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HOOFSTUK III 

DIE IVIANDAAT'rYDPERK. 

A. ONDERHANDELING MET DIE OVVERHEID. 

Die jaar 1920 blyk vir die Duitssprekendss 'n krisis-

periode te wees. Op hulle vorrstelle, deputasies, prates-

skrifte, telegramme en navrae het hulle slegs ontwykende 

antwoorde van die regering ontvang. (l) Die oorname van 

die skole deur die Staat wat vir April beplan was, word 

egter in opdrag van die Organiserende Skoolinspekteur na 

30 Junit:: 1920 of selfs later verskuif, maar dit word. be-

klemtoon dat hierdie uitst ge~nsins beteken dat die 

Staat nie die Duitse skoolgeboue sou oornE;cm nie, indien 

hulle vir Staatsonderwysdoeleindes b.enodig word. ( 2 ) 

Hierdie onsekerheid het die spanning verhoog. 

Nuwe verwikkelings in die dooiepunt het met die koms 

van Generaal Smuts na Suidwes-Afrika begin. Op 30 Augus-

tus 1920 ontvang die Eerste liiinister afgevaardigdes van ver-

skillende liggame Llideritsbucht o.a. ook die bestuur van 

e plaaslike Schulverein wat 'n lywi versoekskrif van 

ses getikte vellc aan hom oorhandig. Dit bcvat 'n oor-

sig van die ontwikkeling van die skoal sedert sy ontstaan 

en die versoeke van die ouers om die binnekoms van onderwy-

sers uit Duit and te vergemaklik, duidelikheid omtrent 'n 

(1) FUnfzig ,Jahr(:: HC5hLre :?rivat Schul~:; WindhoEJ{, p.l6. 

(2) Landes Zeitung, Nr. 44 van 13 April 1920. 



dinJ tot J10 ~rootte van d~e ~uitse bevo1k~ng. Die ·ver-

soek3krif s1uit of ~e~ d1e vo1~ende: ( 1 ) 

"\vir bi tte:c1 S ie ~ :-I err Ge:;.wrc.l ~ uns ere VEi.ns che mit 

Woh1wo1len und Garec~tigkeit zu ~r~fen~ und versichern 

g1eichz<Jiti,:;, c:;,.-~ss der Deutcch;3 3chu1verein I,iideritz-

bucht jeder )01itlschen Tfftigkeit oder Atsicht vb11ig 

fernsteLt. Wir vrunc3chcn lecU~:liC~'l Ul138rer Jugend 

einen .kostlicher1 SclY-~tz zu erhaltcn · d1e IIutters)rache 

und ihr filr ihren Lebensweg ein kostbares Gut m1tzu-

geben: eine .:ute T~rzie~1Ul1/3·" 

verban<l in '.Vi~'1d:~oek. As ~evo1~ v~n n ~e)ub1iseerde brlef 

het hy reed:J :-~8lmi·.:; .~edra v.' .. r;. hu1 ei3c w~: .. t 0 .•:t. ':l2,S ~ 
( 2 ) 

( i) Dat d.ie s:...1.i.;er karckter wu1 die Dult~3o sko1e be-

( ii) ~Jz.:: t ·we r~ertae;lunderr 1g u.11een c.~eur Li;c~.::crv oor .;oed-

(iii) :Jut dac:,rom toestsr:LJ.2_n,~ ver1een :cwe.J 'NOl~d vir die 

binnekogs v~n sodanige onderwysGrs; 

( v) D& t ouv~, ttenc.e f ..Lnanu ..:..e1e s teun :~an llu1le sko1e 

~ewilli~ Does ~ord. 

By hierdie ~eleentheid en ook ty~ens sy be3oek a2n die 

Rea1s chu1e rlie v o1.~:enCie d.~-i::::, he t ,:ener,: . .:::-1 Snu ts bok1e:1toon 

(1) Flinfzi: Jahre Deutsche Schulc Ladoritzbucrtt, p.l5, 16. 

( 2) Lande~:, Ze; i tunc; Nr .106. Br l8 :I vc:..n 2 8 Augus tuG 1920 
o p 4 Se ~·,t ~ m-uer 1920 :ze_ ;ublis e er. 
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dat die rcgcring c die Duitso element die land \lil 

onderdru~ nic.(l) hot die duputets dc~rop attent 

t die Duitse so voorbero soc1anig noes ueeo, 

dat hulle hul p t sou kon vol stann die tqp.1.iese en 

el':onomiese le\tc en dut hy (l_ie problcnw op 'n praktiese uyso 

aan die hand~( 2 ) \IOU op los. Gavo 1:: doon hy die vo 

In die annv::mgklasso Boo::.; Dui ts 2.s vocrtuul behou 

c.;eracalc uord 

r.10t die nanleor van eon van die amps lo, sooo die 

geval in die \/US~ Vanaf St.2 sou die leorlince 

die aBpst,--,al voldoend'-' l;l:::t{;tig \/Gas oH deur hicrdie 

medium verdere tG ont • rdie stelsel 

r_; ou voordc lie _,'COS 

eel1 ve1n die ::o:a aflc doc; rso lfdcl~tyd hom 

oak verdGr in sy rnocdertnGl kon ve crp. Die T~erste 

liiinister hot bel<::lcL1tooL d.:1t di t die p lie; vrm die stunt 

uns on vil' die onder\:ys van die te betn<J.l. Ann 

die cmder!mnt het duic1elilc L:~nt b dat dit in 

belang vc.n die SO kiEd \/QS Oil self de sleoo 1-

stelscl inJ;cslu t0 \.-ord en daaror1 leon hy tHee ver-

skillendo okoo elsclo nie goedkeur nie, Syns ins 

behoort dn:':.r voorsioning G;Cmaal{ te '.:ord vir t;enoec; 

regerinGsonderste e prosec vc..n 

leo chuism:mbi oc1 sou dit bloat nutuurlik v1ees ora Duitsc 

kindcrs in Duitsc koshuiso snam to troka Ton slotte 

hct hy nan die gec1oE-m. dat die esverb~nd sy voor-

G benonderhede or met die nuuo 

(1) I'unfzic; Jahre Hohore :t'rivo.t Sohulo ULldhuk, p.18. 

(2) Laados Zo ~111, 16 Sop 1920. 
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l1nr. Junker het hom beleefd bedank en o~ verdere 

stellings en vrr:.:ce var1 dT·. Zersch, tJnre. Kock en Beykirch 

het hy weereens jevestlG d3.t die skoolstelsel wat hy in ge-

dc .. gte gehad het 1 die hele ::;ebied j11oes in:::; lui t, dus oak die 

Realschule in Windhoek. Die besondarhede van die ~lan, 

ook t.o.v. die :::;soou:-"kF.ressie, l:on L1ettertyd in su.mewerkin,cs 

uct die nm·;e aduinistra.teur uitge~Jluis vvord. (l) 

Die nuv.re ac1_':lil1istrs_,tsur, rnnro G. R. :t-Iofrneyr, r.1t:lt sa·~-~n1 

met f~,enerac~l ~..iuuts :{ekoG het, l1et sir Hm,:c.rd Gorses op 

( 2) Pas na sy bevnndsa.,:nvo...·;rding 

Di t het clle 

( 3) 

(i) noederta,:llor1derril:; tot en met St. 6" 

( ii) In s tanclerds bo 3 t. 6 \.·o:c-d Dui ts a::; vc k dc:;,o...-3l:::.ks vir 

een )e:ioue deur mediwn van Duitse onderrig. 

(iii) Engels of Sollands af albei sal nie later as 

St. 2 iEz,svo<::r ,_,ord nie. 

(iv) Vanuf St. 7 ~al die t~eGde taal, cekies deur 

die ousr, die voertaal ~ees. 

(v) Alle bevoegde onderwysers t~ns ~n diens van die 

Landesverband wat onderr~g ~ee tot St. 6, en alle 

onderv;yser:3 wa t vir sekondere OYlderriG benodig 

word, sal deur die Adai~~stradle oorgeneeu word. 

(vi) Die onderwysers 3al ~eso~dic ~ore soos in rege-

rin2skole. 

(vii) Wat verlof, ~ensioen en ander voordele betrsf, sal on-

derv:ysers soos hul kol1ega:3 in regeringsokole 

be~lanllel vlord. 

---------------~-------·~----

(l) Ibid. 

(2) Ra~)Ort van dle Afunin~strateur 1920, D·l• 

(3) Ibid., ~J. 15. 
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(viii) By die vnsstelling van sc.lo,ris sal vorige ononder-

broke diens ir.. die gebied in P-anmerking geneem 

\7ord. 

(ix) In groter sentra 1mar die or:J.stondighede di t toe-

laat, en met inngneming van doeltreffendheid en 

besuiniging, sal die kinders vir die huidige toe-

gelant \ford om aparte skoolgeboue er.. hoshuise 

to bly., 

(x) Die Administrnsic sal al die kosto in verband met 

Hiordie voor\/aardes 11as die maksir11um r:nt aangebied 

kon vmrd en die Adninistrateur hot gchoop op die spoedige 

11 ar.mlgnmntie van de Dui tse scholcn net het tegemmordige 

schoolste el. \i Di t hot volgens hon golyke kanse en vol-

komo regverdigheid vir die Duitso kind vorseker sodat die 

Dui tse bovolldng di t so11der vorlies a!.1n se lfrospek kon aan-

vaaro Goon d'.lang sou i~l die saak ui tgeoefen nord nic, 

maar as die Dui tssprckcmcles sou voortgaan net aparte skole, 

sou hulle op geen finansielo bystn.nd van die staat kon 

rokcn nie. en voorote lle tot v-.rysigings 

sou sinpatiok oorYieeg \Jord mits hulle binne die raamterk 

van die tien punte val. (l) 

Hoe>rel die Administrnteur se aanbod aan die Landes-

verband op 3 liovenbor 1920 [;Odoen is, t die saak geruimo 

tyd bly sloor. Intusson hot die Lrmdesverband sovoel 

moontlik konsesoios probcer verkry, o.a. in verband met 

(l) Ibid., p.l5. 



c;ebouc en ondc 0 :l Zorsch 

tcenoor ccnaraal t, o clot die oue 

private bc~>i t \7CLS vc..~1 c1::;..e 3czirks verbt£nde en da t geen pro·-

io die 

D sch als ih:r-o 

v ou 

vorsckcr 

ac ... rLle:c 

koEdig c-;.o.t op na<t~,:,cvcl 

voorstellc vm .. di 

VICTp Vnn 1 l1 

19 OlctoboT 192:. :-:tnr 0. 
( ':Z \ 

voorgel@ ~ord. ~~ 

c:c 

vate nie:ndOL1 t:on \.Jettig 

Ook te~ op igto van leerkragte 

in j cc1er ziehtnlc; einvmnd-

,, 
J.' 

• tl solen , 

;J it :::J or~~1 e rings 

Dui 

VLJ:l d:Lo 

ont-

<ret o:;u c.lion c_:nc;evolgc 

die sverbG.nd op 

23 Oktobor hul1o Cia voorges lde Gontucrp aanvaar. 

Voorts gee hullc lronnis ·c die vo 1gende laers kole go'.lillic; 

Grootfontcin: 

Otjirrarongo, Ou'Gjo en',,' 

(1) Die se~e H Pri clmlc, Heft 3, 
September 1965, p.l4ft 

(2) 

(3) 

Allgene Ze Nr.ll3, 21 Septunber 

Ibido 1 Hroll5, 25 S tcubor 1921~ 

1: Gobnbis, 

e to 'J. A us, 

21~ 



Gibeon, Ivin1 tahohe, S•,mkopmund en Usakos Hou eero die ver-

s1ae vo.n hul afe;evao.rdigdes na die Windhoekse saantrel: 

aanhoor on is dus tot 10 Novonber tyd gegee om finaa1 te 

besluit. Aan die nnderknnt het Kuribib, LUderitzbucht, 

Ornaruru en Tsumeb sm1e1 as die Pro-Rco.lschu1e te Srmkop-

:r.mnd en die Rer::1schule te Windhoek nie die aanbod aanvaar 

nie en voor1opig verkios ou o.s privaatsko1e te bestaan 

soos daar in paragrmre 103-107 van die Ordonnansie voor-
. . I • ( 1) s1en1ng gernaa~ lSe 

Uiteindelik het ook Omaruru toege~e~ 2 ~odat dertien 

van die vyftien 1c::terrJ ko1e onder beheer v:;.n die SchuJ-

vereino ingeokate1 het ~et 'n totaal van 367 kinders on 

17 onder11ysers. Dy vyf vnn die s ko1e vms koshuise met 

Tien van die dertien sko1e het met 

bestaande rogoringsko1e sano3esMelt. Die ander drio vms 

op p1ekko Daar goon stantskool beotann hot nio, maar hul1e 

het direk onder die boheer vm: die Staat gest[:,c.n en is 

hoofsaaldilc dour regeringsfoYLdse onderhou. ( 3 ) 

Volgens die Onder\lysordonnnnsio \:"at vir alle sko1e 

op l Jc.nuarie 1922 in ',rerldr;.g get roe het 1 ken Dui ts as 

nediurn van onderrig vir die kinders van Duitso ouers go-

bruik \7ord in alle standards tot en met St~6, ooreenkonstig 

regu1asieo soos dour die Adoinistratour voorgeskryf.( 4 ) 

-~--__...-·.-L_.- --.--~.--.-. ..,_.___- ----- - -- .-.. ---· ---~~- - -- . - -- ..... -·- ~----· -· ---- .... -.- •- ~-. _..._, 

(1) Ibid., Nr.l27, van 24 Oktober 1921. 

(2) Die Deutsche HbllCro Privntschule, Heft 3, 
September 1965, p.l4. 

(3) Rapport van die i>..dl:.lj_nistratcmr 1921, p.l5. 

(4) Proclanettion No.55 of 1921, published in Officic.1 
Gazette No. 73 of 17th Dece:r:1ber, 1921, art. 91 (a) 
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1 n s lcool \Jaar Dui ts d:Lc medium van ondcrrig was, 

is bepaal dnt lc stander~s bo St. 1, alle ki~ders 

dang eon leo sou ontvnng in df Engels df Nederlands. 

Sodanige S SOLi e ns 45 minute duur nio~ 

keusc tuoscn EnBels of Nodorlands sou dour die Direkteur 

vnn Ondo gedoon \!Ore., go lei dour die be gee os van die 

ouors~ mo.nr trateur sou nie verpl ·.-re os om vo or·· 

sioning to l!Iaal;: vir die or1derrig 7an Hederlc.nds en Engels 

nao.r Dui t>J as nodiuu in okool '."'10 nie., (l) 

1·3 nat Dui ts as l::tedium e;o hot tot nan 

die einde van Sta6, s dnnrna oen los per dag in die Duitse 

to.al m:tvang c 
(?) 

Artilcol 95 hGt diu Dircktour v.:m Ondor\:ys geEmgtig 

om in sposiale gevQlle to real godsdiensonderrig twee 

keer per \.'eel': volgcns 'n spes erplan, goedge ur dour 

die Dire eur~ So 1n sposi.:-~lG govnl !com s gs voor rmar 

1 n skoal uitsluit lc deur Duitse ldnders bygor10on uo 

en so 'n speD crplnn sal uitoluitli~ vir Duitse 

kindors ld" ( 3 ) 

Laasgonoondo '.'/O.S 1 r:. vordorc:: toe or:1do.t normaal-

weg godsdiensondorrie dnnglilcs ge e noes -v;ord in periodc:s 

van V'Jfticm tot dert Di t 'vf2,s Ggtor nie d 

enigst e tooe;e1!ingo nic, ( 4 ) In die i'Lardryl>::skunde- Gn GGskiede-

nis-leerplnrmo is Duitslnnd 

periodGs kon Duitse liedoro 

(1) Ibid,, art~9l(b) o 

(2) Ibido 1 art.9l(c)" 

( 3) Ibid o , art. 9 5 (d) , 

s 

lui to Gcdurendc 

en in Rekenkundo die 

(4) ~llgeueinc Zeitung 1 Nr.ll6 godnteor 28 September 1921. 
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desimale s telscl cv:mgeleer uorc1. llie gebruik van Snterdng 

as skooldag vms opsiorleelo 'n Skoolp gt kind kon nn 

enige regcringskoshuis stuur ",JOrd" 

Ilia tegcnoetkoraing van clie S tllat was 1 n triomf vir 

die L~ndesverbllnd. Bulle hot fa lik alles verkry waqron 

llulle gevrc belangril:stc \/QS moedertaal-

ondcrric tot en met St~6 deur hu eie onderrrysers. 

Voorts t hulle die inr::.gtings vir niddolbo.ro ondorrzys as 

privata sl:olo behoor, t~v•~ Srm.kopmund on Vlindhoe\<::. Ilia 

aanbod van die trasie aan die lluitse ouers on hul 

kinders geheel dour racdiun van lluits tc lc..r~t, onQcr~ig ooraen-

konst hullc cie neto die niddelbare skool te Vlind-

hoc l-::, nie allnvrw.r nier (l)sodat clio pad na laerskool-

loopbuan nog stee \mnalisGcr \ms volgGns die llui tse 

opvoodingstGlsol; weliswaar sou die laaotc s gs met op-

offering ton banut word, mnllr die geleontheid was minstens 

'n Ileal van die stryd dus sukscs vol stry, die 

res sou vo lg., 

JJUITSE PHIVi'l.A.TSKOLE. "-·- ·--------- ----'< --· ----

ll Landes verband hot onniddollik tc:on c1iu nLlvvc Onder-

wysprol:lamas besvanr gouaak, oudat daar nic voorsioning 

vir moedorh:>.c.londcrwys in s kom'~.~re st:::mderds v.ras nie. 

Verder uys hul daarop , hocvcl vorpligte skoolbesoek 

stac ts \:ole tussen dio sc·.ronde en scsticndc . t Jnnr n 

negejurige periodo vorondorstol, die gomiddolde kind op 

veerticnjariee loeftyd slaug on dus slogs scwc:; jaar skool-

pligtig is in vergEJl;yking Dot die llui tse sto lse 1 vm t 1 n 

(1) Jaurrapport vc.n die l~c1ui::.listn.ttour 1 1, po15. 
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Bulle veroordcel ook die 

skoolkomiteeste cl soos ur Ordonnansic vasgelo en 

rneen dat sullw komi tees nie vool invlood op die skoolwork-

saarn_,_lJ.ede lean ui too nio. ( 1 ) 

Do.ar is oak aangovocr dat of vior jaar studio van 

'n vreeElde t in die laerskool as onvoldoende beskou is 

vir gebruilc e"s mediun vcm onderrig in die sekonderc skoal; 

dat die vcm opvoed , veral wat d sckond~re s!::ool 

betref, in die Unie die Duitso skole en der-

halwe moes se \{inden.: na 'n Dui tsc hoersl:.:ool stuur 

word; indien nod leon Dui tse loerlinge nnldil\: na val tooi-

vnn hul hoerskool lmrsus die rdatri!mlasie-cksnmen ann-

vul waarc1cur llo oic cnthede tot botrckkings 

in die Unie of Suiclwes ka sou 1 t>. ( 2) 
n.'-' • 

Die reedsgonoerndo vyf skole tc\·r. Karibib, Llidoritz, 

Windhoek, Tsmaeb en Omaruru, met 'n inskrywing van 436 

leerlinge hot bos t on c deel van die stantste1se1 te 

word nico Hu moos egtor daarop rokon clat hulle goen 

finansio1e steun van die Adr.linistrasie sou ontvo.ng nie, 

o.angosien oucrs van beato.ande Duitse nfdclings aan regering-

skole kon gcbruik maak. Se lwre art ike vm1 die 1921 

Onderwyspro !::lamas ie bepaal vmttcr verp1igtinge op private 

(1) Jaarrapport van die Administrateur 1 , p.40. Die 
0 rdonnans hot nfgmvyl': vcm die skoolrm1eate1sel 1vat 

Knapland gnngbaar was en hot 1 n skooll::omi toestol-
col met bcporkto voorgcskrowc c in die vooruitsie; 
geotelo Hul moos algenene toesig oor die skoal 
hou, luitende die geboue en grande, regu1aoies 
uitvoor soos op!So , versoeke van ouors oorwoec; en 
die Direl':teur daarontrer~t, en allc ander sake rakendc 

welayn vnn die akool, ndvisocr (art~lg). 

(2) Le:rar:1er: C.J.C., Onc.1or,Jys in Suidvlcs-Afrika, p.l34. 



skole gerus t.(l) Hulle noes o~a. deur die prinsipaal 

of bestuurder by die lmntoor gcregistreer <.wrd en bewyse van 

lwntro lev10r oar die insltryvving van leerlinge en d ns-

doende personeel. rdie bewyse moes op aanvraag verstrek 

of tydens inspeks tur bas kbao.r 'NO cs. Indien die 
A 

Direlctour nie tevrede was Eot die toeotcnd van die skoal, 

die aard van clio rmrk, die lmalifilmoies vnn die Grkrag 

of die wyDe waarop die skoal bestuur word niG, hot hy die 

reg gehud OEl crlcerl.ning vm1 bywoning nan so 1 n skoal te 

weicr. 

Die toekons van drie 1aersko , tcWo Karibib, 

Luderitzbucht en Tsumeb wat nie wou inskakel nie, was 

behalwe roosltleurig. Genoogsm:1e gelde l;;:e niddelc en docl-

treffende akkorJ.odasie was die groats problema. Hulle 

moes hardne kompeteer die staatskolc waar boekc en 

skoolbesoek grat voorsien en bohoeft kinders na gelang 

van omstandighedc tso.v. koshu gelde tec;emo l 
. ( 2) ge {Om ls. 

Daarby L10et am"J.merldng gcmeem word dat 1921-1922 jare van 

ernstige depress was.( 3 ) 

Sle die offervaardigheid van die bevolking maar veral 

van die besighede en s ken Icings van rnyn-

maatskappye ton hierdie skole se voortbestaan versekera 

Llideritzbucht b.v. hct die CoD.U. R600 aan e Schul-

vere geokenk, terwyl f1inke vrerwing dour d verGniging 

die 1edeta1 van 73-307 1sat .styg het. (4-) 

(1) Onderwysproklamasie J'Jr.55 vnn 1921, artilcels 101-104. 
(2) Ibid., artike1 75. 
(3) Janrrapport van die Adr:linistrateur 1922, p.7~ 
(4) Allgeneine Zeitung, Nr.126 van 21 Oktober 1920. (C.D.M. 

Consolidnt Diamond Mininc; Corp ion)" 
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In Tslli~eb het die Bergwerkgesellschaft die skool 

gefinansieer.(l) Juis omdat die voortbestaan van die skool 

hi ervan afhanklik was, het hulle •n geweldige t erugslag 

ondervind toe die maatskappy sy ondersteuning in 1930 moes 

staak aangesien ·n werelddepressie die verdere ontwikkeling 

van die kopermyne onmoontlik gemaak het. In 1931 is hierdie 

laerskool dus deur die staat oorgeneem.( 2 ) 

Ten opsigte van genoegsame en behoorlike akkommodasie 

was daar eweneens TI akute probleem. Hoewel administrateur 

Hofmeyr beloof het dat geen dwang op die privaatskole uit-

geoefen sou word nie, het hy op grond van veranderde om-

standighede di t goed gevind om die skroef t e begin aandraai. 

Op 27 Augustus 1921 is ·n brief aan die Landesverband gerig 

met die aankondiging dat vanaf 1 Januarie 1922 die volgende 

huurgelde jaarliks vir die gebruik van skool- en koshuis-

geboue betaalbaar sou wees~- Windhoek R3,500; Swakopmund 

R826 en LUdcri tzbucht R560 met •n totaal van R9, 200 vir 

alle skole onder die Landesverband se behaer.(3) Hieruit 

moet afgelE-i word dat Ka.ribib en Tsumeb gesamentlik R2,314 

jaarliks verskuldig sou wees. Hierdie stap word gevolg 

deur TI brief op 16 November 1921 aan die Schulverband waarin 

kennis gegee word dat alle skool- en koshuisgeboue op 

1 Januarie 1922 ontruim moet word.( 4 ) Die bestuur van die 

Landesverband lug hul misnoee oor die wending van sake. 

Die gevoel is dat die Administrateur die weg van onderhande

ling versaak het en deur 11 afpersing" ·n saak wil afdwing. 

(1) Afrikanischer Heimatka.lender 1952, p.54. 

( 2) Ibid. , p. 55 • 

(3) Allgemeine Zeitung Nr.l05 van 3 September 1921. 

(4) Ibid. 1 Nr.l42 van 28 November 1921. 



Hu11e 1.vys bv. op 'n verderc nanlmndigine van 29 Augustus 

1921 dat gcboue opge 

nodig t nie. (1 ) 

word, wat die Administrasie nie 

Dit het 'n baie tear p1etkie geraak. Dit was o:nmoont-

1ik om weens die Slink finnnsi~1c pos ic nog bykomende laste 

te drn. Dnar noes dus oe l: uord na ander at\:lcomnodasie. 

Llideritzbncht t die 1 aers lwo1 op 12 No veuber 1921 d 

gebruH:: van 'n gebou in Eingstrnat, bekend as 11 dns grosse 

Vfoermnnnhnus 11 raet d sogenw::mde 11 K1eineu Vloerna!l..rJmus" 

danrby vir feitlik 'n onbeperkte tyd van 'n Duitoe sl-::eeps-

r.matsk2.ppy vertry. Hierdeur is hulle probleem vnn 

dak1oosheid 1ukkig nfgeweer.( 2 ) 

Ook Karibib r.1oet sy slmol- en lwshuisgeboue, wnt deur 

die Duitse regering 1907 opgerig is, aan die Mnndaat-

adminiotro.sie oorhandig en private gGbouc huur. ( 3 ) 

Ao gevolg van die Londcnse Ooreentons hot daar 1924 

verligtil:tG ge !~on vir middelbare slwle in S\vnkoprmnd en 

Windhoek en rdiG VGrgu:nning het d 1aerskole gesterk, 

sodat vo.naf l Jc.nuarie 1925 hu1 ngitasie on hulp met suk:::ws 

bekroon is, toe 'n subsidio op 'n R vir R-basis ook na hu1le 

uitgebrei io.(4) H ie ste1sel van subo i~ring hot in 

1926 ton e gcloop. V annf J c;...rmc.ri e 27 tot 31 r.Iaart 

(1) Ibid., Nr.105 vnn 3 tenbEJr l921o 

( 2) 

(3) 

Von der Pionierzeit zur Moderne, 

Hohere Privatschu Windhulc, Jahreobericht, p.32. 

(4) Vers1ag van die Kor:n~issic i.s. die Rogte v~n Duits
sprokendos in Sui~ros-Afrika., p.25. 



1932 het nllo privaatskole 'n toclae van RlO per kind per 

jaar ontvang. (l) 

In die eeval van 'n skoal gostig op 'n plaas of ander 

afgeleo plek• w'Gru:' die 1\d:c.1inistrasie nie bereid wns om 'n 

skoal op te rig nie, wao die toelae hoogstens R30 per jaar 

per leerling, wat in enige standerd tot en net standord 

vier ingeskryf is en wat die sewende,naar noe nie die 

sestiende jaar nie, voltooi het. ( 2 ) 

V8.n 31 Iviaart 1932 tot 31 Maart 1937 \'las 'n verdere 

vrysie;in[.S vc.n toepassinc;, dourdo.t RlO per janr vir dio eersto 

vyftig loerlinge, R8 per jc.o.r vir die tvroodo vyftig leer

lingo en R6 per jaar vir die reo dour die staat bygedra is~3) 
Vanaf 1 April 1937 Clf is die toelno acm alle privnatskole 

gostaak op plokke waar daar f2.sili tei te van owerheidsv~ree 

bostaan hot.( 4 ) Op hierdie stadiun het dit ogter met die 

privaatskole rodelik (;OOd (;OgCLan, danksy goeie reenjare 

sedert 1934, cowel as Elooi be1angst.:::;lling vo.n die kant van 

die publiok. ( 5 ) 

(b) DIE_ STR~D~ D{_]J.JE HOeRSKOLE. 

Van die vyf skole wr::..t w::: privCLte inrietinge wou voort-

bostaan, was slegs twoc, t.w. Uindhoek en Swatopnund, CLan 

E1iddelbare onderwys vorbondc. In Windhoek hot die Roal-

ochu1c seclert 18 Oktober 1919 onder eon dCLk met prof. Ghrics 

( 1) Ibid. 
(2) Onderwysprok1t:;.r:J.asie Nr.l6 VC\.11 1926, art.l21(2)(b). 
(3) Verolag van die EoEmi::::sio i.s. die; Rogto van Duits-

sprokendes in Suidwos-Afrika, p.25. 

(4) Von der Pionierzoit zur Modorne, p.l9. 

(5) Ibido, p.l9c Gedurende 1937 hot Llidoritz bV. nag 
100 bykomendo lode vir hul Schulvcroin geworf. 



b f 
, ' (l) 

as j_c o oo s ·co.o.n. Vuilaf l Jo.nunrie 1922 is die 1nerskoo1 

(Volksschu1e) in die rogeringste1sol opgcnecm; maar die 

Ren1ochulc (Ho~rokoo1) hot gewoior. Die interessante 

posisie 1wt du::..; nou ontstaan dat 'n Duitc;c privaatskoo1 en 

'n Duitoe rcgoringskoo1 i~ eon gcbou no.aDgetrek wns.( 2 ) 

Die nankondising dnt diB Adninistranie okool- en kos-

huisgeboue on~er behoer vnn die Landcsvurband van 

1 Jmm:-:lrie :L922 af sou o:;y.:;is) hot 'n :;root gesl.-::o.rrel ver-

Bi~tore v.:;rwyto lU nn dia A~sb1io·trasie gcs1ingero 

Die Ad.nj_nict::L'atcur hot }~oD vervrec:~ c.l.c:.:ur dcnrop tc v.·ys dat 

di t 'n ec:.npa:-.'ige bes lui t V2E cl.ic YTe·cgevrcnde Vergo.dering op 
( '7. \ 

21 Oktober 192l was.~J) Hy het ~eon besw~ar gcho.d teen die 

bestaan vc~:1 die Heccl::.:;cJmll:: nj_o ni"i.;s '.~Le cl.te onderwyc en die 

gebou.e dou.:r die ver~nrc-vvom'lie J _;_ ke j nst:::rn_sj_er; betna1 word. ( 4) 

Die Lcrndesverbnnc~ hot n5.c hul \'rc;g oopeesicn OYJ die 

voorgestelde huurge1do te betaa1 nic, maar ann die anderkant 

lwn hul1e ool-:: l1ie soi .. der :GleeT na geskiktc gebou.c oorsl:nif 

nie~ Die Adninj_strcc:::;io is corhalwe verwys na hul be1ofte 

do..t die gcbouc in Sw.::tkopnu.nd sot no.n dj_G o:i.ECle vo..n 1922 

beskikbanr sou wccs.( 5 ) l.VInrn Richter eis eeroiediging vo.n 

die huuToorecnlwn::: r~J..t hullc vcrp lit': tot 1 r. lC~.vo..rta:l.1 kcnnis-

gewing en p1eit dnt Swnkopmund tyd gogun word tot 31 Maart 
( ,.- ' 

1922 . ~·1 D , 1DrJ' ' 0 ) D- ~ . - t . h t 1.p.v. ~. oscnoor JL~. 10 A~Blnlc rccs1e o 

ogtor tocgcoflilccr Ol!gctrcc c.s annvcmklil: et<'lngekondig. 

Die Hoalschul\3 is tyCl gc{;un tot 30 Janie 1922, toe hul1e no. 

(l) Hoh8re Privo.tcchulc 1-~linc!.hu.l:~ 12, Jahrcsbericht, p.32. 

(2) Jubileur11:Jlo..d Orbcm :::Jnc::csl::oo1, p.15~ 

(3) Allgemeine Zcitung, Nr.105 vaE 17 Descnber 19218 

(4) IbirL 

(5) Ibid~, Nr.138 vnn 19 ~oveGber 1921. 

(6) Ibid~, Nro142 vo.n 2R Novcuber 1921~ 



- 'f.) -

ondcrhandclings die gcbruik van die ou Tcntoonstellings
(1) 

gebou leon beiwm. Ootr in Swakopmund word mcttcrtyd 

gesldkte gebouc gcvind vir die middclbarc skool aldaar, (2 ) 

maar desnicteenstaande het lle 1 n moeilike tyd tegemoet 

gesien. Hulle sou dus voortgaan om to eer vir groter 

tc ctkoming, ten einde hul voortbestaan te verseker. 

Hiertoc hot hulle op hierdie tydstip veral twee argu-

mente na vore gebringo Eerstcns het Administrasie met 

die nuwe onderwyswetgewing voors geuaak vir 

hoer onderw-ys val' j~~~tssprekende erlingc c en tweedens 

hot hu konsiderasie o..s Mo..ndaatburgcrs eis want Artikel 

2 paro.grao..f 2 vo..n die lVIandaa t lui: 11Die Manda taris sal 

sy uiters bes doen on die sedelilce welsyn en r.1o.atskap-

like vooruitgang van die inwoners van die Gebied te 

bevorder onderworpe aan die huidigc ~\'Iandan..t". 

Uitc clik hul e C OIJ [;C ke stoun net sukses 

bckroon toe cencrnal Smuts na ondorhandelings net 

Duitse Ryksrogoring Londenso Ooroenkoms op 23 Oktobor 

1923 ondertolcon hot.C 3 ) Artikol 3 van hierdio mamorandum 

het ge dat die Administrasie by wyse van siale vor-

gunning die twoo Duitsc skole to Swakopmund en V/indhoek 

vir 'n tydperk van jaar op 1 n R vir R-bo.sis sou sub-

sidieer. Die subsidio sou egter hoer weos as 50% van 

die totale u van bctrokl'Co sko vir die voor-

afgaande tvmalf naande nie. 

(1) Funfzig JC:hre Hohere Privat Schule Yfindhulc, p. 
(2) Afrilmniocher Heimatlmlender 1952, p.54. 
(3) Jaarrapport van Administratour 1923, art.64. 

• 



Die subsidie was egter onderhewig aan die volgende 

voorwaardes~-

(i) Dat e betrokke skole onderworpe sou wees aan gewone 

inspeksie soos uitgeoe regeringsko1e en 

( ) Dat die standaard van werk op dieselfde peil moes wees 

as die van regeringskole. 

Hierdie bepaling het tot volg gehad dat Afrikaans naas 

Engels as Tweede vreemde taal geste1 en Frans na die derde 

plek verdring is. Voorts is uitdruk1ik stipuleer dat 

finansie1e ondersteuning nie 'n versaking van die Adminis-

trasie se aangekondigde onderwysbeleid impliseer e • ( 1) 

Van 1 Januarie 1925 af het die koshuise verbonde aan 

e Duitse privaatskole te Swakopmu...11.d en Windhoek ook tege-

moetkoming verkry t.o.v. die huur. Die maksimum bedrag is 

deur die re ing vasgepen op R600 en R300 respektiewe1ik~ 2 ) 
Voorts t diese1fde bepalings gege1d soos reeds t.o.v. 

1aerskole verme1d. 

Die keu.se van die vyf skole om as private inrigtings 

voort te bestaan, was beslis nie die maklikste weg • 

zyit die voorafgaande is t duidelik dat verski ende faktore 

meegehelp het om die stryd te bemoeilik. Die belangrikste 

hiervan was die onverwagte depressie van 1921-1922, die 

oorname van skoal- en koshuisgeboLLe onder beheer van e 

(1) Funfz Jahre Hohere Privat Schule Vlindhulc, p. 

(2) Vers1ag van d Ko~niss i.s. die e van Duits-
sprekendes in Suidwes-Afrika, p.25. 
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Landesverband deur die staat en die kompetisie met die 

regeringskole waar boeke, skryfbehoeftes en skoolgeld gratis 

en losiesgelde op meriete vasgestel is.(l) Die offervaar-

digheid van mense in die handelsw~reld, die skenkings van 

skeeps- en mynmaatskappye en die vasberadenheid van die 

Duitse publiek om hulleself te bly handhaaf, het hul egter 

instaat gestel om die eerste maer jare te oorbrug. Daarna 

het sake 'n gunstiger wending geneem, danksy die Londense 

Ooreenkoms en 'n reeks aangekondigde tegemoetkomings waar

deur groter finansigle steun aan skole en koshuise toeges~ 

is. Hierdie tegemoetkomings het 'n merkbare groei in die 

leerlingtal van die private skole tot gevolg gehad. A an-

vanklik was daar 'n daling, te wyte aan die depressie toe 

ouers hul kinders tuis op hul plase self onderrig het, weens 

haglike ekonomiese toestande. Aan die einde van 1923 het 

die laerskole afgesluit met 354 skoliere en 19 personeellede 

in die privaatskole. ( 2 ) Op die ooreenstemmende datum was 

daar 385 Duitssprekende leerlinge in die regeringskole of 

te wel 52% uit 'n totaal van 739. Gedurende 1928 lyk die 

prentjie heelwat anders. Dan is daar 907 kinders in die 

privaatskole en 575 in regeringskole. Uit 'n totaal van 

1482 is dus slegs 38.8% in die regeringskole.( 3 ) 

Die jaar 1926 bring met die diensaanvaarding van 

mnr. A.J. Werth as Administrateur op 31 Maart, 'n hersie

ning en konsolidasie van onderwyswetgewing mee.( 4 ) Artikels 

106 en 107 het vir die Duitse bevolking belangrike toege-

(l) Jaarrap)ort van die Administrateur 1922, p.40. 
(2) Jaarrapport van die Administrateur 1923, p.33, 34. 

(3) v~rslag van die Kommissie i.s. die Regte van Duits-
sprekendes in Suidwes-Afrika, p.35. 

(4) Onderwysproklamasie No. 16 van 1926. 



wings ten opsigte van hul taalregte bevat, naamlik :

(i) Duitssprekende leerlinge kon Duits as vak in die 

skool neem in alle standerds tot en met St.lO. 

(ii) Ooreenkomstig Artikel 107 was di "t geoorloof om Dui ts 

as die enigste medium van onderrig in alle standerds 

tot die sesde standerd te gebruik en as hoofmedium 

van onderrig in alle standerds bo die sesde standerd. 

Hiermee het die Duitssprekendes weereens 'n groot oor-

winning ten opsigte van moedertaalonderrig behaal. Ten 

einde die kritiek, nl. dat in staatskole geen voorsiening 

gemaak is vir Duits-mediumklasse in hoerskole nie, die hoof 

te bied, het die regering van Januarie 1927 af sodanige 

klasse aan die Windhoekse Hoerskool ingestel. Twee akade-

mies goedonderlegde Duitse onderwysers uit Duitsland is tot 

die personeel toegevoeg ten einde hierdie klasse waar te 

neem. (l) J:la onderhandeling met die Matrikulasieraad in 

1927 het die Dirclcteur van Onderwys daarin geslaag om clio Yer

eistes vir die Matrikulasie-eksamen sodanig gewysig te kry 

dat Duitssprekende leerlinge hul eksamen gedeeltelik in hul 

moedertaal kon afl@, waardeur hulle toelating tot Suid

Afrikaanse Universiteite kon verkry.C 2 ) Volgens dr. Frey, 

elf jaar lank onderwyser aan die Realschule, was die vakke 

wat hierdeur geraak is Duits, Geskiedenis, Chemie en F ika, 

Biologie en Wiskunde.C 3) 

Volgens art.8(b) van die Londense Ooreenkoms het die 

Administrasie ook onderneem om 'n opvoedkundige sentrum te 

-------------------
(1) Afrikanischer Heimatkalender 1952, p.55. 
(2) Verslag van die Kornmissie i.s. die Regte van Duits

sprekendes in Suidwes-Afrika, p.27. 
(3) Afrikanischer Heimatkalender 1952, p.55. 



Swakopmund uit te bouo Die privaatskoo1 a1daar kon weens 

veelvu1di verp1igtings nie meer die rna$ opkom nie en 

was dus geensins ongenee toe onderhande1ings vir oorname 

tussen die Schu1verein en die Administrasie begin het nie. 

Hoewe1 die onderhande1ings 1927 begin is, het dit gesloer 

todat die Dui tse Departement van Bui telandse Sake, terv<Tyl 

die Administrateur in Europa was, regstreeks met hom onder-

handel het. Hieruit het die sogenaamde Paryse Ooreenkoms 

ontstaano(l) Dit was in wese 'n ontwerpooreenkoms vir die 

oorname van die skool wat met 'n paar geringe wysigings 

aanvaar er. op 13 en 14 April 1929 deur die twee partye, nl. 

die Administras 

teken is. ( 2 ) 

en die Schulverein respektiewelik, onder-

Volgens hierdie ooreenkoms het die Duitse afdeling van 

die staatshogrskool Windhoek, die staatsafdeling van die 

Sekond~re Skool, Swakopmund en die Duitse skool aldaar 

geamalgameer, ten einde 'n Deutsche Hohere Schule te 

Swakopmund tot stand te bringo Dit sou regstreeks onder 

beheer van die Onderwysdepartement val en opleiding verskaf 

aan Duitssprekende leerlinge bo St.6, op so 'n wyse dat 

hulle na Matriek aansluiting by die Suid Afrikaanse- en 

Duitse universiteite kon vinde Vir die geboue, ameubelment 

en boeke sou die Schulverein vergoed word na waardasie deur 

twee deskundiges, een van die Administrasie en een van die 

Schulverein. 'n Spesiale leerplan, geskoei op die lees 

van die oorspronklike van die Schulvercin, maar goedgekeur 

deur die Administrasie, sou in werking tree. Bestaande 

(l) Verslag van die Kommissie i.s. die Regte van Duits
sprekendes in Suidwes-Afrika, p.28. 

(2) Jaarrapport van die Administrateur 1929, p.46. 



kontrakte met onderw;ysers is erken en waar nuwe aanste11ings 

noodsaak1ik geword het vir die onderrig deur medium Duits, 

sou slegs behoorlik opgo ide Duitse onderwysers gewerf 

word, met dien verstande dat hul re koste van en na Hamburg 

deur die Administras gedra word., Die voertaal in die 

skoal sou dwardsdeur Duits woes, behalwe in drie vakke, nl. 

Afrikaans, Engels en nog een vak - waarskynlik Latyn, 

Wiskunde of Rekenkunde. 

Met die oorname van die Duitse skoal in Swakopm,~nd is 

die Duitse afdeling van die Windhoekse Hoerskool aan die 

begin van 1930 oorgeplaas na Swakopmund. Hierdie stap 

hot d aantal Duitse leerlinge aan 'n staatshoerskoo1 van 

23.1% in 1928 na 59.6% in 1932 1aat styg.(l) 

Uit die voorafgaande is dit duide1ik dat die Duits-

sprekendes onder baie moeilike omstandighede daarin geslaag 

hot om steeds meer en meer tegomoetkoming van die Adminis-

trasie te verkry. In p1aas van onsiTnpatiet:w dwang het die 

Administrasie dour toegewings en steun 'n gesindhe van 

welwillendheid geopenbaar. Dit is verder bevestig dour 

die aanstelling van 'n tweede Inspekteur van Sko in 1923 

die persoon van dr. K. Frey, In Duitssprekende onder-

wyser aan die Realschu1e wat beskou is as 'n kem1er van die 

Duitse skoolwese en 'n vriend. ( 2 ) Dit sou bepaa1d bygedra 

het tot meer doeltreffende bogrip en beheer van Duitse 

afdelings aan staatskole., 

Dr. F het hierdie pos bek1ee tot en met die uit-

(1) Verslag van die Kom.."Tliss i.s. die Regte van Duits
spre kendas in Suidwes-Afrika, p. 35. 

(2) Funfzig Jahre Ho1wre Privat Schule Windhuk, p.l8 .. 



breek var:. die Tweede Were ldoorlogo (l) 

en behalvm die stryd om voort te bestaan het die 

Realschule tc Windhoek steeds idcaal bly kocster om 

te ontwikkel tot 'n 1,01Jcrrenlschule 11 of d skool uit te 

bou ·[; 
1 .cl "Volanstal 11 wat na iek 'n voor-universi-

terc jaa:r aancel'ioo. t, om sodoondc aansluiting vers~raf 

aan s ore Duitsc universiteito wou b2socko 

Weens die stabilisaoiu \Bn wissclkocrs i~ Duits-

land kon g.1- Jter 11ulp na aanvankli l'lOei ke na-oorlogse 

jare word~ Gro skenkings, 

soos die van die Corpsstudenten i:n Coesener S.C. Verband, 

het die aank:oop van gro:r:.d sowol as die inrigting van 'n 

handwerkafde.ling vorVles :::llli k. ( 2 ) 

Profo Gbr s word in 7 vo dour ., Kocrnerc 

het JJa tyn as vak in St o 7 bygevoeg en St ~ 9 inge el. 

Die gevo lg dat die eer::1to drie kandiclato Abi tur i:::l 1929 

. ( 3) kon slaagn 

Weens veran1orondo o~s de is die erplan 

aangepas, deurdat Enge in e plek van Frans as eerste 

vreemde taal gekom het en kac:ms e.s tweede vreemdc taa1 

erken Frans dus verdring na derde plek, Op 

hierdie wyse is vir skoliore moontlik gemaak om na 

vo ooiing van itur bykomonde eksamen die ampte ke 

(1) Vers1ag van 
sprt.:- l::e11.cl8s 

Kommissie ios.di0 gte van Duits-
;3 s ' p451. 

(2) Funfzig Jahre Hohere Privat S 

( 3 ) Ibid ., p .. 1 • 
Windhuk, p.14. 



landstale te doen en daardeur toelat tot 'n Suid-

Afrikaanse te verkry. (l) 

Die eerste Abitur kandidate Swakopmund het in 1930 

geslaag. Dit is moontlik gemaak deur d ooreenkoms met 

oorname van die se skoal aldaar, waardeur die Adminis-

trasie hom verbind hot om so 'n Oberprima-klas toe te 
' 

mits die skoolkomitee (Schulverein) jaarliks 'n bedrag sou 

waarborg wat gelykstaande was ami d gemiddelde salaris van 

'n universiteits ide onderwyser. ( 2 ) Die eerste vyf 

kandidate is aan 

eksamineer. ( 3 ) 

c einde van die re genoemde jaar 

Genoemde oorecnkoms hut vyf jaar lank bestaan. Op 

10 April 1934 t Direkteur van Onderwys die Swakop-

mundse Skoolkomitee kennis gegee dat ooreenkoms op 

31 Desember 1934 sou verva18 Daar verski11ende redes 

aangevoer vir hi besluit, onder andere~i4 ) 
(i) Dat die Onderwysowerhede inDuits skynbaar 

4 van die oorecnkoms onaanvaarbaar gcvind het, sodat 

ten spyte van genoemde bepa1ing, die Suidwes-Admini-

strasie noo stemreg uitgeoo tydens die 

eksaminering van kandidatc 0 

(ii) Dat die Elternbeirat in gebreke het om die vas 

ste1de bedrag jaarliks by te • Inteendeel, hu1le 

cengckom is, vermindcr tc kry as gcvolg aan 

(1) Afrikanischer imatkalcnder 1952, p.55 .. 

(2) Verslag van Kommissie i.s. d Duits-
spr(; kcndcs in Suidwcs-Afrika, 

(3) Ibid o, Tabel 3, p.35. 

(4) Ibid., p.29, 30. 



stalliges .. 

(iii) Dat in 1932 daar geen bydrao deur Elternbeirat 

gedoon is nie omdat daar geen Oberprima-klas was nieo 

Aan die anderkant het die E1ternboirat versuirn om 

die Departoment van Onderwys vroegtydig hieromtrent 

kennis te stcl., Hoewel daar ernstigo rode vir 

besparing was, kon die personeel nie op 'n latere 

stadium verLlinder d vakaanbieding verander 

\"lord e ~ 

Die Administrasie was gewillig om van 1 Januarie 1935 

af voort te gaan met die Oberprima-klasse, mits die agter-

stallige gelde tot 31 ember 1934 on 'n jaar1ikse bedrag 

van 21,100 as bydrae betaal word, oak vir die jare wat daar 

geen kandidate vir Abitur is nie. (l) Voorts was die 

DepcLrtement gewi1lig om die destydoe ree1ings in sake eksa-

minoring te aanvaar, maar hulle sou dit verwelkom indien die 

Onderwysowerhede in Duitsland die toestemming sou verleen 

dat eon lid van die El ternbeirat as hul verteenvvoordiger op 

d paneel van e aminatore benoem word, (2 ) 

Februarie 1937 hot e Elternbeirat die Direkteur 

van Onderwys meegedee1 dat aangesien die tydsduur van die 

kursus wat tot Abitur lei in Duitsland met een jaar verkort 

is, behoefte vir 'n Oborprima-klas (St411) nie meer 

bestaan nie en die k1asse dus gestaak kon word. (3 ) Die 

Departement het di t aanvaar 11 not desirous of exerc ing any 

influence on the determination or v-rriting of this examinati~~~. 

(1) Ibid •, p .. 32. 
(2) Ib 
(3) Ibid,. 
(4) Ibido 



Van hierdie datum af is d Abitur en Matrikulasie-eksamens 

gelyktydig afgelS. Aangesien slegs 1 n klein gedeelte van 

die sillabusse oorcengestem het, hot dit geweldigc oor-

lading vir die kandidate beteken. Die eksamenuitslae het 

verswak en in 1939 het gee:n kandidaat in die Matrikulasie

eksamen to Svrakopmund geslaag nie~ (l) 

Aan die begin van 1939 hot die Direktour van Onderwys die 

besonder moeilike posisie van Duitse 1eerlinge voor die 

Matrikulasier:--r:.d verduidclik, en daarop is die vergunning 

toEJgestaan dat vanaf 1 Januarie 1940 diEJ volgende vakaar

bieding toelaatbaar sou wees vir Matriek: (1)Duits Ho~r 

Grand. (2) Engels Gewone Graad~ (3) Afrikaans Gewone 

Graado Die orige drio vakke gekies in ooreensterm:ning met 

die regulasies, mag in Dui ts beantv10ord word. ( 2 ) IIierdie 

tegemoetkoming het beteken dat Enge Laer voortaan gekies 

kon word en dat, waar vroeer slegs tvvee vakke inDuits 

beantwoord kon word, ook die derde vak nou llierby inges1ui t 
. ( 3) 
l.S • 

In totaal skyn di t volgens die ber-3kil\:bare gegevrcns, of 

daar 38 kandidate in Swakopmund en 70 in die Oberrealschule 

te Windhoek tot nan die e~ndo van 1939 die Abitur gevolg 

het. (4 ) Na hierdie dattm is die bepaa1de eksamen afgeskaf. 

E. VERWlKKELIJJGE OP DIE POLIT J!'ROITT. 

Die stryd van die Dui tssprclwndos om die behoud van hul 

eie het nie tot die skoolwese beperk gebly nie. Tewens, 

(1) Jaarrapport van die Administrateur 1939, art.474e 
( 2) Vers.1ag van die Kom:missie i., s. die Rcgtc van Dui ts

spre kendes in Suidvres-Afrika, p. 32, 33. 
(3) Ibid., p.33. 
(4) Ibid., p.35. 



van die begin af, d~was. na diG Vrede van Versailles, was 

die onderwyskwess soms slegs 'n onderafdeling op die 

oor staatkundige en burgerlike 

probleE1e~ basis vir onderhandelinge wat deur die 

Londense Ooreenkoms in 1923 neergel~ is, het slegs t.o8v. 

punte 3 1 8(a) en (b) oor sko gehandel, terwyl die ander 

artikels kerk, maatskappy, imrnigrasie, pensioen, militere 

c1ek het., 

Tog kan clie onderwysstryd nie losgeEaak of afgesonder 

worcl van die ander elemente y.;at diG Dui tser se poli tieke 

en kulturele geraak hot nie. Dit was intiem 

daarmeo vorweef en het, soos sal blyk, soms 1 n handige 

die stryd op onde:r-.'Nysgebiod gowen het politieke bGdry-

vvighede op opvoodkundige vlak o.l meer be deurskomer, 

totdat die Administras verplig was om daarteen op te tree. 

Treffcnd was ook die fei t dat, vvaar in die s koolstryd 1 n 

sekere deel van die gemeenskap opgeneem in die staat-

s lsel, die belange 'ran diegene in die private skole 

vergeet is nie. So by wyse van ondorhcmdeling met die 

oorname van die Duitse Privaatskool te Swakopmund in para

graaf 8 spesifiok neergele dat, ton spyte van die ooreenkoms 

tussen Schul verein en Admi.nis ie, 11 Duitse privaat-

s kole ook verder die naksimum ondersteuning van die Admini·~ 

stras (sou) geniet, soos deur die regulasies van tyd tot 

tyd oms krywc 0 • (l) 

Die stryd vm moedertaalonderrig op die gebied van die 

(1) Ibid.,, Bylae ?. 



skoolwesc is op staatkundige vlak gerugstoun deur die 

agitasie om die erkenning van Duits as ampstaalo Vol gens 

die Verdrag van Versailles hot die Duitsers in Suidwes-

Afrika hul Duitse burgerskap behou en kon die Mandaathouer 

kragtons art.l22 hulle repatrieer of laat bly op voorwaardes 

soos dour hom voorgeskryf. In ooreenstemraing met hierdie 

magte is gehandel. Son~ige is gerepatrieer en andere is 

toegelaa t om hier te 1NOon. Die Unie-regering was egter 

die mening toegedaan dat dit onbillik sou wees om die Duitse 

onderdaan, wat 'n groot gedeelte van die blanke bevolking 

uitgemaak en 1 n vername rol in die ontwikkeling van die 

land gespeel het, uit te sluit uit enige seggenskap in die 

landsadministrasie. Alvorens hulle egter daaraan kon 

deelneem, moes hulle burgers word, en hiurdie probleem hot 

veel hoofbrekens veroorsaak, selfs nadat by ;,vyse van wet

gewing 'n oplossing gesoek is. (l) 

Intussen het die Unieregering probeer om die Duitse 

onderdane tegemoet kom. Volgens artikel 2 van die Londense 

0oreenkoms( 2 ) sou die Administrasie alle geleentheid bied 

vir die vrye gebruik van die Duitse taal. Daar sou geen 

beswaar wees teen die gebruik daarvan in staatskantore of 

in korrespondensie met hierdie kantore nieo In antwoorde 

op sulko korrospondonsie sou amptenaro saver moontlik die-

selfde modium gobruik. Voorts sou vortalings inDuits van 

die Offisiele Gasot vvat regoringskennisgcwings on- wotte 

bovat, van tyd tot tyd gopublisoer word. 

Na die outornatiose naturalisasio van die Duitsers 

(l) Verslag van clto KonD.issie i. s. die Regte van Dui ts
sprekendos in Suidwos-Afrika, Pe5o 

(2) Ibid., Bylae lo 



in Suidwes-Afrika,(l)kon hulle deelneem nan die voorregte 

van selfbestuur, wat volgens die Suidwes-Afrika Konstitutie 

Vfet Nr. 25 van 1925, aan die burgers van die land verleen is. 

Hulle het ten valle daarvan gebruik gcmaak en tydens die 

eerste algemene verkiesing daarna in 1926 daarin geslaag 

om sewe van die twaalf setels in die Vletgewende Vergadering 

te verower. Tydens die eerste sitting van die Wetgewende 

Vcrgadering het die vcrkose Duitse lede stork daarop aan

gedring dat die Uniere ring Duits tot 'n derde amptelike 

taal moes verhef.( 2 )· Dit sou 'n wysiging van die Suidwes

Afrika Konstitusie Wet tot gcvolg h~, 'n saak wat by die 

Unie-regering berus en die Administrasie het op 1n vraag 

in April 1927 geantwoord dat die regcring ndoes not contem

plate legislation in the direction c1esiredtt~ 3 ) 

Gedurcnde die tvveede he lfte van 1931 het die Dui tse 

en Unie-groepe in die 1fetgewende Vergadering 'n beweging op 

tou gesit, ten einde 'n verstandhouding te boreik met die 

oog op beter bestuur Gn die ckonomj_ese ontwikkeling van 

die land. Rullo was van rnening dat di t alleen vervmsenlik 

kon word indien Suidwes-Afrika uitgebreider magte vir sy 

Wetgewende Vergadering en Uitvocrende Komitee kon vcrkry. 

Om egtcr nouer samewcrking te bewerkstellig, moes danr 

ooreenstGlnming bereik word oar die volgende sake: 

( i) Die erkenning vm.t Dui ts as 1 n derde offisiele taal 

in die gebied; en (ii) die voorwaardes waaronder 

(1) Suidwest-Afrika :Naturalisatie van Vreemd.elingen, Wet Nr.30. 
v~.n 1924. 

(2) Verslag van die S~idweg-Afrik~ Kommissis, 
U.G.- RiF~ 26, l§:B~i p;..3..i-, ·J-.2. 

(3) Verslag van die Korznissie i.s. die Rcgte van Duits
sprekendes in Suidwes-Afrika, Pel3. 



Duitsers, in die gebied gedomisilieer, gcnaturalisecrde 

Unie-onderdane kon word. (l) 

Na langdurige ondcrhandelings is oor hierdie sake we1 

ooreengekom en 'n afvaardiging hot in I':Iaart 1932 verski11ende 

onderhoude met die Eerste Minister tc Kaapstad gevoer. Hy 

het onderneem om saver nodig die erkenning van Duits as 

derde offisiele taal in die gebied to vergemakliko (2 ) 'n 

Ontwerpordonnansie ·se1fsdeur die Suidwes-Afrika-Admini-

strasie in die buitcngewone Offisielc Koerant Nr.463 van 

25 April 1932 gepubliseer. (3 ) Voordat wetgewing hierom-

trent egtor ingedien kon word, is die Duitse en Unie-groepe 

deur onder1inge twis en misverstand uit mekaar gejaago 

Daar is aanvanklik gehoop op 'n skikking, maar namate die 

propaganda vir Nasionaal Sosia1isme aktiewer geword het, het 

die kloof tussen die twee partye al wyer geword.C4) Desnie-

teenstaandc sou die saak nie danr gelaat word nie. Selfs 

so 1aat as 7 April 1938 het drn Hirsekorn die volgende mosie 

in die Wetgewende VcrgO{:erinL: ingedien:-( 5 ) 

uDat die huis van oordeel is dat dit gewens en dienstig 

is ten eindc die gemoec1cre van die verskillende dele van 

die bevolking tot rus te brine; en tc;n eindG 'n mcer billike 

deelname aan clie bestuur van d Gcbiod deur al1e soks s 

van die bevolking to Vf - 1{ry, dut deur die Rogering van die 

Unie van Suid-Afrika wetgc~wj_ng ingevoor vmrd OTL1 voorsiening 

te rnaak vir onder andere e erke:nJl_j_ng van Dui ts as 'n 

(1) Vers1ag vnn die Suid.wes-1\.frika Kom.missie 1 U.G. 26 
van 1936, p.,l3. 

(2) Ibid., p.14. 
(3) Vers1ag van die Kornrnissie ios. die Regte van Duits

sprekencles in Suidwcs-Afriku, p.l4. 
(4) Verslag van die SuidiHes-Afrika Konunissie, U.G. 26 

vnn 1936, Pol4. 
(5) Jaarrapport van cUe Ach1inistro..teur 1938, p.12. 
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offisiole taa1 van die Gcbicd soos uiteengesit in die besluit 

eenparig deur hierdie huis gepnsseer op 27 April 1933". 

Hierdie lllosie is egter vorwerp. Dsar was te voo1 

tekens van spanning en openlike verset. 

(b) TEKENS VAlL~T. 

Behalwe die pogings ora Dui ts tot ampstaal verhef te 

kry 1 het die snak van burgerskap voortdurend aandag geniet. 

Die Tiui tsers wou Wet Nr.4 van 1910 in Suidwes-AfrH::a in 

werking sieno Hulle het gek1a dat die toepassing van die 

bep<llings van die 11 Wet op Britse Nasionaliteit in die Unie 
II 

en Naturalisasie en Status van Vreemdelingc 1926 , 1 n ver-

breking van die Londense Ooreenkoms, paragraaf 5, was. 

Die Wet wat outomatiese naturalisns bewcrkste11ig het, 

die 11 Zuidwest-Afrikn lifaturalisatio van Vreemdolingen Wet, 

1924 11 , het wol na die wet van 1910 verwys mot die doel om 

die onvang van die outomatiese naturalisasie te bepaa1 en 

voorsiening vir tookomst nnturalisas to maak. Daar is 

egtor die nuwe Naturalisasio-'Net vail 1926 aangeneen en op 

Suidwes-Afrika toegepas. Dit het in p1aas van 'n periode 

van inwoning van twoe jo.ar as voorwaarde vir natura1isasie 

bepaa1, dat die applikant nio minder nie as vyf jaar in 'n 

Britso dominium en ten minste eon jaar in die Unie moes 

Woon llot. 
( 1) 

ge Hu1 agitasie was dus vergesog, want by 

imp1ikasie sou dit b ken hot dat hu11e as Duitsers na 

twee jaar inwoning in Suidwos-Afrika Unie-burgerslmp sou kon 

verwerf, terwyl irmnigr::::mte in die Unie self minstens vyf 

jaar daar woonagtig moes gewees het, om vir dieselfde 

(1) Verslag van die Suidvres-Afrj:ka 
U.G. Hr.26 van 1936 7 Po57" 

sie, _,., ._.. 



voorreg to kon kwalifisecr. 

Desnictcenstannde hot die 

1929 'n memorandum aan die Eers 

sche Bund op 25 Februaric 

Minister voorgel~ om 

skriftelik hul griewe hieromtrent te Die bewoording 

van die dokument is \eras en kon 

ncer. (l) 

lik op 'n ilnatum 

Die kern van die probleua hct skynbanr by die auto-

matiese naturalisasic gel@o Di t was as 'n vc ing-

bodoel wat egter die lika~t 'n dubbelc trou dee1-

agt gemnak het, dit vlil s@ tecmoor land en Unie 

van Suid-Afrika. We k was hulle burgers van c Unie 

van Suid-Afrika, maar ih hul harte hct baie van hullc d 

bande met Duits nooit verbreek nic. Iiierin is 

cleur lciers van die Nazi-party vanu Duits1and steun. 

Hullc moes op 11 Glcichbercchtigung11 op polit kc gebied 

aandring 1 maar tcrselfdertyd Ritter von Epp 

geacl viseer 11 Duitslc.nr1 nie sy onderdane deur natura1isnsie 

verloor, as hulle hul nic as ve oorgec e 11 • ( 
2 ) Daar 

is openlik propaganda vir die teruggav1e van 

Suidv1es-Afrika ann Duitslancl. id-Afri kaans·e le de 

vnn die Wct5owendc Vergndering op 26 April 1927 'n voorstel 

wao.rin dring is op die staking van hiordic 

propaganda, t die Duitse 

saal vc:c leta t. ( 3 ) 

de uit prates die vcrgader-

Nog 'n vordcrc blyk van verset het van die 

(1) Ibid .. , p.5l. 11 (aan) die vrode tusscn Suid-Afrikaners 
en Duitsers, vmc:.rvoor 'n weg in 1924 gebaan is, 
hot 'n einde gekon •. ~" .•• o 

11 

(2) Ibid. 1 p.53. 

(3) Jaarrap;Jort van die il.d.ministro.teur 1939 1 art.72. 



prinsipaal vcm die Karibibsc Laerskool vvat die re5 van die 

Inspekteur VCcn Skole om by sy skool inspeksie te doen, in 

twyfel getrek het. Die skoo1hof is in sy houding deur 

vcrantwoordelike clemente gesteun~( 1 ) Die Deutscher Bund 

het in hul reeds genoe:wdu I11emore1ndum 2..cm die Eerste T:Iinister 

ook vcm die tae1lkwessie nelding gemCcak erJ. die Suidwcs 

Administrasie van iru11enging in die bestuur van die Dui tse 

privaatskole beskuldig omdat hulle geclwing was om dieselfde 

leerplo.nne te volg vmt in staatskolo van toepassing was. 

'n Tcendeput2..sie van die Unie-scksic kon die Eerstc Minister 

egter wys op die belofte tydcns die Londense Ooreonkoms om 

die 1cerplcmne in Duitso skole in ooreenstemming te bring 

r,1et die wo.t in die staatskole gebruik was. Die Duitse 

d t . - . t k ' . t k ( 2 ) epu as1e moos dus onverr1g ersa e nu1swaar s eer. 

Ekonomiese faktorc hot ogtcr die twee groupe na mekaar 

gedryf. 'n Deprcssie gedurcnde 1930, en die feit dat 

Enge1and in September 1931, van di~ goudstandaard afgestap 

het, gevolg deur 'n 1angdurige droogte in die land wat eers 

ann die cinde van 1933 'n keerpunt sou bereik 7 (
3 )het die 

houding van die twee partye teenoor mekaar beinv1oedo 

Die Unie-seksie was 

bercid OEl tor wille van groter bevoegdhede vir beide die 

Vergadering en die Uitvoerende Komitee die prys te betna1 

wat dour die Duitsers gestel is om sodoendc hulle steun te 

verkry. Die voorwaardes was :-

(i) Die erkenning van Dui ts 2,s derdc offisiele tat:ll 

in die Gebied; 

(1) Ibido 
(2) Jaarrapport van die Administratour van 1939,arte73. 

(3) Verslag van die Svj_d'tres-Afril2 Ko~.:rnJssie, U,.G •. -l~FQ:-::6 
V~"":.'l 1936 1 p. 15 o 



(ii) Die or~iddellike outomatiese naturalisasie van alle 

Duitsers die gebied op 31 Desember 1931; en 

(iii) Die toekomstige naturnlisas van Duitso immigrante 

nn. 'n verblyf vEm twoc jn.c~r in plaas van vyf jaar. (l) 

Voordat die ooreenkoms tot wetgewing kon lei, hot ver-

ski1lende gebourtenisse sake weer vertroebelo In Grooot-

fontein het 'n kandidaat tydens 'n tussenverkiesing beweer 

dat 11 vir ons Duitsers is die beste mnn altyd 'n Duitser, 

vir die Afrikaners altyd 'n Afrikaner en vir die Enge1so 
!1,2) 

tyd 'n Engelsmane 

'n Agitasie is verder op tau gesit waarby die Administra-

sie, die Wetgewende Vorgadering en die I1'iandataris in al s 

wat hy gedoen het, afgekeur is. Die leiers van die Duitsers 

hot geweier otl hul invloed to gebruik om nan hicrdie wan

troue ve1dtog 'n einde to maako( 3 ) 

Aan d anderkc:mt het die Dui tse groep Imlr e Niehaus, 

een van die leiers van die Unie-seksie, verkwalik dat hy 'n 

be•Neging op tou gesi t het ton gunste van die beheer van 

Suidwes-Afrika as 'n vy provinsic van die Unie. ( 4 ) 

1 n :~uwe wanklank hot nou na vore go kom., Dit hot saam-

goval met die bewindsaanvaarcling van die Nazi-party in 

Duitsland. In Julie 1933 het 'n sekerc dr. Brenner van 

Duits1and aangekom met nagte en for:.dse vir die Uazifikasic 

van alle Duitsc inrigt in die land. Al orga">'lisasies -

(1) 
(2) 

(3) 

( 4) 

Jaarrapport van die Ac1ministratcur 1939, arto73., 

Allgemeine Zc ung, September 1932. 

Jaarrapport van die 

Verslag van die Suid1ve 
VaJ.l. 1936 ~ p ~ 14 o 

trateur, 1939, art.76. 
-a Kommissie: U.G. Nr.26 



maatskaplik, kultureel en opvoedkundig - op diktatoriale 

wyse tot die Nazi-kompleks gedwing. s kole het lnvee k-

plekke vir Nnzi-rekrute gcword. Uittartende optogte 

georganiseer, d Unievlag van die Goewernentsgebou 

stryk en die Duitse vlag in die p1ek daarvan gehys. Die 
DUitse Konsul to Windhoek hct die Dirckteur van Onderwys in 

Desomber 1933 aangespoor om Geskiedenis die Duitsmedium 

Goewermcmts ko met 'n Nasionaa1-Sosialistiese partydig-

heid te laat doseer. Aanges die Direkteur geweier het, 

het die Nazi-party s die taak onderneem. Die Auslandsab-
toiling te Ha111burg hot op 10 Maart 1934 by vvyse van omsend-

briewe opdragte aan alle distriks- en plaaslike organisasies 

van die Nazi-party in oorsese lando gestuur. rin 

o.a. bepaal; 

11Dit sal die taak van die Vaderland wees om toe te 

sien dat s gs sulkc ondcrwysers, as wat vas wortel geskiet 

hot, in d Nasion~a1Sosialistiese gees, toegelaat sal word 

om die Duitse jeug die buitelc:md op te vocd 11 • (
1 ) 

Daar was egter nie oral kiklikheid met die verwik-

kelinge nie. So hot dr. E. Wallberg, hoof van die Ober-

realschule te Windhoek, beswaar gemaak teen die afpersing 

van formele beloftes van onvoorwaarde ke onderhorigheid aan 

die 1eiers van d Hitlerjugond, op grand daarvan dat sulke 

beloftes afbreuk doen aan die ouerlike ,;.g. Hy word dus 

as 'n struikelblok en 11 ernstige gevaar vir ons beweging en 

van ons jeug se opvoeding beskou 

kragt reaksion~res en begunst 

•••••• hy en sy vrou 

die Afrikaners".( 2 ) 

In samewerking net die Hoofkantoor word die nodige stappe in 

Hamburg oen om dr. 1Nallberg se t-erugkeer na Suidwes-
··----·-·----

(1) Ibid., art.264. 
(2) Ibid.,_9rt 265. Ook brief dr •. :c. ;'!allberg, Hamberg, 

9 September 1966. 



~f "k t k (1 ) ~~. rl a e voor .om. 

Hierop het maj. Vleigel Junie 1934 aan die 1e 

van die Deutscher Bund krywe: 

11 Die Dui tse Ryk ex: die N. SoD .A .P. (National Sozia1is

tische Deutsche Arbciters Partei) is vandag eon en c 

Duitse skoal is bo a11es 'n Duitso saak, en nie 'n Suid

Afrikaanse saak e 1
'. (

2 ) 

Intussen is die Padvinder-bcweging geherorganiseer 

as die Hit1orjugend, waardeur die invloed van die Nazi-

party vanuit Duitsland gekannliseer is .. Vir die dogters 

is d Bund Deutscher M~dc gest en gep1aas onder beheer 

van die vrou van die IIit1crfUhrer, Von Lossnitzor, wat 

spesiaa1 na Suidvves-Afrika gestuur is om as skakel met die 

Aus1andsabtei1ung te dien. (3 ) Tog is die bedrywighede van 

die organisas so vernon de.t die Administrasie hu11e as 

onskuldig aanvaar het totdat tydens 'n "Tag der Deutschen 

Jugend 11 die gemoedere so in bero gebring is dat die 

kantore van c1 verenigings op 11 Junie 1934 stroop en 

op sckere dokurJ.ente beslag ge1e • 

die Hit1erjugend in die ban gedoen. (4 ) 

vo1gende dag 

Hierop het gevo1g Prok1amasie Nr.24 van 1934 wnt onder-

wysers ve.:cbied t on icf aan politick decl te neem. 

Dit het verder bepaal dat Direkteur van Onderwys vooraf 

goedkeuring moes ver1een tot die aanstclling van alle 

onderwysers in pri vr .. ats kale. 

Artike1 120 van die Ondervvysproklamasie is daarna ook 

(l) Ibid., par. 266. 
(2) Ibid., par. 267. 
(3) Ibid., par. 268, 269. 
(4) Goewermentskennisgcwing .88 vnn 1934. 



gcwysie on sodocndc is reg verleen a~n die Dirckteur 

van Onderwys oa 'n skoal te slu.it en dit as 'n oortreding 

te beskou om. in 1 n skoal onderrig to gee wet nie beant

woord ann die vereistes soos dour die staat gestel niefl) 

Opson~end kan gokonstatcer word dat die Duitser in 

Suidwes-Afrika on die behoud van sy geestesgoedere, hom 

gestaal het au veel te offer, veel te plait en veel te eis 

vir die verkryging van 'n eie skoolstels • Gedurende die 

periode tussen die Eerste on Tweede W~reldoorloe het hy 

geloidelik danrin geslang on te verower wat skynbanr verlore 

vms, totdat hy prakties in st:::w.t was om Moedertaalonderrig 

tot St.lO te gcniet 1 gekwalifiseerde leerkragte van Duits-

lnnd te wcrf en selfs vi:r privaatskole en:- koshuise sekere 

subsidies to verkry. In die harte van som:~ige Dui tsers 

het egter die hoop bly voortlewe dat hierdie slegs 'n 

interin tydperk was, dnt die land en sy mense weer 'n 

deal van Dnitsland sou \'lord. hTet die bewindsaanvaarding 

van Hi tle:r hot 'n ongelu.kkige fase v::m indoktrinasie ook 

hier te land<J begin, wan.rvan nie:oand ui tgeslui t -vv::ts nie en 

wat as cinddoe l £1'0ute 1 het die teruggawe van Suidvvcs-ilfrika 

aan Dui tslc:md en die sa>:csnoering van dio Dui tssprekondes 

tot ondcrhorigheid a:::m die Fuhrcr-gesag. In di6 proses is 

goon indiwidu se vryheid van dcnke gerespekteer nie. Hulle 

wat anders gercdoneer hot, is as verraaiers bestempel en as 

woerspanniges aan die owerheid van Duitsland gerapporteer 1 (
2 ) 

polit ke en opvoedku.ndige: leiors is vervang dour optrcde 

van buite, todat die Deutscher Bund en die Deutsche Schul-

( 1) 

(2) 

Proklamas Nr.7 van 1940, artikel 3. 

Vers lag van die Suic1,'res-Afrika Kommiss 
van 1936, art~273. 
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verein van Vfindhoek onder rogstreekse en volle beheer van 

die Duitse Konsul gestaan heto Hoewel by byse van pro-

klamas die National Sozialistische Deutsche Arbeiters 

Partei en die Hitlerjugend in die ban gedoen is, het die 

Nazi-isue sy aktiwiteite in di8 Deutscher Bund en jeugbe-

we soos die Pfadfinders en Turnverein gekonsentreerf1 ) 

Dit was die posis toe die Tweode 1Jere1doorlog op 

1 September 1939 uitccbreok het. 

Met die uj_tbreek van die IJ.lwoedc Wereldocrlog hct die 

Du se skole OlTIDiddcllik groot probleoc t.o.v. personeel 

ondervjnd~ 'n Groot perscntas van die diensdoende 

onderwysers is gc2ntcrneer. Gcen Abitur is ncer afgelg 

nic en Matriek hot die afrondingsGksarrl8n in die midde1bare 

sko1e gcword. DiG :m=tan Oberrca lschule to VJindhoe k is 

verandcr na 11 Hohere Privatschulc Windhuk". Die verandering 

het egter nie net 1 n naar;1s verandering bete ken nie: ook d 

1ccrp lanne is gewys Or:l die Suid-Afrikaansc ste1Bel aan 

tc pas. Vir onderwysers en kindcrs hot di8 verandering 

b2.ie moeilikhcdc verooroaak. Hietcenstnande al hiordie 

hinde se hot c cksa:menresultatc allengs verbeter(
2

) 

en dwarsdeur die oorlo~ hct se private skolo sowcl as 

Dui tsmcdiunaf(~Cl in rc kole bly voortbestaan. 

(1) Jaarraport van die Adminj_strn tour vnn 1939, art ike 1 112. 

(2) Afriknnischcr Heimatkalendcr 1952, p.55, 56. 




