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Die Franse Rewolusie hot veel bygedra tot die 

sekularisering van die onderwys in Nederland. 

As protes daarteen het die voorstanders van die 

Christel ike skool ("de School met den Bijbel") 

oorgegaan tot die stigting van privaatskole. 

Aanvanklik is daar geen erkenning verlecn adn die 

privaatskole nie. Deur middel van die sg. skool= 

stryd is die privaatskole in 1920 nie aileen erken 

nic, maar het dit ook finansiele gelykberegtiging 

met die staatskole verkry. 

Met die koms van Jan van Riebeeck na die Kaap in 

1652 is die Nederlandse onderwysstelsel feitlik 

heelhuids oorgeplant aan die Kaap. In die begin= 

jare van die nedersetting het die Nederlandse 

onderwysstelsel die basis gevorm vir die Kaapse 

onderwysstelsel. 

Gcdurcnde die eerste Britse besetting (1795-1803) 

het die Britte nie veel veranderinge aan die Kaap 

teweeggebring nie. Dit was vera I met die tweede 

Britsc besetting van die Kaap (1806), en meer 

spesifiek ns die bewindsoorname Viln lord Charles 

Somerset, dat daar op groot skaal veranderings 
aangebring is. As verset teen die verengelsings~ 

gedagtes van Somerset het die Hoi lands-Afrikaans= 

sprekende deel van die bevolking begin met die 

oprigtiny van privaatskole. Toe dit duidelik 

geword het dat daar geen hei I vir hulle te wagte 

was onder die Britse owerheid nie het die Blanke 

7 SAMEVATTING 

256 

Die Franse Rewolusie het veel bygedra tot die 

sekularisering van die onderwys in Nederland. 

As protes daarteen het die voorstanders van die 

Christelike skool ("de School met den Bijbel") 

oorgegaan tot die stigting van privaatskole. 

Aanvanklik is daar geen erkenning verleen adn die 

privaatskole nie. Deur middel van die sg. skool= 

stryd is die privaatskole in 1920 nie al leen erken 

nic, maar het dit ook finansiele gelykberegtiging 

met die staatskole verkry. 

Met die koms van Jan van Riebeeck na die Kaap in 

1652 is die Nederlandse onderwysstelsel feitlik 

heelhuids oorgeplant aan die Kaap. In die begin= 

jare van die nedersetting het die Nederlandse 

onderwysstelsel die basis gevorm vir die Kaapse 

onderwysstelsel. 

Gcdurcnde die eerste Britse besetting (1795-1803) 

het die Britte nie veel veranderinge aan die Kaap 

teweeggebring nie. Dit was vera I met die tweede 

Britsc besetting van die Kaap (1806), en meer 

spesifiek na die bewindsoorname van lord Charles 

Somerset, dat daar op groot skaal veranderings 
aangebring is. As verset teen die verengelsings~ 

gedagtes van Somerset het die Hollands-Afrikaans= 

sprekende deel van die bevolking begin met die 

oprigtiny van privaatskole. Toe dit duidelik 

geword het dat daar geen hei I vir hulle te wagte 

was onder die Britse owerheid nie het die Blanke 



bewoners aan die Oosgrens weggetrek na Transvaal 

en Natal. Dit was die Groot Trek. 

Na die vestiging van die Trekkers in Transvaal 

(1838) het daar etlike jare lank geen onderwyswet= 

gewing of onderwysorganisasie bestaan nie. Onder= 

wys was 'n private aangeleentheid en die prim~re 

doel was om lidmaat te word van 'n kerk. Die 

onderwysers was in die meeste geval Ie rondgaande 

Boereskoolmeesters. Hierin het daar egter 'n ver= 

andering gekom toe die eerste Hollander-onderwysers 

in 1851 in Transvaal aangekom het. Die eerste 

onderwyswetgewing (1852 en 1853) is dan ook direk 

of indirek aan die Hoi landers te danke. Daarna 

het nog verskeie ander onderwyswette gevolg en 

het die Hollander-onderwyser 'n groot rol gespeel 

in die verdere ontwikkeling van die onderwys in 

die ZAR. 

In 1872 het T.F. Burgers president geword in die 

ZAR en sy onderwyswet, Wet nr. 4 van 1874, het in 

1876 in werking getree. Burgers het, vir sover 

dit die onderwyspersoneel betref, gaan hulp soek 

in Nederland en gedurende sy ampstermyn het 

verskeie Hollander-onderwysers na die ZAR gekom. 

Die eerste Superintendent van Opvoeding, W.J. van 

Gorkum, was 'n Hollander wat deur Burgers in 

Holland gewerf is. Die Burgerswet was te liberaal 

vir die Transvaalse bevolking en daarom het dit 

nie inslag gevind by die bevolking nie. Tydens 

die [ngelse bewind (1877-1881) het die Hoi lander

onderwyser nog 'n rol gespeel, hoewel op 'n meer 
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beperkte skaal. 

Tydens die Superintendentskap van S.J. du Toit is 

die Hollander-onderwyser nie 'n behoorlike kans 

gegun om 'n prominente rol te speel nie. Dit is 

so dat Du Toit, hoewel hy voorgegee het dat dit 

nie die geval was nie, die Hollander-onderwysers 

nie goedgesind was nie. Du Toit het in die 

Hoi landers gevaarlike mededingers gesien en 

daarom het hy voorkeur gegee aan die Kaaplandse 

onderwysers. Die grootste bydrae van die Hoi lan= 

ders gedurende hierdie tydperk was dat hulle ge= 

sien is as 'n teenvoeter teen verengelsing en 

verder dat hul Ie help voorsien het in die behoefte 

aan bekwame en opgeleide onderwysers. 

Na die bedanking van S.J. du Toit as superintendent 

het 'n Hollander, H. Stiemens, waargeneem as super= 

intendent van onderwys. Gedurende hierdie tydperk 

het die Hoi lander-onderwysers 'n groter rol begin 

speel. Die eerste inspekteurs van onderwys wat 

aangestel is, was Hoi landers en aan die inrigtings 

vir hoer onderwys was daar verskeie Hollanders 

verbonde. 

Tydens die Superintendentskap van N. Mansvelt 

(1881-1900) het die onderwys in die ZAR fenomenale 

groei getoon. Gepaardgaande daarmee het daar een 

groot probleem ontstaan en dit was 'n tekort aan 

opgeleide en bekwame onderwysers. Mansvelt het 

selfs so ver gegaan as om 'n wet te laat aanneem 

ingevolge waarvan onderwysers uit die buiteland 

(Nederland) ingevoer kon word. Geleidelik het 
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die stroom Hoi lander-onderwysers na Transvaal 

groter geword sodat daar met die uitbreek van 

die Tweede Vryheidsoorlog in 1899 ongeveer drie= 

honderd van hul Ie in Transvaal werksaam was. 

Die rol van die Hollander-onderwyser het in hierdie 

tydperk sy hoogtepunt bereik. Die Hoi lander

onderwysers het as teenvoeter teen verengelsing 

gedien, die Hollander-inspekteurs van onderwys het 

meegewerk tot die verhoging van die onderwysstan= 

daard en die Hollander-onderwysers het 'n belang= 

rike taak verrig in die inrigtings vir hoer onder= 

wys. Die Hollander-onderwyser het dus In belang= 

rike bydrae gelewer om die onderwyspersoneel van 

die ZAR aan te vul in 'n tydperk toe die vooruit= 

gang van die onderwys belemmer is as gevolg van 'n 

tekort aan goedtoegeruste en bekwame onderwysers. 

Met die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog is 

die hele onder~ysstelsel Van die ZAR ontwrig. 

'n Tydperk van onsekerheid het ingetree en skole 

is gesluit. Tog was daar van die Hoi lander

onderwysers wat hulle skole vir die duur van die 

oorlog oop gehou het met behulp van fondse uit 

Nederland. Toe die Britse owerheid begin het met 

die stigting van skole in die konsentrasiekampe 

het daar enkele Hollander-onderwysers gedien in 

die personee l van menige kampskool. In die reel 

het die Britse owerheid nie gebruik gemaak van 

die Hollander-onderwyser nie, omdat hulle die 

Hollander nie vertrou het nie. Selfs as banne= 

linge in die vreemde het sommige van die Hoi lan= 

der-onderwysers 'n bydrae gelewer in die sin dat 
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hul Ie aan mede krygsgevangenes onderwys verskaf 

het. 

Die grootste bydrae van die Hoi lander-onderwyser 
na 1900 I~ seker in die rol wat ·Vriendenking· 

gespeel het met die stigting van private CNO

skole met behulp van fondse uit Nederland. 

Sodoende het hulle daarin geslaag om onderwys 

met 'n Christelik-nasionale grondslag aan 'n 

redelike persentasie van die skoolkinders te 
verskaf. Hierdie kinders het nie nodig gehad om 

die regeringskole te besoek om onderwys te ontvang 
nie en gevolglik was hul Ie ook nie blootgestel 

aan die verengelsingsaanslag van Mi Iner en 

Sargant nie. 

In die geledere van die Hoi lander-onderwysers was 

daar ook di~ wat nie 'n aanwins was vir die onder= 

wys in die ZAR nie. Hul Ie getal Ie was egter nie 

noemenswaardig hoog nie. In die geheel gesien was 

die meeste Van die Hoi lander-onderwysers 'n 

aanwins vir die onderwys van die ZAR en daarby 

het hul Ie feitlik sonder uitsondering die staats= 

beleid in woord en daad gesteun. 

260 

hul le aan mede krygsgevangenes onderwys verskaf 

het. 

Die grootste bydrae van die Hol lander-onderwyser 
na 1900 I~ seker in die rol wat ·Vriendenking· 

gespeel het met die stigting van private CNO

skole met behulp van fondse uit Nederland. 

Sodoende het hulle daarin geslaag om onderwys 

met 'n Christelik-nasionale grondslag aan 'n 

redelike persentasie van die skoolkinders te 
verskaf. Hierdie kinders het nie nodig gehad om 

die regeringskole te besoek om onderwys te ontvang 
nie en gevolglik was hul le ook nie blootgestel 

aan die verengelsingsaanslag van Mi Iner en 

Sargant nie. 

In die geledere van die Hol lander-onderwysers was 

daar ook di~ wat nie 'n aanwins was vir die onder= 

wys in die ZAR nie. Hul le getal le was egter nie 

noemenswaardig hoog nie. In die geheel gesien was 

die meeste Van die Hol lander-onderwysers 'n 

aanwins vir die onderwys van die ZAR en daarby 

het hul le feitlik sonder uitsondering die staats= 

beleid in woord en daad gesteun. 



SUMMARY 

Although some of the schoolmasters who accompanied 

the Voortrekkers were Dutchmen, the actual role of 

the Dutch teacher was only apparent in the Transvaal 

since 1851, when the first three Dutch teachers, H. 

van der linden, J.W. Spruyt and W. Poen, arrived in 

the Transvaal. In later years more Dutch teachers 

came to the Transvaal and during the Superintendency 

of N. Mansvelt, the Dutch made their greatest contri= 

bution towards educational development in the Trans= 

vaal. 

The role played by the Dutch teachers in the Transvaal 

Can be briefly summarised as follows: 

* They contributed to the establishment and extention 

of a Christian National Educational system in the 

Transvaal. Before the arrival of the first Dutch 

teachers, education in the Transvaal was disorga= 

nized. Furthermore, education was a private matter 

in which use was made mainly of touring Boer school= 

masters. 

* The first educational laws were more or less accom= 

plished with the aid of the Dutch teachers and 

clergy. 

* Through the years the Transvaal struggled with one 

great problem, namely the shortage of competent, 

wei I-trained teachers. In this respect the Dutch 

teachers played a great part because T.F. Burgers 

and, especially, N. Mansvelt, made ample use of 
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their servIces. 

* With the founding of institutions for higher educa= 

tion, for instance the State Gymnasium and the State 

Model School, there was sti I I no educational corps 

in the Transvaal which could meet the demand of 

teaching staff for these institutions. Consequently 

~mple use was made of the services of Dutchmen on 

the staff of these institutions. 

-;;- Since 1882 it was the duty of the Superintendent 

of Education to do inspection at schools. With 

the increasing number of schools, combined with 

the amount of administrative work, it was not 

possible for inspectors to carry out inspections 

any longer. In 1889 the first inspectors of educa= 

tion, of whom al I three were Dutchmen, were appoin= 

ted. Later the inspectorate was increased to six 

members, of whom five were Dutch. In those years 

inspectors of education played an important part 

in the control of education, the provision of 

professional guidance for teachers, as well as the 

promotion of pupi Is. 

* Transvaal had nearly always been faced with the 

danger of Anglici%ation. In this sphere the Dutch 

teacher was seen as a definite bulwark against 

Anglici%ation. A clear example of the important 

contribution of the Dutch teacher in this respect 

was the founding of the private CNE schools. 

262 

their servIces. 

* With the founding of institutions for higher educa= 

tion, for instance the State Gymnasium and the State 

Model School, there was sti I I no educational corps 

in the Transvaal which could meet the demand of 

teaching staff for these institutions. Consequently 

~mple use was made of the services of Dutchmen on 

the staff of these institutions. 

-;;- Since 1882 it was the duty of the Superintendent 

of Education to do inspection at schools. With 

the increasing number of schools, combined with 

the amount of administrative work, it was not 

possible for inspectors to carry out inspections 

any longer. In 1889 the first inspectors of educa= 

tion, of whom al I three were Dutchmen, were appoin= 

ted. Later the inspectorate was increased to six 

members, of whom five were Dutch. In those years 

inspectors of education played an important part 

in the control of education, the provision of 

professional guidance for teachers, as well as the 

promotion of pupi Is. 

* Transvaal had nearly always been faced with the 

danger of Anglici%ation. In this sphere the Dutch 

teacher was seen as a definite bulwark against 

Anglici%ation. A clear example of the important 

contribution of the Dutch teacher in this respect 

was the founding of the private CNE schools. 

262 




