul Ie ook Hoi lands kon leer. Die 

67) VAN OER SCHljF, op. cit., p.220. 

68) Vwl. die Mansvelt-ond~rwyswet waar vergunning 
aan die uitldnderkindcrs v~rleen is om 20 van 
oie 25 skoolure per week deur medium van 
Enyels, onderwys tc ontvang_ 

69) 0rdindncc no. 7 of 1903. art. 6. 
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6.5.7 

6.6 

onderwys van die Hoi landse taal het in die 

praktyk egter veer te wense oorgelaat omddt 

die meeste Engelse onderwysers geen Hoi Idnds 

geken het nie. 70 ) 

Eindc van die Mi Iner-re9ime 

Nadat Transvaal byna drie jaar onder die 

stelsel van kroonkoloniale rcgering gestaan 

het, het daar in 1905 'n wending gekom. In 

Maart 1905 het die Konserwatiewe Party in 

Engeland 'n neerlaag gely teen die Liberale 

Party. Lord Milner is in April 1905 as 

Goewerneur vervang deur Lord Selborne. 

Selborne was 'n versiende en gematigde staats= 
man. 71) 

Op 31 Maart 1905 IS 'n wetgewende vergadering 

vir Transvaal in die lewe geroep en op 6 

Desember 1906 is verantwoordelike bestuur aan 

Transvaal toegeken. 

DIE POSISIE VAN 

WYSERS TYDENS EN 

72) 

ENKELE HOLLANDER-ONDER~ 

NA DIE OORLOG 

SODS reeds gemeld het baie van die Hoi lander

onderwysers met die uitbreek van die oorlog 

hulle geskaar aan die kant van die Bocre in 

die stryd. Sommige van hul Ie, o.a. C.G. de 

70) VA~ DER SCHIJF, op. cit., p.224. 

71) COETZEE, up. cit., p.~4. 

72) \' A fI. W YK, 01'. cit. I P .. ' 'J. 
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Jonge,73) J.C. Siebos en W. Alexander,74)het 

dan oak gesneuwel tydens die oerlog. 

Van die Hollander-onderwysers is tydens die 

oorl09, toe hul Ie op kommando was, gevange 

~eneem en as uitgewekenes terug gestuur na 

Hoi land; o.a. P.C. Beukenkamp, W. Beukenkamp, 

J.L.A. de Graaff, S. Gonggrijp, A.H. Kelzinga 

en C. Steenman. Andere is weer gevange geneem 

en na Bermuda, Ceylon en St. Helena weg gestuu~ 

Onder hul Ie was S. Bij I sma (na Ceylon), H. Oost 

(na St. Helena) cn T.F. Plantenga, H. ten Cate, 

A. van Haaften en O. van Oostrum almal na 

CeylonJ5) 

Sclfs as bannelinge in die vreemde het sommige 

van die Hoi lander-onderwysers hul onderwystaak 

voortgesit. fen van hulle was Omius van Oos= 

trum wat as banneling op Ceylon vertoef het. 

Hy het opgetree as onderwyser in die Franse, 

Duitse en Hoi landse tale en vir die werk het 

hy selfs 'n klein salaris uit Hoi land ontvang. 

nBehalwe die genoemdc klasse het ek somaar 

vir my eic genoee In klas in wiskunde gehad 

en een in metodiek van onderwys vir die 

onderwysers van die kampskool, dus weer 'n 

soort normaalklas. Vcrder het ek HoI lands 

MA~SV[LT. N.: Brief ddn H.J. Emous. ~rctori", 
1900-03-09. (LA 696}. 

\' iSSCHfR, H.: Brier ""n H.J. Emous. Pratonri", 
;')00-05-19. (LA 696). 

7)) S"umsestel uit gegewens in 1A-il2. 
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6.7 

6.7. I 

gegee aan In paar Ceylonse kampdokters van 

Hoi landse afkoms ••• "76) 

Teen Junie 1901 was daar ongeveer dertig 

Hoi lander-onderwysers in Pretoria. In ses 

skole het sommige van hierdie onderwysers 

onderwys gegee "in dezelfde gecst als vroeger 

ten tijde der ZAR". Die meeste van hierdie 

skole het finansiele steun ontvang van die 

Nederlandse bystandsfonds. 77) 

Wat die res van die onderwysers betref was 

die toestand beklaenswaardig. Omdat hul Ie 

nie almal weer in die onderwys In heenkome 

kon vind nie (daar was nie soveel skole nie) 

moes hul Ie In ander uitweg soek. Een van 

hul Ie het as In winkelbediende opgetree teen 

In salaris van RIO,OO per maand waarmee hy sy 

vrou en kinders moes onderhou. In Ander een 

het by die stadsraad as "straatwerker" gcwerk 

teen RO,25 per dag tcrwyl In derde een ski Ider= 

werk gedoen hat om aan die lewe te bly.78) 

"VR I ENDENKR I NG" EN DIE CNO-SKOLE 

Ontstaan van "Vriendenkrins" 

In Paar van die Hoi lander-onderwysers wat in 

76) VAN OOSTRUM, 0,: 
heid, pp.41-42. 

Bestendige onbestcndig= 

77) VAANORAGER, M.: De oor.prony van de 
KOffi,llls:sie vnOr CNO (Chp,steli~ Nation(.h:"l\ 
OndprwiJs) "Vriendenkring-. (In VVOOZA: 
CedenkbGe .. , P. 143). -

70) I bid., PI'. 143- 144. 
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:.!40 

Pretoria was het besluit om 'n kommissie te 

stig om al Ie moontlike inligting aangaande 

die lot van die Hollander-onderwysers in 

Transvaal in te win, en om te poog om Finan: 

siele steun in Hoi land te verkry. Die same= 

stelling van sodanige kommissie was egter 'n 

problecm want die krygswet het 'n vergadering 

von meer as ses persone verbied. 79) 

Ten einde raad is besluit om die kommissie op 

'n onkonstitusionele wyse te benoem. Ses 

persone, nl. H. Boneschans, J.J. de Visser, 

W. Klooster, N. Tromp, M. Vaandrager en H.H. 

van Rooijen het op 16 Junie 1901 byeengekom 

en hulself tot kommissie gekonstitueer. 

W. Klooster is tot voorsitter en M. Vaandrager 

tot sekretaris verkies. 80) 

Die kommissie het homself "Vriendenkring" 

gcnoem en die doelstel lings is soos volg 

gcformuleer: 81 ) 

" "Hot verschaffen van inlichtingen omtrent 

do omstandigheden, waarin de Hoi landsche 

ondcrwijzers on hun betrekkingen in Trans= 

vaal verkcerenH (art. 2a). 
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6.7.2 

* nHet verleenen van steun in geval len waar 

die noodig is". (art. 2b) 

Werksaamnede van "Yriendenkrinq" tot 

Desember 1902 

Yaandrager net dadelik pogings aangewend om 

meer inligting aangaande die Hoi lander-onder= 

wysers in te win. S.J. van Wijk, Krugersdorp, 

net opgetree as korrespondent. Yaandrager 

net met die meeste konsentrasiekampe in verbin= 

ding gebly tot en met die opneffing daarvan 

na die Yrede van Yereeniging. 82) 

Op 'n vergadering van 19 Junie 1901 net 

nYriendenkring" besluit om 'n brief te skryf 

aan Emous, Nederland, waarin die noodtoestand 

onder sy aandag gebring en om nulp aangeklop 

moes word. Die reaksie Van Emous was gunstig 

en finansiele steun is ook beloof. Danksy 

die voorbereidende werk wat nYriendenkring" 

vooraf gedoen net, kon nul Ie, toe die eerste 

geld nulle in Oktober 1899 bereik, die nodige 

nulp aan die nulpbenoew;;de Hoi lander-onder= 

wysers verleen. Die bydraes uit Nederland net 

geleidelik vermeerder sodat "Yriendenkring" in 

Julie 1902 reeds R75,OO aan nulpbenoewende 

onderwysers of nul gesinne kon uitbetaal. 83) 

b2) VAANDRAGER, up. cit., p.145. 

h3) SI'Mi",;T(\I\, F.e.: Onderwys in Transvddl 
~10d~ .. \!ndc di t:' k.rfH)hk 0 I on i e-pcr i ode 
1900-1907, p~.227-22~. • 
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24:! 

Vaandrager hct die posisie soos volg opgesom: 

"Over gebrek aan middelen viel niet te 

klagen. Aan tal van onderwijzersfami lies 

konden we 'n matige ondersteuning geven en 

menig kol lega, van bu;ten ingebracht en 

op't punt naar den vreemde te worden 

gestuurd, kondcn we wat reisgeld medege= 
w 84) ven • 

Na die Vrede van Vereeniging is die taak van 

"Vriendenkring" meer uitgebrei toe dit op 

aandrang van Emous begin het om skole te sti~?) 
finansille steun sou wei vanuit Nederland 

verleen word, maar die res van die benodigde 

gcld sou van die kant van die ouers of uit 

ander bronne moes kom, omdat die regering in 

die verband gecn hulp sou verleen nie. Om 

plaaslike bydraes te verkry sou nie 'n maklike 

taak wees nie vanwel die armoede en el lende na 

die oor log. 86) 

"Vriendenkring" het hul Ie ten doel gestel om 

die ou Republikeinse Christelik-Nasionale 

onderwysstelsel tc bevorder. Vrye CNO-skole, 

8-4) VAANDRAGER, 101.: D., bcweHing voor Christelik 
N •• t.onaal Onderw)',. ,n Z. Afrika, 1900-1908. 

Iman .. ,"-. V"O di~ Ni'J duil:sch Hervormde Kcrk 
van A rtk"JI j~h 3, 4, P. 

~S) VAANORA;~ZR, M.: De Qorspro"!J van de 
1(0",lId :;".e VOOr CNO. c.l..!! VVuOZA: Gedenkbock, 
p.141:). 

,-,6) SYMINGTON, f.C.: Onderw),s in Transvdal 
neJurenut."'!. die kroonkoionte-periode 
1900- I 907, r>. 229. ' 
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vry van beheer en inmenging Vcln die Engelse 

owerheid, sou gestig word. 7) 

Wat subsidies betref het ·Vriendenkring" 'n 

reiling getref waarin bepaal is dat 'n yetroude 

onderwyser gesubsidieer kon word tot 'n maksi= 

mum van RI6,OO per maand indien die totale 

skoolgeld minder was as R9,OO. Indien die 

totale skoolgeld byvoorbeeld sou styg tot 

RIO,OO, dan sou RI,OO van die maksimum subsidic 

afgetrek word met die gevolg dat die onderwyser 

dan 'n subsidie van RI5,OO in plaas van RI6,OO 

sou ontvang. Ongetroude onderwysers sou gesub= 

sidieer word tot 'n maksimum van RIO,OO per 

maand solank die totale skoolgeld minder was as 

R6,OO per maand. Indien die skoolgeld byvoor= 

beeld sou styg tot RB,oO, sou R2,OO van die 

maksimum subsidie afgetrek word. In aile ge= 

valle was die uitbetaling van subsidie onder= 

hewig daaraan dat daar minstens 15 leerlinge 
88) 

in die skool moes wees. 

Van verskeie kante het daar navrae gekom om 

inligting te verkry i.v.m. die subsidies 

asook aanvrae om daadwerkl ike stcun. Die 

reaksie was so spontaan dat "Vricndenkring" 

per kabel aan Emous moes vra of daar genoeg 

geld sou wees om ongevcer vyftig skole tc 

&7) VAN DER SCHIJf, op. cit., p.22S. 

1'1» VAANDRA-;tR, M.: De oorspron\l van de 
K,,,nrr.i s.,;i '.' ,("or Cr.O. (l!:! VVOinA: GC'denk= 
boek, ,> •• 4l:S). 
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open. Emous se antwoord was dat "Vrienden= 

~ing" hulle werksaamhede "onverzwakt" kon 
. 8~ voortslt. 

Wanneer daar 'n aanvraag gekom het i.v.m. die 

stigting van 'n skool was die prosedure dat 

die voorgestelde onderwyser eers die nodige 

vorms moes voltooi. Op die wyse is dan vas= 

gestel of die onderwyser gekwalifiseerd was 

en of hy 'n erkende (soms ongesertifiseer 

maar dcur die voormalige ZAR-regering erken 

as onderwyser) onderwyser was. Verder is 

ook vasgestel of daar die vereiste minimum 

van 15 leerlinge sou wees. Onderwysers is 

versoek om hul Ie vorige kontrakte met ouers 

te probeer hernu. 90) 

Na die sluiting van die Vrede van Vereeniging 

was daar ongeveer vyftig Hoi lander-onderwysers 

in Transvaal wat dadelik by die regeringskole 

in diens kon tree teen 'n salaris van ongeveer 

R50,OO per maand. "Oat die oorgroot meerder= 

heid van hierdie manne die versoeking weer~1 

staan het, is bewys van hul beginselvasthei9n
• 

Die aantal CNO-skole het so toegeneem dat daar 

in Desember 1902 reeds 17 bestaan het. Die 

09) aOT, A.K.: H.J. Emous. Onderwysblad, 
1955-07-01, p.1 13. 

90) SYMINGTON, f.C.: Onderwys in Transvaal 
ge~urende die kroonkolonie-periode, 1900-1907, 
p._30. 

91) Ibid •• p.229. 
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volgcnde tabel gee In aanduiding van die 

skole en onderwysers ill Dc;;ember 1902. 

(Hoi lander-onderwysers word met In asterisk 

aangedu i): 

Onderwysers en CNO-skole, Desember 1902 

Naam van Onderwyser Skool 

J.L. Moerdijk ~'" 

W.R. Riemersma * 

w. Menneg8 ~~ 

J. Hagen ~~ 

P.A. Low 

P.W. Voormolen * 
D. Limpers ,;. 

J. de lang ~:;. 

A.J.S. Lessing 

P.J. van der Walt 

A. de Ridder 

S.G. Wiecher;; 

W.P. Voges 

S. Gaarkeuken -'c 

J.H.G. Koeleman 
J.B. Jansen van Rijsen-;c 

S.J. van Wijck ~:-

label 6.1 

Vi I I ieria, Pretoria 

Hartebeestfontein, 
Pretoria 

Brakfontein, Pretoria 

Wemmershoek , Lydenburg 

Rooi k I i P, Du II stroom 

Kromdraai, Standerton 

K 1 i pr i vier, Be 1fast 

Rietfontein, Pretoria 

Witrand, Rustenburg 

Kopje-Alleen, Nylstroom 

Elandskraal, Rustenburg 

Alewynspoort, Heidel= 
berg 

Koedoesfontein, RustenF 
burg 
Middelfontein, Nylstrocm 

Spitskop, Pretoria 
Roodekopjes, Pretoria 

Rustenburg 
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In die onderstaande tabel word die skole aan= 

getoon wat in Januarie 1903 sou open. 

(Hoi lander-onderwysers word met 'n asterisk 

aangedu j): 

CNO-skole geopen in Januarie 1903 92) 

Naam van Onderwyser 	 Skool 

N. Tromp * 
N. Grobler 

P. He s 1i nga {> 

J.C. van Eijcken 

P. Moerdi jk * 
H. Voordewind * 

Trichardtspoort, Pretoria 


Lindleyspoort, Rusten= 

burg 


Hartebeestspruit, 

Pretor i a 


Uitkomst, Ermelo 


Roodekopjes, Rustenburg 


Vlakfontein, Middelburg 


Tabel 6.2 

6.7.3 	 Verdere vooruitsang van die CNO-skole 

( 1903-1905) 

6.7.3.1 	A1semene Kommissie vir CNO 

"Vriendenkring" het teen die einde van 1902 

begin om met die volksleiers te onderhandel 

aangaande verwikkelinge op onderwysgebied. 

Die gevolg van die onderhandelinge was dat 

daar op 22 Oktober 1902 'n liggaam bekend as 

die "Algemene Kommissie tot behartiging van 

het Christelik Nationaal Schoolonderwijs" in 

92) Vriendekrlng-Brievenboek, P.JJJ. 

6.7.3 

In die onderstaande tabel word die skole aan= 

getoon wat in Januarie 1903 sou open. 

(Hollander-onderwysers word met 'n asterisk 

aangedu j): 
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die lewe geroep is. 93) 

Gedurende die laaste twee maande van 1902 het 

daar dus twee kommissies naas mekaar bestaan, 

nl. "Vriendenkring" en die "Algemeene Kommissie 

tot behartiging van het Christelik Nationaal 

Schoolonderwijs". Op I November 1902 het 

Vaandrager aan Emous geskrywe dat genoemde 

kommissies saam vergader het. Op die vergade= 

ring het die "Algemeene Kommissie tot beharti 

ging van het Christelik Nationaal Schoolonder= 

wijs" hul tevredenheid uitgespreek met die 

werksaamhede van "Vriendenkring" op onderwys= 

gebied. Die twee kommissies het ook 'n voor= 

lopige reglement met 'n klein wysiging goedge= 

keur. Die wysiging het behels dat die maksimum 

subsidie vir getroude onderwysers verhoog is 

van RI6 per maand tot R20 per maand, mits die 

onderwyser se salaris nie R30 per maand oorskry 

het nie. 94) 

Omdat "Vriendenkring" uit onderwysers bestaan 

het wat ook persoonlike belang gehad het by die 

geld wat deur Emous belowe is, het hul Ie bc= 

sluit dat hulle kommissie ontbind word en dat 

die werksaamhede oorgedra word aan 'n li9gaam 

wat in die lewe geroep is as die Hoofkomitee 

93) SYMINGTON, F.e.: Onderwys in Transvaal 
gedurende die kroonkolonie-periode, 1900-1907, 
p.233. 

94) VAANDRAGER, M.: Brief aan H.J. Emous. Pretoria. 
1902-1 1-01. Vrjen~enkr,n~-Brjevenboek. 
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vir CNO. Die voorsitter van die Hoofkomitee 

vir CNO was ds. H.S. Bosman. Die ander lede 

was: 	 ds. P. Postma, M.E. de Wi Idt, dr. H. 
Reinink en genl. J.C. Smuts. later het ook 

ds. M.J; Goddefroy, genl. C.F. Beyers, S. 
Meintjes en A.D.W. Wolmarans as lede of 

pladsvervangende lede toegetree. Tot sekre= 
taris is benoem H. Visscher, 'n Hoi lander en 
oud-inspekteur van skole in die ZAR. 95) 

6.7.3.2 Bloeitydperk vir CNO-skole 

Vir die CNo-skcle was die tydperk 1903-1905 
'n bloeitydperk. Die groei en ontwikkeling 

vir hierdie tydperk was S005 volg: 

Vermeerdering van CNO-skole, 1903-1905 96) 

Jaar Skole Onderwysers Leer Ii nge 

1903 151 215 5 328 
1904 172 289 6 958 
1905 228 419 9 935 

Tabel 6.3 

6.7.3.3 Samewerkins met "Het Volk"-party 

Vanaf 1904 het daar 'n gees van samewerking 
geheers tusscn die Hoofkomitee vir CNO en 
die "Het Volk"-party onder die lei ding van 
genl. louis Botha. Hierdie Party en sy pers 

9S} 	 BOT, A.K.: H.J. ElI1ous. Onderwnblsd, 
1955-07-01, pp.113-114. 

96} 	 BARNARD, op. cit., p.356. 
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was ywerige ondersteuners van die CNO-bewe= 
. 97) 

glng. 

6.7.3.4 Inisiatlef van Hoi landse Kerke 

Vol gens Bot 98)moet die groei van die CNO-bewe= 

ging toegeskryf word aan die inisiatief wat 

daar uitgegaan het van die Hoi landse Kerke. 

6.7.3.5 Onderwysers vanuit Nederland, 1903-1905 

Die hulp uit Hoi land het nie slegs by finan= 

siele bydraes gebly nie. Gedurende dietyd= 

perk 1903-1905 is daar voortgegaan met die 

uitsending van onderwysers na Transvaal. 

In hierdie tydperk is die volgende onderwysers= 

(esse) uitgestuur: l. van Rijn (1903), N.N. 

Buytendorp (1903), H. Hollebrands (1903), 
R. Hoekstra ()903), G.A.C.D. de Haas (1903), 
G. Besselen (1904), A.K. Bot en mej. A.A. 

Nieuwenhuys in 1905. 99) 

6.7.3.6 Inspekteur vir CNO-skale 

Die gebrek aan inspeksie was 'n ernstiye 

tekortkoming by die CNO-skole. In 1905 is 

daarin geslaag om 'n inspekteur adn te stel in 

die persoon van J.K.M. te Boekhorst. Te 

Boekhorst was 'n Hollander wat voor die uit= 

breek van die Tweede Vryheidsoor1og 'n inspek= 

97) BOT,' A.K.: H.J. E",ous. OnderwYsbiad, 
1955-07-01, p.115. 

98) Lac. cit. 

99) Fonds ten behoeve Vdn het Ho I I andsch 
oroderwijs in Zuid-Afrika. (.La Aanwinste 
van dr. A. Wypkema). 
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teur in die ZAR was. 

Vaandrager geskryf: 

Van Te Boekhorst het 

"De nieuwe Inspekteur werd de schakel 

tussen't buiten-onderwijs en de Hoofd= 

kommissie te Pretoria. Hij heeft deugde= 

lik werk gedaan, zichzelf nooit gespaard, 

hetland afgereisd, dikwels te voet over 

grote afstanden, daar zijn karig salaris 

hem niet toeliet kar en paarden aan te 

houden. Onder zulke omstandigheden, van 

1 Junic - 31 Des. 1905 niet minder dan 85 
scholen te bezoeken in tien verschi Ilende 

distrikten - zoals blijkt uit zijn eerste 

Inspektie-rapport - is voorwaar 'n reuzen= 

t k" 100) aa • 

6.7.3.7 Kurrikulum en ouerse9genskap 

250 

Reeds op die eerste vergadcring van die AIge= 

mcne Kommissie vir CNO is 'n reglement vir die 

Buitcskole opgestel. Dit is in 1903 saam met 

'n kurrikulum vir CNO-skole gepubliscer. Die 

reglcment het uit tien artikcls bestaan. Die 

kommissie hct Vdn die standpunt uitgegaan dat 

dit die taak van die ouers was om te sorg vir 

die onderwys van hul Ie kinders. Slegs wanneer 

die ouers nie in staat was om die vereiste 

skoolgeld by te bring nie, sou hul Ie finansieel 

,00) VAANORAGER, M.: De beweging voor Christeijk 
Nat i on", .. I Onderwys in Z. Afr i k .. , 1900- i 90~. 
AI r •• qn¥k vun die Nederdu it sch Hervormde KerK 
"<'In A rike• jg. 37, 1943, p.lo,. 
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bygestaan word. Skoolonderwys moes in 'n 

Protestants-Christel ike gees geskied en die 

verpligte leervakke sou Bybelse Geskiedenis, 

Aanskouingsonderwys, Hollandselees, Nederland= 

se taal, Skrif, Rekene, Sang, Resitasies en 

die Geskiedenis en Aardrykskunde van Suid

Afrika wees. Vir elke skool moes daar deur 

die ouers 'n plaaslike skoolkommissie gekies 

word wat uit minstens drie lede moes bestaa~~I) 

6.7.3.8 Desentralisasie van beheer en administrasie 

Aanvanklik was die CNO-stelsel swak georgani= 

seerd. Vanaf 1 Apri 1 1904 het die Hoofkommis= 

sie vir CNO 'n beleid van desentralisasie 

gevolg. Vir die doel het hulle gebruik gemaak 

van distrikskommissies en wykskommissies. 

Die distrikskommissies moes saamgestel word 

uit die verteenwoordigers van die drie Holland= 

se Kerke binne die spesifieke distrikte en 

uit verteenwoordigers van die wykskommissies. 

Die wykskommissies moes beheer uitoefen oor 

die skole binne hul Ie onderskeie wyke, skool= 

gelde invorder en organisasiewerk doen. 102) 

6.7.3.9 Fondse vir die CNO-skole 

Met die uitbreiding van die CNo-skole het die 

verkryging van geld om die skole in stand te 

hou at hoe belangriker geword. Van die kant 

101) COETZEE, op. cit., p.96. 

102) SYMINGTON, f.C.: Onderwys in Transvaal 
gedurende die kroonkolonie-periode, 1900-1907, 
p.256. 
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van die regering kon daar geen hulp te wagte 

wees nie want die CNO-skole was juis opposisie~ 

skole vir die staatsondersteunde skole. Van 

die kant v~n die ouers kon in baie geval Ie ook 

nie veel verway word nie want die na-oorlogse 

tydperk is ~ekenmerk deur armoede. Die 

geringe skoolgeld Wdt daar wei van die kant 

van die ouers gekom het is aangevul deur die 

Hoofkomitee vir CNO. "Hierdie liggaam het 'n 

som geld van generaals Botha, De Wet en De la 

Rey ontvang, toe hul Ie van 'n bedeltog tot 

opheffing van die grootste volksellende uit 

Europa teruggekeer het n
•

103) 

Die vernaamste finansiile steun het egter 

gekom uit Hoi land deur bemiddeling van H.J. 
Emous. Gedurende'n paar jaar was die bydraes 
uit hierdie oord soms tot R3 000 per maand!04) 

Ondergans van die CNO-stelsel 

Die CNO-stelsel het aan die begin so snel uit= 

gebrei dat die Britse owerheid begin vrees het 

dat dit die regeringsonderwys sou verdring. 

Dit het egter nie gebeur nie want later het die 

CNO-skole probleme ondervind met finansies en 

gevolglik het dit begin kwyn. Herhaaldelik 
is daar onderhandel met die regering ten einde 

die onderwYsvraagstuk te probeer oplos. Dit 

103) BOT, A.K.: H.J. Emou8. OnderwYsblad, 
1955-07-01, p.1 15. 

104) BOT, A.K.: Hondeed jeer ondeewys in Transvaal, 
1836-1936, p.71. 
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het geen positiewe resultate opgelewer nie 

want met twee beginsels wou die owerheid nie 

saamstem nie, naaml ik ouerseggenskap by die 

benoeming van onderwysers en die gelyke regte 

van die Engelse en die Hoi landse taal as 

onderwysmedium. IOS) 

In 1906 is aan Transvaal selfbestuur verleen 

en WHet Volkw het aan die roer van sake gekom. 

Generaal J.C. Smuts het Minister van Onderwys 

geword. Vroeg in 1907 het hy die land deurreis 

om die mense te oortuig dat die nuwe staatskole 

volgens sy konsep onderwyswet aan die wense 

van die CNO-Ieiers sou voldoen. Intussen het 

die CNO-skole 'n groot gebrek aan fondse sowel 

as 'n gebrek aan belangstelling ondervind. 

Menige CNo-skole kon net nie meer voortbestaan 

nie. Met hierdie skynbaar onoorbrugbare 

probleme het die CNO-skole in 1907 opgegaan in 

die staatsonderwys onder die Smutswet. 106) 

6.8 EVALUERING 

Gedurende die Tweede Vryheidsoorlog was die 

rol van die Hollander-onderwyser beperk a.g.v. 

die oorlogstoestande. Die skoolstelsel was 

ontwrig en in die plek van die skoolstelsel 

van die ZAR het hoofsaaklik gekom die kamp= 

skole. Menigeen van die Hoi lander-onderwysers 

105) Ibid, p.7J. 

106) loco cit. 
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het met die uitbreek van die oorlog die wapen 

opgeneem en aan die kant van die Boeremagte 

gevoeg. Sommige van hul Ie het dan ook op 

die slagveld gesterf. 

In die kampskole was daar 'n aantal Hollander

onderwysers wat hul onderwystaak in die kampe 

yoortgesit het. Omdat die Britse owerheid 

hulle egter beskou het as aartsvyande is daar 

nie op groot skaal van hul dienste gebruik 

gemaak nic. Sommige van die Hollander-onder= 

wysers het hul skole vir die duur van die 

oorlog aan die gang gehou met behulp van 

fondse uit Nederland. In hierdie verband het 

hul Ie 'n groot rol gespeel want 'n redelike 

pcrsentasie van die kinders kon, ten~pyte van 

die ontwrigtcnde oorlogstoestande, onderwys 

ontvang. Selfs as bannel inge in die vreemde 

hot sommige van hul Ie hul nog geroepe gevoel 

om onderwys te verskaf aan die aanwesiges. 

Toe die Afrikaner op die slagveld met wapen= 

geweld verslaan was, en toe die voortbestaan 

van die Afrikanervolk in die weegskaal was, 

het hy die CNO-gedagte as wapen aangegryp teen 

die Engelse se denasionalisasiebeleid. Die 

CNO-skole het hul oorsprong gehad in Junie 

1901 toe ses Hollanders byeengekom het om 'n 

vereniging ("Vriendenkring") te stig met die 

aanvanklike doel om fondse in te same 1 vir 

hulp aan hul mede-Hollander kollegas wat in 

finansiele nood yerkeer het. Later is daar 
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oorgegaan tot die stigting van private CNO

skole en met behulp van fondse uit Nederl~nd 

IS 'n Icwenskragtige CNO-stelsel opgebnu. 

Sodoende het duisendc lecrlingc onJerrig 

ontvang in 'n Christel ik-nasionale gees en 

W.JS hulle nie blootgestcl aan die denasionali= 

sering van die staatskole nic. 

Aan die CNO-skole was daar baie Hoi lander

onderwysers verbonde. Hul Ie kon 'n ho5r s~I~= 

ris verdien aan die staatskole, maar die 

meeste van hul Ie het bly voortwerk aan die 

CNO-skole. 

Die rol wat die Hoi lander-onderwyser ook in 

hierdie tydperk gespeel het, mag nie onderskat 

word n i e. 
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