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VOORWOORD

Die bestuur van die Oudstudentebond van die Onderwyskollege Wellington (WOK) het op sy
vergadering van 10 Maart 1992 die eerste keer aan die eeufeesjaar 1996 aandag geskenk, en o.a. bes1uit
dat die geskiedenis van die Kollege juis vir die geleentheid geskryf behoort te word. Aanvanldik is
gepoog om 'n nagraadse student te vind om die geskiedenis op te teken, maar toe die pogings Die geslaag
het Die, het die bestuur op 6 Oktober 1993 besluit om die projek selfte ondemeem.

Die aanvanldike gedagte was dat net die WOK-geskiedenis beskryfmoes word, maar omdat die eeufees
jaar rondom diehonderd jaar van formeleonderwysersopleiding op Wellington onder die Kaaplandse
Departement van Onderwys sedert die stigtiDg van die "Wellington Teachers' Training School" in 1896
gewentel het, het die Kollege se Eeufeeskornitee op sy vergadering van 29 Februarie 1996 versoek dat
die navorsing oor die volle honderd jaarmoes strek en dus ook die Onderwyskollege Boland moes insluit.
In hierdie verband moet daarop gewys word dat onderwysersopleiding reeds voor 1896 op Wellington by
die Huguenot Seminary, die Wellington Public Boys' School en die Blaanwvallei-skool van nmr. MJ.
Stucki plaasgevind het, maar dit was volgens die informele kwekelingstelsel waarna in hoofstukke 1 en 4
van hierdie naVOISing verwys word.

Die leser sal opmerk dat die geskiedslaywing die jare 1896 sowe1as 1996 insluit, en dus in der waarheid
oor 101 jaar strek. Die tiavorsingspaneel het gevoel dat die jaar 1996 so 'n belangrike jaar was in die
bestaan van onderwyskolleges in die land, dat te veel onsekerhede in die lug sou bly hang as die
navorsing slegs honderd jaar sou dele.

Die paneel het uiteindelikbestaan uit drr. J.J. Joubert, E. Smit en mnr. J.D. Giliomee. Ander persone
wat ook by sekere opleeswerk en waardevolle hulp betrokke was, was mej. S.M Zietsman en nmr. A.F.
van Niekerk. Daarbenewens het 'n he1e aanta1 dosente, ouddosente en ander persone inligtingverskaf 
hulle name word aan die einde van die toepasIike hoo:fstukke vermeld.

Die grootste probleem waarvoor die paneel te staan gekom het, was dat feitlik atdie leers by die Kollege
tot die laat sestigajare Die opgespoor kon word Die. Die enigste gevolgtrekking waartoe die paneel kon
kom, was dat hierdie leers moontlik met die voltooiing van die nuwe gebouekompleks rond en bont
verskaif en uiteindelik deur iemand onwetend vernietig is. Met die oog op 'n laaste kontrole het die
paneel teen Julie 1996 twee proefkopiee van die navorsing bekikbaar gestel soda! vera! oudstudente en
-dosentedaardeur kon blaai om verdere inligting ofverbeteringe aan die hand te doen. Hierdie proefko
pice was tot by die reiinie van 20-22 September 1996 ter insae beskikbaar, waarna die finale afronding
gedoenis,

Die navorsers kan vanseJfsprekend Die aanspraak op volledigheid maak Die omdat die geskiedenis van
enige opleidingsinrigting oor die loop van 'n honderdjaar die omvang van verskeie bundels sou beslaan.

Die benamingl: wat gebruik word, stem gewoonlik ooreen met die tydperk waarin dit gebmik is. So bv.
is gepraat van die Wellington Teachers' Training School, die Opleidingskool Wellington, die Opleidings
konege Wellington, die Onderwyserskollege Wellington, die Onderwyskollege Wellington en die Onder
wyskollege Boland.

Die paneel is besonder baie dankverskoJdig aan personeellede van enkele instansies vir hulle hulpvaar
digheid en baie vriendelike bystand: die Kaapse Argiefbewaarplek van die Staatsargief, die Argief van
die Kaaplandse Onderwysdeparteent, die MJ.L 01ivier-biblioteek van die Onderwyskollege Boland,
die Wellington Museumen die Suid-Aftikaanse Onderwysersunie te Kaapstad.

Dr. J.N.S. du Plessis bet die manuslcrip taalknndig' nagesien en die tikwerk is deur dr. Etienne Smit
behartig. Besondere dank is ook aan oudstudent Van As Jordaan van Varia Urtgewers verskuldig wat
deur sy finansiele ondersteuning en onderhandelinge die buitebladvir ODS moontlik gemaak het,

J.J. JOUBERT
E. SMIT
J.D. GIUOMEE
Novemberl996
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AFKORTINGS

Wanneer'n afkorting die eerste keervoorgekom het, is dit volledig uiteengesit, maar daama normaaiweg
as afkorting gebruik:

ACSV

DKO

DOK

FAK

n.o,n
HOP

liP.O.S.

!AKO

KACHE

KOD

KODS

KOH

KOOB

KORSA

LO

NAPOSA

O.D.

OuT2

OKP

PAKO

PEK
P.O.S.

RSA

RVV

SAAAU

SANSO

SAOR

SAOU

SATA

: Afrikaanse Christenstudenteverening

: Departementele Komitee vir Onderwysersopleiding

: Departement Onderwys en Kultuur, Adn1inistrasie: Volksraad

: Federasie van Afrikaanse Kultuurverenig1n

: Hoer Onderwysdiploma

: Heropbou- en Ontwikkelingsprogram

: Hoer Primere Onderwysersetifika

: Jnterdepartementele Advieskomitee insake Kwalifikasies en Opleiding van Onderwysers

: King Alfred's College ofHigherEducation

: Kaaplandse Onderwysdeparteme

:" Kaaplandse Onderwysdepartement, Skoolfonds

: Komitee van Onderwyshoofde

: Komitee vir die Opleiding van Onderwysers: Beleid

: Komitee van Onderwyskollegerektore van Suid-Afiika

: TiggaamhKe Opvoeding

: Nasionale Professionele Onderwysen;organie van Suid-Afrika

: Onderwysdiploma

: TWeedeklas-Onderwyserserti:f

: Die Opleidin1'J'koUege/OndeIwyserskollege/Onderwyskollege Paarl

: Provinsiale Advieskomitee vir Onderwysersopleiding

: Professionele Eksamenkommissie

: Primm: Onderwyserserti:f

: Republiek van Said-Afrika

: Raad van Verteenwoordigers

: Suid-AIDkaanse Amateuratletiekunie

: Suid-Afrikaanse Nasekondere Opvoeding

: Die Suid-Afrikaanse Onderwysersraad

: Die Suid-Afiikaanse Onderwysersunie

: South African Teachers' Association



SDKRO

SG

SGE

SGO

SK

S.O.D.

SR

U.O.L.M

U.V.L.M

US

lU-peil

V.D.O.

VSR

WKOD

WOK

wrc

m

: Spesialiseriogsdloma in Klinies-remedierende Onderwys

: Superintendent-Generaal

: Superintendent-General ofEducation

: Superintendent-Generaal van Onderwys

: Senaatskomitee

: Sekondere Onderwysdiploma

: Studenteraad

: Universiteit van Suid-Afrika se Onderwyslisensiaa in Musiek

: Universiteit van Suid-Afrika se Voordraerslisensiaat in Musiek

: Universiteit Stellenbosch

: Peil vergelykbaar met eerstejaar universiteitsvlak

: Verdere Diploma in Onderwys

: Verteenwoordigende Studenteraad

: Wes-Kaapse Onderwysdepartement

: Die OpleidingskollegeiOnderwyserskollegeiOnderwyskollege WeJlington

: Wellington Training/Teachers' College
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HOOFSTUK 1
DIE TOTSTANDKOMING VAN DIE

OPLEIDINGSKOLLEGE OP WELLINGTON

1.1 DIE OPLEIDING VAN ONDERWYSERS VOOR
1895

1.LI DIE KWEKELINGSTELSEL

Ten einde die volle rol van die onderwyslrollege te begryp is
dit nodig dat kort1iks aandag geskenk sal word aan die alge
meenste metode waarvolgens onderwysers voor die daar
stelling van oplcidingsko1leges opgelei is. In 1805 het die
Bataafse regering alreeds beslnit om kweke1ingonderwysers
in gewone skole as sogenaamde ondenneesters aan te steI.
Hulle sou onder die sorg van gekeurde meesters hulle as
onderwysersvoorberei. Diestelsel is egter in die daaropvol
gende dekades slegs op beperkte skaaI toegepas.

Nadie aanstelling van dr, Langham Daleas Superintendent
generaal van Onderwys (SGO) in 1859 het die kwekeling
stelsel vinnig uitgebrei en kan dit beskou word as die eerste
suksesvolle paging in die rigting van 'n stelselrnatige oplei
dingvan onderwysers.

Die verbeterde stelsel VllI1 opleiding het in die negen1iende
eeu gepaardgegaan met die instelling van onderwyserserii
fikate. So is die Elementere Onderwysersertifikaat in 1872
ingestel met die doe! om as 'n toets te dien vir die kweke
lingonderwysers. In 1879 is die "Middle Class Certificate"
ingesteI om die prestasie van die 1eerIingonderwysers in die
NormaaJdepartemente (dw.s., waar onderwysers opgelciis)
vas te steI. Hierdie sertiiikate bet later as ~ en O2

onderskeidelik bekend gestaan, Eersgenoemde sertifikaat
he! die reg vedeen tot onderwys in plaas- en sendingskole.
In die !eerplan is Engels verpJigtend gemaak en Hollands is
gelykgestcl met al die ander vakke.

Aanvanklik is die grootste dee! van die kursus gewy aan die
akademiese onderrig van die kwekelinge aangesien die

kennis van die kandidate baiebeperkwas. Van Metodiek en
SieIkunde was daar geen sprake nie en die kweke!inge bet
die onderwyserslaafs nagevoJg. Dit blyk egteruit verskeie
onderwysverslae dar die stelseI groat lof ontvang bet Ten

spyte daarvan was daar oak nadele - tot 1872bv. bet slegs
15 van die 77 kandidatewat sedert 1866 toegelaat is, hnlIe
aandie onderwys gewy.

Diebeperkteaantal kweke!ingewat kmgtens die Onderwys
wet van 1865toegelaatis, washeeItema1onvoIdoende om in
die behoefles van die Kaapkolonie te voorsien, In 1874 is
nnwe regnJasies opgestcl en deur die onderwysowerheid
bekragtig. Daarvo1gens soudaar geen beperl<ings gegeld het
to.v. die standerd waarvoor die kwekelinge opgelei is nie,

Die reeds genoemde MiddelldIls-Sertifikaat is aan matnlm
lasie ge1ykgesteI en Ironna twee jaar verwerfword.

Dat die toestand in die onderwys nag alIes'beha1we roos
kleurig was, word gestaaf <leur die fei:t dat die regering in
1879 weer eens 'n onderwyskornmissie aangestel bet Dr.
Dale was steeds "n sterk voorstander van die stelseIen in sy
laaste verslag, vaor sy aflrede in 1891, bet hy weer eens
aanbeveeldatdie stelsel uitgebrei moes word.

1.1.2 'NNUWETYDVAKIN ONDERWYSERSQP-
LEIDING

Dr. Thomas Muir is in 1892 as Dale se opvolger as sao
aangestel Muir bet die onderwys nie net op 'n gesonde
administratiewe voet geplaas me, maar ook die geha1te
daarvan bare verhoog, Hy was oortuigdaarvan, in teensteI
ling met sy voorganger, dat die oplciding van onderwysers
in opleidingskole moes geskied Daarom het CrawfonI
beweer dar "Sir Muir's greatest work for Cape EdncaIion,
however, was accomplished in connection with the training
ofteachers.n

Dr. Muir bet in 1893 'n deegblce stel heersende regulasies
daargestel waarvolgens kwekelinge vir die Derdeklas-Sertili
kaatvoorberei sou word:

1. Kandidate moes minstens 14 jaar oud wees.
2. Minstens 10 uur per weekmoes aan praktiese

oruIerwys bestee word.
3. Toelaes is vasgestel op £12 (eerste jaar), £16 (tweede

jaar) en £20 (derde jaar),
4. Die kursus sou drie jaar dum.
5. Aan die einde van eIke jaar moes 'nmondelinge en

skriftehlce eksa:men afgeIe word.

Ten spyte van bierdieverhoogde standaarde en omvatteude
Ieerplan bet meer kandidate as ooit vir ouderwysersople
ding aangemeld

1.2 mGlING VAN DIE HUGUENOT SEMINARY

Dr. Andrew Murray kan met reg as die vader van die
opvoeding in Wellington vereer word Tydens sy koms na
Wellington in 1871 washy teIdee bewusvan die gebrekkige
onderwys- en opleidingsgeriewe in die Kaapkolonie.· Daar
was vir hom vernl 'n gebrek: aan deeglik: opgeIeide Christe
like oruIerwyseresse. luis as gevolg van hierdie gebrek bet
by sy twee oudste dogters vir hul opleiding Europa toe
gestnnr.

Op Wellington was daarwe! 'n skooltjie vir dogters. Toe
die onderwyserestekenne gee datsy aan die einde van 1872
wou aftree, moes Murray probeer om 'n geskikte opvolger
te vind,



Gednrende die Desembervakansie van 1872 te Kalkbaaibet
Murray die lewensverhaal van Mary Lyon gelees. Mary
was 'n kampvegter vir die opleiding van dames in die VSA
Deur harde werk en in die geloof bet sy ,n inrigting vir die
opleiding van dames te Mount Holy Oke, Massachusets,
gestig. In haar het M=y die verpersoonliking van die ide
ale onderwyseres gevind, Sy bet haar opleiding op drie
boekstene, nl hoof, bart en band gegrond, Kwekeling
onderwyseresse aan die genoemde inrigting betdan ook die
geleentheid gekry om die teorie in die praktyk te beoefen.
Baie leerlinge van die Mount Holy Gke Seminary bet bulle
ill die sendingveld gewend, en so het sommige van hulle
ook aan die Kaap beland,

In diepe geloofen vertroue bet Murray dadeIikaan die hoof
van die Mount Holy Gke Seminary geskryf om 'n onder
wyseres vir die skooltjie op Wellington te VIa. Groot was
die blydskap toe daar in antwoord opgebede die dienste van
twee baie bekwllIne en gelowige dames, mejj. Abby Parle
Ferguson en Anne E. Bliss, bekom is. Deur die ywer en
dryfkrag van die drie persone het die nnwe skool op Maan
dag, 19 Januarie 1974, sy deure geopen. Die Hugenote
Seminarie het hom van meet af aan met daadwerldike
optrede daaraan gewy om Christelik-georienteerde onder
wyseresse op te lei.

Dat die inrigting bedoel was om 'n deeglike Christelike
karakter op te bou blyk baie duidelik nit die prospektnsse
sowel as nit die kursussewaraangebied is. 'nUilnodiging is
selfs deur bemiddeling van DE KERKBODE aan gemeentes
gerig om dogters na die Seminarie te stuur om vir bulle le
wenstaak nog beter toegems te konword.

Met sy sterk geloofsvertrone, versiendheid en praktiese sin
het Murray die Seminarie beplan op dieselfcle patroon as die
voorbeeld van Mary Lyon. In die HUGUENOT NEWS
LEITERS van Mei 1913 bet Ferguson die beginjare soos
volg beskryf "It was a high school course, with psychology
and ethics, a course in general history and the rudiment of
science, It was very elementary,but is was an open door in
to a new world ofdiscovery. There were no examinations in
those days, our Own tests, to wbich we sometimes invited
our friends to be present There were the elementary tea
cher's examinations, for all OUI girls, with few exceptions,
became teachers, and theymust have a teacher's certificate.
Those were happy, free days and the results wasgood. Om
girls learned to think, to study for the joy of it, and their
study did not cease whenthey left school~

Om diegehrigskrifte onderstIe<:pbetdie Seminarieby. in sy
eerste jaar alreeds 30"10 van die gesIaagde onderwysers vir
~ Kaapgelewer. In 1875bet Wellington een van die dorpe
m die Kolonie geword waar die Elementere Onderwysersek
samen at;,oele konword

In Mei 1891 bet Mmmy 'n briefaan die SGO gerig waarin
by gemeld bet dar reeIings getref is om 'n spesia1e onder
wyseres te bekom wat vir die Normaalopleiding verant-
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woordelik sou wees. Genoemde onderwyseres sou haar
aandag ook uitsluitlik wy aan die mode1skool wat daar
gestel sou word en waarin die skool se leerfingonderwyser
esse spesiale prnktieseopleiding vir hD1 werk sou kry. Die
onderwyseres wat die opleiding verskafbet, sou haar aandag
hoofsaaklik aan die Seminarie se Mode1skool wy.. In die
skool sou die leerlingondetwyseresse spesiale praktiese
opleiding vir hulle werlekry. Die eerste onderwyseres wat
leiding in die departement gegee bet, was 'n mej. Newton.
'n Belangrike deel van haar werk was die opleiding van
kindertuinonderwyseresse.

1.3 DIE TOTSTANDKOMING VAN DIE OPLEI,
DINGSKOOL OPWELLINGTON

13.1 DIE GEBOORTE

Op 12 Maart 1895 bet Ferguson geskryf "1 saw Dr. Muir
lastweek when in Cape TOWIL He thinksour first need is a
proper schoolbuilding fur our First Class School, and wish
es us to put that first., Also he wishes us to develop OUI

Normal Department The government will provide aD the
moneyfor the building, we paying halfinterest for a term
ofyears. That makes the way easy, but then deprives us of
control." Die Seminariemoes dus toe besluit of hul1e die
voorstel sou aanvaar, Dit is derhalwe logies dar hul1e alle
moontlike huIp ingeroep het Op die wyse is mnr, Robert
MacCrone van die Seunskool ingeroep om saam cor die
saak te bes1uit

In die SGO se jaarverslag van 1895 het Muir gemeld dat
verdere steppe gedoenis in verband met die daarstelling van
onderwysersopleidingsgeriewe op Wellington. "On discus
sing the plan with the principals of the two first-class
schools, I found them willing to make sacrifices in order to
give it a fair trial. and in a very short time afteIwaIds the
committee formally took the matter up, and action was
decided upon." Die idee is dus aanvaar dat 'n opleiding
skool vir manlike sowel as vroulike leerlingonderwy in
Wellingtonopgerig sou word

Fergusonbetsoos volg oar die aangeleentheid gernpporteer:
"We have been fur the lastfew weeks in consultation with
Dr. Muir in reference to a new department of our worlc a
training school for the pupil teachers connected with the
Boys' SChool and the Huguenot Seminary," Sy bet verder
daamaverwys dat d:it die planwas om driegroat IokaIe daar
te stel vir die op1eiding van die eerste-,tweede- en derdejaar
kwekelinge asook "n klaskamer vir die leerlinge van die
MaIherbeslIllat Skool wat sou dien as die oefenskool vir die
stndente. Dieskool was tot in die stadium die modeIskoo1
van die Seminarie

Die beheer van die Op1eidingskooI was vir die onderwys
leiers van WeIIington van groot belang. Daarom bet Mac
Crone op 17 September 1895, na aanleiding van 'n onder
hood op 31Augustus met Dr. Muir, die saakso gestel; "The
normal school, when established, is to be under the
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supervision ofthe principals of Huguenot Seminary and the
Wellington Boys' Public School".

Na die skrywe van hierdie brief was daar weer "n ontmoe
ting tussen diehoofde en Muir op 21 Oktober. Dit is opval
lend dat in die brief gewysigde riglyne voorgestel is, maar
dit is weer eens beJdemtoon dat die opleidingskoolonder die
toesig van die twee genoemde skoolhoofde sou wees. Dat
bierdie brief baie deegIik deur die owedleid bestndeer is,
word dllidelik weerspieeI deur die feit dat baie van die
wysigings in rooi ink aangebring is. Daar was egter geen
aandnidmg dat die saak van beheer anderssou wees as wat
vroeer ooreengekom is nie.

Op die volgende drie bladsye vind die leser twee be
langrike dokumente. Die eerste is 'n fotokopie van die
brief van mnr. MacCrone, gedateer 17 September
1895. Die tweede is 'n getroue replika van die deurslag
van die Departement se brief in antwoord daarop,
gedateer 30 Oktaber 1895. Hierdie twee briewe kan as
't ware as die geboortesertifikaat van die "Wellington
Teachers' Training School" beskou word.

Dat die oprigting van die opleiding- en oefenskool na die
skrywe gefinaliseer is, kan afgelei word nit 'n skrywe van
MacCrone op 5 November dat hy alreeds die nodige men
blement vir diemrwe skool bestel het,

L3.2 TERRElN EN PLANNE VIR DIE OPLEIDlNG- EN
OEFENSKOOL

Muir het die tweehoofde versoek om die nodige steppe te
doen om 'ngeskikte terrein te bekom en planne vir die nuwe
imigting op te stel Hoewel daar aanvanldik probleme
ondervind is, bet die Wellingtonners tog daarin gesJaag om
d ur b ·""_1'-_ di M .. -=. , stuk grond i ,.e. __ enu"""",... van e -UIDSlP_ert n ___ _ m n
sentraleposisie en naby die Seminariete bekom. Dit was
gelee op die hoek van Pentz- en Fonteins1Iaat.

Die gedagte was dat 'n IlllWe gebou met drie groot klas
kamers vir die leerlinge van die Opleiclingskool gebou moes
word, saam met klaskamersvir die kinders. Die Seminarie
souvir die losies van die dames sorg,maar vir die mans sou
daarIosiesgehmrr ofopgerig moes word.

Die Publieke Seunskool, sowel as die Blonvleiskool van
mnr. M.l. Stucki,betkwekeIingonderwysers tot die matriek
vlak ondenig. Die Opleidingskool het egter baie nouer met
die Seminarie saamgewerk, al bet hy leerlinge van al drie
imigtings ingeneem. Die rede biervoor was dat die Oplei
dingskool die Oefenskool sowel as sekere personeellede van
dieSeminarie oorgeneem bet Die nabybeid van die geboue
het ook 'n rol gespeel, DieOpleidingskool bet selfs sy eer
ste paar maande op die kampus van die Seminarie beleef
omdat sy eie gebou nog nie gereed was nie. Verder bet die
Seminarie etIike dekades lank losies aan die Opleidingskool
se dames verskaf Selfs die eerste inskrywings van 1896 is
in die registers van die Seminarie aangeteken. Dit is dllidelik
dat die Seminarie nie die Opleidingskool as in kompetisie

met hulleselfgesien het nie, maar as "n uitbreiding van hnlle
Nonnaaldepartement.

1.33 DIE EERSTE PERSONEEL

Aanvanldik sou die hoofskap van die Opleidingskool gedeel
telik deur die hoofde van die twee skole gehanteer word,
maar 'n geskikte man, in die persoon van mnr. James
Harvie, het op die toneel verskyn. Hy het ter wiDe van sy
gesondheid van Skotland na die Kaapkolonie gekom, en is
<leur dr. Muir gevra om die hoofskap op hom te neem. In
die pros]Jektus van die Seminarie van 1896 is soos volg oor
hom gerapporteer; ~Mr. James Harvie, M.A, a teacher of
large experience in Scotland, and well acquainted with
Normal methods. hasbeen in charge ofthis department"

Die "WellingtonTeachers' Training School" het met :n per
soneel van drie lede begin. Mm. Harvie het, bo en behalwe
sy p1igte as hoof ook die verantwoordelikheid van die
derdejaarldas gedra, Mej. Johanna Malherbe, een van die
eerste stndente van die Seminarie om "n onderwysdiplorna
te verwerf, bet tydelik die tweedejaarklas waargeneetn. Na
die eerste ses maande is haar plek deur mej. Emilie Solo
mon" toe so pas terug nit die VSA waar sy twee jaar lank
opleiding ontvang het, gevul. Die derdelid van die perso
nee! was mej. Fisk wat vir die eerstejaarldas verantwoor
delik was. Hierdiepersoneellede het die werl<saamhede op
26 J3l1Il3Iie 1896 begin en sou vir die eerste twee jaar alle
werk behartig. Vry lesnre vir die personeel bet nie bestaan
nie, hoewel die derdejaarssoms vry lesure gekry bet as nmr.
Harvie ander verpligtinge moes nakom,

In Desember 1897 is mej. C. Thorn aangestel om die eerste
jaarklas waar te neem maar ook om Hollands vir al die
studente in die Opleidingskool aan te hied. Omdat die las
op die drie personeellede egterbaieswaarwas. het die SGO
in Julie 1898 die aanstelIing van "n addisionelepersoneellid
goedgekeur. Dns het mej. E. Spencer haar pIigte in Julie
1898 begin.

13.4 SIUDENTE

Hoewel dit die verwagtingwas dat die Opleidingskool met
75 stndente soubegin"is hierdie verwagtinge oortref toe 108
stndente in die eerste kwartaal van 1896 ingeskryf bet Dit
was betekenisvol dat geenmanstndent ingeslcryfbet nie, al
bet mnr. MacCrone 'n :reusebydrae gelewer om die Oplei
dingskool te vestig, Die noue samewedcing tnssendie Serni
nane en die Opleidingskool het waarskynlik die persepsie
Iaatontstaan datdit "n verlenging van die Seminarie was. en
daarom was die mans waarskynIik lugtig om aansoek te
doen. Die eerste viertal mans bet in 1899 vir die Orklas
ingeskryf - bulle was derhalwe die eerste manlike stndente
van die WOK:

Barend JL. Botha, Markplein" Wellington
Johannes L Malan" Ke:r1<straat. We1Iington
HerbertRanbenheimer, Schoonberg. George
Chad D. van der Merwe,BlaauwvaIlei.Wellington
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30th OCTOBER, 1895

Sir,

I am directed by the Superintendent-General to acknow-

ledge receipt of your letter of the 21st inst., containing a

statement of the arrangements entered into in regard to the

new Training School at Wellington. As several points have

been omitted by you, a revised and much fuller statement is

now sent herewith.

(1) The School to be called the "Wellington Teacher's

Training School."

(2) The local managers to be the managers of the First

Class Public School in Wellington and the work of the school

to be in a general way under the supervision of the princip-

als of the Huguenot Seminary and Wellington Boys' Public

School.

(3) The Education Department to pay the full salaries of

three teachers - one at £200 per annum, and two at £100 per

annum each - and the local managers to give board and lodging

of a proper equivalent.

(4) The Education Department to see that a loan is pro-

vided for the purchase of a site and the erection thereon of

the necessary school-building, the local managers being only

required to pay one-third of the interest and sinking fund

charge on the loan.

(5) The present so-called Preparatory Department in Mal-

herbe Street, also known as Malherbe Street School, to be re-

moved to the new building and to be utilized as a practising

school, no change however being made in its status.

R. Mac CRONE, Esq., M.A.,
PRINCIPAL, PUBLIC SCHOOL,

W ELL I N G TON.



(6) The present grant available for pupil-teachers at

the two public schools to be transferred to the new institu
be

tion; and to/increased in number to 50 in case of necessity:

the principals of the public schools on their part to secure

25 paying pupils for whom no grants will be given.

(7) Admission of a pupil to the school to be granted on

condition that the entrant be bound to teach for one or more

years in the Colony after leaving.

(8) The present grants of £75 and £100 for training pur-

poses at the two schools to cease from the time of starting

of the new institution.

(9) The work to begin on the new plan with the first Quar-

ter of 1896, temporary classroom accommodation being obtain-

ed in the existing school buildings, and, if necessary, temp-

orary teachers from the present staffs.

(10) The teaching of Dutch or other necessary subject un-

provided for to be secured by an interchange of teachers with

~e present schools.

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

SEC RET A R Y



Aanvanklik was die toelatingsvereiste st. 4 en "n ouderdom
van 15 jaar. Namate die onderwysstandaard verhoog is en
die getal onderwysers gegroei het., is die toelatingsvereistes
ook verhoog. Gedurende 1897 is die ~Middell<las" van die
Seminarie na die Opleidingskool oorgeplaas - die sertifikaat
kon slegs deur matrikuJante behaal word - en met hierdie
verskuiwing het die imigting sy eerste naamsverandering
beleef. Dit sou van toe af as die Opleidingskollege (Training
College) bekend staan om die studente met 'n matrikulasie
sertifikaattegemoet te kom.

In die Huguenot News Letters van Mei 1913 staan die
volgende: ~Wellington owes a great deal to America, but
we cannot overlook what Wellington owes to Scotland."

BRONNE GERAADPLEEG (HOOFSTUK 1)

ARGIVALE BRONNE

KAAPSE ARGIEFBEWAARPLEK:

SGE 1/722

SGE 5/74-75

SGE 1/331

SGE 51118

KAAPLANDSE ONDERWYSDEPARTEMENTSARGIEF:

U IfI73I3104

Leer, 1935-1970

Rousseau, F.M.: "Die Hugenote-inrigtings op WelIington
Die Stigters en hulle Stigtings", M.Ed.-verhandeling,
U.S., 1952

GEPUBLISEERDE BRONNE

CAPE EDUCATION DEPAR1MENT

REPORT OF THE SGE, 1894-1897

DIE ONDERWYSKOLLEGE WELLINGfON

Broodryk, M (e.a.): TROTS VANDIE WAMAKKRSVAL
LEI, 1896-1989

FEESUlIGAWE VANDIE OPLEIDINGSKOLLEGE,
1946

DIE WYNSTOK, November 1971

OnToil, P.S.: ONDERWYSINKAAPLAND: 'NmSTO·
RIESE OORSIG, 1652-1969

Kellerman, J.E.: DIE GESKIEDENIS VANDIE OPLEl
DING VAN BLANKE ONDERWfSERS INSA, 1652
1936

Ferguson, Gee. P.: THE BUIIJ)ERS OFHUGUENOT,
Maskew Miller Bpk., Kaapstad, 1927

HuguenotSeminary: HUGUENOT SEMINARYPROSPEC
TUS, 1881-1897, Wellington
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Huguenot Seminary: HUGUENOT SEMINARYANNUAL,
1898, Wellington
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HOOFSTUK 2
GEBOUE VAN DIE ONDERWYSKOLLEGE

2.1 GEBOUE WAT DEUR DIE KOLLEGE EN DIE
SEMINARIE GEBRUIK IS

2.1.1 WHITE HOUSE

Die gebou is in 1&40 deur mnr, S. Malherbe opgerig en was
as 'n woonhuis vir dr. Addey, die eerste dokter en magi
straat van Wellington, bedoel Die eerste hofsaal van Wel
lington was by. ook in die gebou. Deur die sameloop van
omstandighede het die gebon, wat later as White House
bekend gestaan het, in die mark gekom en dit is deur die
Trustees van die Seminarie vir £1600 van 'n mm. Schoch
gekoop, Die gebou het nit 'n groot aantal woonkamers, 'n
winkel op die grondverdieping en "n solder op die eerste
verdieping bestaan. Die gebou was gelee op 'n stuk grond
met toine en wingerde wat tot aan die rivier gestrekhet

Op dieselfde stuk grond was daar ook verskeie ander geboue
waaronder 'n groot pakhuis en 'n skuur. Die pakhnis, wat
ook in 'n stadium 'n woonhuis was, is maklik in 'n klas
kamer vir dagskoliere verander terwyi die solder nog steeds
as 'n pakplek vir graan gebruik is. Die gebou het later as
"Midway" bekendgestaan en is as die eerate Iesmgiokaal
gebnrik toe die kollegegebou nie betyds vir die opening in
Januarie 1896 voltooi kon word me.

Die solder van White House is in 'n reeks slaapkamers ver
ander sodat die dames twee-twee daarin kon woon. Die
kosgangers het hulle klasse in die eetkamer op die grondver
dieping asook in 'n klaskamer 'n entjie van die hoofgebou
afgehad. As gevolg van die toenemende getal studente was
die Trustees verplig om dadeIik 'n nuwe vleueI vir die gebou
aan te bon.

In 1940 is besluit dat die gebou gesloop moes word a.g.v sy
bouvalligheid en die groot kostes wat aangegaan sou moes
word om dit te restoureer.

2.1.2 MURRAY HAlL

As gevolg van die groot aantal aansoeke wat jaadiks weg
gewys moes word, hat dr. Murray dadeIik planne vir verdere
nitbreidings beraam. Hy hat 'n toer na Transvaal en die
Vrystaat ondemeem om die nodige geld in te same!, en
binne viermaandehat hy meer as £2300 hiervoor ingesamel
Na lang onderhandelinge is 'n stuk grond oos van White
House vir die bedrag van £300 aangekoop en kon daar dus
met die beplanning en later die oprigting van die gebou
begin word.

Op 19 November 1874 is die hoeksteen van bierdie gebou,
war die eerste nuutgeboude Seminarie-eiendom sou wees,
gele. Byna 2000 mense was teenwoordig en in die oggend
het seIfs 'n spesiale trein van Kaapstad af'n kIorup belang
stelleudes na die plegtigheid gebring. Die sinode van die

NG Kerk, wat toe in sitting was, was feitlik voltaIlig onder
die gaste.

Op die volgende bladsy verskyn 'n gedig wat
tydens die hoeksteenlegging uitgedeel is. Die
gedig spreek van die diepe Godsvertroue van die
stigters van die Hugenote Seminarie.

Murray Hall sou, met verdere uitbreidings, in die jare wet
gevolg het,die verblyfplek van die dames en dogters van die
MeisieskooI, die Hugenote Universiteitskollege en die Oplei
dingskollege word. In 1941 het dit ampteIik 'n kollegekos
huis geword, hoewel die besitreg eers in 1947 aan die
Onderwysdepartement oorgedra is met die aankoop daarvan
by die Seminarie.

AanvankIik het die koshnis aan 50 studente losiesplek ver
skaf Gedurende 1958 het dit 'n groot vernuwing ondergaan
toe 'n heeltemal nuwe vIeueI aangebou en die kombuis
gemodemiseer is. 'n Verdere 50 studente kon van toe af
gehuisves word.

In 1953 is "n omvattende Departementele ondersoek na al
die geriewe in en om die koshuis geloods. In die versIag,
soos ook in die verslae van die voIgende drie jaar, is die
Departement versoek om die bouvallige buitegeboue te
sloop, nl die washuis en die pakkamers wat as die "West:'
geboue bekendgestaan het In 1956 is die geboue niteindeIik
gesloop en deur meer dienlike geboue vervang.

Die groeiende studentetal aan die Kollege het die Departe
ment genoop om die koshuis in sy geheeI gedurende 1958
op te knap en 'n totaal nuwe vleuel vir die koshuis aan te
bon. Die werk het, soos dit maar met soortgeIyke projekte
gaan, ook sy probleme opgeIewer. In 1965 het inspekteur
J.F. van der Merwe opgemerle dat die kragsokke vir die
strykysters in die stortkamers voorkem. Hy het sy verslag
met die vraag afgesluit; "\VIe sal die verantwoordelikheid
dra as daar 'nkorts!uitingvoorkomT

Murray Hail het rna gestaan vir verskeie ander geboue indie
omtrek. In 1958 het die koshuis eintlik nit vier geboue
bestaan; die hoofgebou, The Cottage, Goodnow Hall en 'n
paar monteerkamers. Vroeer was The Oaks ook dee! van
die koshuis. The Cottage, met p1ekvir net vyf studente, was
in 'n swak toestand en is in 1959 gesloop.

In 1958 hat die Adviesraad van die Kollege besIuit dat die
die naarnMurray Hall naHuis Murray veranderword.

Die koshuisouers was soos volg:

Mev. nS.B. Joubert, 1947-1955
Mnr, enmev. B.J. du Plessis, 1956-1960





Mnr, en mev. M.M. Loubser, 1961-1969
Mnr. en mev. J.D. Bouwer, 1969-1976
Mnr. enmev. CA Pienaar, 1976-1983
Mm. en mev. Col. Kitching, 1984-

2.1.3 WESTBUILDING

Die aanvraag na voldoende koshuisfasiliteite het deur die
jare meestal 'nkrisis geb1y. Op die herdenking van Stigters
<lag op 9 Mei 1881, is die hoeksteen van West Building gele.
Hierdie gebou, wat die Seminarie £2000gekos het, was agter
Murray Hall gelee en het nit ses musiekkamers bestaan, Met
die verloop van jare het die gebou gedien as musiekkamers,
pakkamers, 'n washuis en 'n eetkamer vir die koshuiswer
kers. Ook die gebou bet athoe meer vervalle geraak en is in
1956gesloop.

2.1.4 TIlE COTIAGE EN DIE EIENDOM RONDOM

In 1883 het mej. Ferguson die terrein van die Seminarie
aansienJik vergroot omdat die geleentheid daartoe voorge
kom het, en ook omdat dit 'n doel kon dien om ongewen
s10 e1emente van die onmiddellike omgewing weg te hou,

Die pad na die dorp het vlak voor die Seminariegeboue
geloop. Oorkant die padwas daar "n oop stuk grond wat
o.a. gedien het as 'n weiplek vir muile en beeste. Toe dit
bekend word dat 'n gedeelte van die grond regoor White
House in die mark sou korn, het mej. Ferguson besluit om
die grond te koop en het sy £I 50 daarvoor betaal,

Ongeveer dieselfde tyd het 'n stnk grond ten weste van
MUIIayHall, bekend as The Cottage, ook in die mark gekom
en mej. Ferguson het dit vir £700 gekoop. Die stnk grond
het tot by die rivier gestrek en is betaal metgeld wat deurdie
oudstudente uit lenings terughetaal is nadat hnlle begin werk
het. 'n Gedeelte van The Cottage, wat vroeer as stalle
gebruik is, is dadeJik in "n was-en-strykkamer omskep orn
aan 'n lankgevoelde behoefte te voldoen.

Ten spyte van die uitbreiding van die terreiu, wat groten
dee1s nit tuingrond bestaan bet, was daar steeds 'n behoefte
aan meer klaskamerruimte. Verskeie pogings is aangewend
om die pad wat tussen die geboue deurgeloop het te laat
verle, maar sonder sukses, Na vele ondeIhandelinge is nog
'n stuk grond oorkant Murray Hall bekom. Hierdie stuk
grond het 'n sinkpondok en 'n kleinerige woonhuis op
gehad, Laasgenoemde was, tot ontstigting van die Semina
rie-leiers, deur die kantienhouer hewoon! Na die aankope is
die sinkpondok dadelik gesloop, die huis opgeknap, as
slaapp1ekingerigen tot die Bungalow herdoop.

In 1895 is die opslaangebon gesloop, verder ooswaarts
opgerig en as 'n kindertuinklaskamer gebruik. In later jare is
dit ook gebmik as slaapplekvir studente van die Kollege wat
by Huis Murray ingedeel is, maar vanwee bouvalligheid is
<lit m 1959 finaal gesloop.
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2.1.5 TIlE OAKS EN TIlE FEIU,S

Met die stygende getal studente by die Seminarie as dryf
veer, is 'n nabygelee plaashuis en kelder in 1894 aangekoop
en in slaapkamers vir studente en onderwyseresse omskep.
Die twee geboue is daama onderskeidelik 'The Oaks" en
'The Ferns" genoem. Die stalle is in 'n stIykkamer en die
vorige waskamers in siekekamers omskep.

Die padwat die Serninarie se grond verdeel het, is ook in
1895 verskuifsodat die Seminarie-eiendomme as 'n eenheid
bedryfkon word en die studente nie meer nodig gehad bet
om die pad oor te steek nie.

The Oaksis in ook in 1959 gesloop om p1ek vir Huis Meiring
te maak

2.1.6 DIE GOODNOW-SAAL

Vroeg in die Seminarie se geskiedenis was daar "n behoefte
aan "n saal wat die hele Seminarie en hulle vriende tydens
spesiale geleenthede kon huisves.

Tydens 'n besoek aan haar vaderland, die VSA, het mej.
Cummings "n goeie miljoenervriend, rom. AE. Goodnow,
genader om ge1delike bnlp te verleen om "n saal vir die
Seminarie te boll. Hy het oak dadelik "n bedrag van £2000
bygedra en mej. Cummings was seker dat dit genoeg sou
wees om die saal op te rig. Nadat Goodnow die argitek se
planne bestudeer het, bet hy besef dat 'n verdere £4000
nodig son wees. Die planne is hersien en die argitek het
beslui1 dat al die houtgedee1tes voorafin Amerikavervaardig
en dan per skip l1A die Kolonie gestuur moes word. Hierdie
plan son die koste tot £3000 laatdaal Dieres van die geld is
ook denr Goodnow hewillig.

Die houtwerk is volledig in Amerikagemaak en vanaf New
Yorkverskeep. MaMtoe tref'n Kaapse storm die skip, die
Olga R, en hy strand met die kosbare wag by Mouillepunt
naby Kaapstad. Gelukkig was alles nie verlore nie,want van
die hout is geberg en ander bet nitgespoel. In plaas van
beskadig te woes, het die hout eintlik, as gevolg van die Ie
onder die water, meer na donker eikehout as die rooierige
eshout gelyk. 'n Maand Iater is diehele wag op 'n openbare
veiling te koop aangebied, In die geloof dat daardie spesi
:lieke hour gebruik moes word, bet dr, Murray dit vannit die
versekeringsge1d vir £350 minder as wat daarvoor uithetaal
is, gekoop, Baie gou daama was die boners besig om die
houtwerk in die gebon aar te bring. Die loodgieterswerk is
deur die firma Woudberg, bekende kopersmede van Wel
lington. gedoen.

Die hoeksteen van die gebou is op Donderdag, 29 Oktober
1885 gele en die inwyding bet op 20 Oktober 1886 plaas
gevind. Die boonste verdieping van die gebou het bestaan
uir :n saal met "n galery en is gebruik vir onderwys, ginmas
tick,algemene studentevergaderings asook eredienste. Die



grondverdiepi:ng het bestaan nit klaskamers, 'n museum,
laboratorium, studie- en kunskamers.

Op 23 Augustus 1907 is 'n splintemuwe orrel nit die stal van
die bekende maatskappy nit Duitsland, nl. E.F. WaIcker van
Wurtenburg, in die saaI ingewy. Hierdie orrel is op aan
drang van die musiekdirektem van die Seminarie, dr. H.W.
Egel, aangekoop, en hy het die orrel as die mees perfekte
orrel in die heIe land beskryf Die orrel het ongelukkig in
onbruik geraak en is in die vyftigerjare aan die NG
Gemeente Elliot verkoop. Hoewel onderhandelinge in die
sewentiger- en tllgligerjare gevoer is om die orrel terug te
kry, kon daarin nie geslaag word nie.

Op die volgende bladsy verskyn die program wat
tydens die ingebruikneming van die orrel op 23
Augustus 1907 gevolg is.

Die Goodnow-saaI is in sy lang geskiedenis vir bare soorte
geleenthede gebruik - godsdienstige byeenkomste, musiek
konserte, vergaderings, troues, begrafnisse... Daar kan met
reg beweer word dar die Goodnow-saal (of die Goodnow
Hall, soos dit vroeer dae genoem is) die rniddelpunt van die
Seminarie 50 bedrywighede geword het, Enkele hesondere
gebeurtenisse word genoem:

* Die eerste troue was die van mej. Mary Cummings met
eerwaarde Gamble van Uitenhage.

* Dr. Andrew Murray het gereeld biergepreek.
* Besoekende sendeIinge het die dames toegespreek en

talIe van hulle is bier oortnig om op sendingstasies 10
gaanarbei

* Die Vrouwen lending Bond is op 24 Maart 1889 bier
gestig.

* Op 12Oktober 1906het dr. D.F. MaIherbesy beroemde
lesing "Is Afrikaans een dialekt?" bier gelewer.

Een van die besondere kenmerke van die vroee geskiedenis
van die saaIis die musiebJitvoerings van hoogstaande gehal
teo Die meeste van die Seminarie 50 musiekpersoneel was
vanuit Duitsland afkomstig. Die begaafde dr. HW. Egel van
Leipzigis in 1904 as musiekdirekteur aangestel en onder sy
inspirasie en leiding is groat werke tot die jaar 1910, toe hy
vanwee gesorulheidsredes moes vertrek, aangepak. In
hoofstuk 7, par. 7.4, kan meer hieroor gelees word.

As gevolg van die gebrek aan koshuisruimte is die saal in "n
stadium oak as slaaplokale gehruik. In 1949 is dit as "n
anneks vir Huis Munay d.m.v. hoe afskortings in slaapplek
vir 35 damestuderne omskep. In 1959 is dit weer in 'n
gemeenskapsaa! en werkkamer verander toe die dames na
die nuwe koshuis, Huis Wouter Malan,oorgeplaas is.

Die eeufees van die Goodnow-saaI is in 1986 op Inisterryke
WY5Od.m.v. 'nhelereeks geleenthede gevier. Op 9 Mei, die
herdenking van Andrew Murray 50 geboortedag is diegebou
saam met sewe ander geboue op Wellington, tot nasionale
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gedenkwaardighede verklaar. In par. 7.12 kan meer bieroor
geleesword. (Kykookhoofstuk 10,par. 10.2.6.)

2.1.7 BLlSSHALL

Teen die jaar 1902 het die Hugenote Seminarie nit sy nate
gebars en verdere planne moes gemaak word om alle
studente 10 huisves. Op die vergadering van die Trustees
wat op 8.Au"oustIIS 1903 gehou is, het mej. A Bliss opdrag
gekry om die plarme vir "n nuwe gebou gereed te kry.
Reeds op die volgende vergadering, 8 Oktober 1903, is die
planne van die argitek, John Parker, voorgele en goedgekeur,
en het die Tmstees oak besluit om nog 'n stuk grand by
mnr. Retiefaan te koop. Skeokings is van vriendegevra om
die kamers 10 meubileer, en mnr. Goodnow het £1000
bygedra om die gebou10help betaaI

Die bouer, mnr. John Dellridge, het die koshnis in Junie
1904 vohooi en die gebou is tydens 'n groot geleentheid na
mej. Anna Blissas "Bliss Hall" vemoem. Die koshuis was
roomkleurig, met kenmerkende wit afwerkings, geverf Die
dak was van rani teets, SODS dit in die feesjaar 1996 steeds
gelyk bet Die formele inwyding het eers in Maart 1905
plaasgevind.. Na dr. Andrew Murray 50 wydingsrede is
alma!in die eetsaaI op 'n middagmaal vergas.

Tydens herstelwerk in 1938 is die pragtige houthorljies om
die agterste balkon, asook die traliewerk op die agterstoep
weggeneem. In dieselfde tyd is pragtige badkarners bygebou
en die kombuis is opgegradeer. Die saaltjie, Mary Lyon, is
oak by dieselfde geIeentheid as'n stndiesaal en Holy Oke
as "n hospitaall;jie hygebon - die argitek was mnr. SK
Immelman en die boner Gnmdlingh & GrundliugIL

Die hoofgebou bestaan nit 'n dubbelverdiepinggebou met
'n dubbele gewel bo die hoofingang. Op eIke kant van die
gebou is daar 'n taring wat die fasades afpen, Die fasades is
van gee!koper en deur die bekende kopersmede van Wel
lington, Woudberg, Woudberg en Seuns, vervaardig. Daar is
verder ' n buiteportaaI met ronde geweldriehoeke wat op
piIare IUS. Dit het 'n dubbele voordeur met 'n halfsiIkel
vonnige bolig, Die kamervensters is a1mal dubbele sknif
rame.

Tot en met 1947 is die koshuis deur die Seminarie-dames en
-meisies bewoon. Daama is dit per ooreenkorns aan die
Onderwysdeparteent oorgedra. Die Kollege 50 dames het
dit tot 1956 bewoon waarna dit weer 'n skoolkoshuis
geword het Toe die Hoerskoolin 1970 na sy nnwe geboue
kompleks vedrnis het, het Hnis Bliss weer 'n studente
koshnis geword.

Die gebou is ook op 9 Mei 1986, tydens die Goodnow
eeufees, saam met die Goodnow-saal en Huis Murray tot 'n
nasionale gedenkwaardigheid verklaar.

Die koshuisouers was vanaf 1970 die volgende:

Mnr. enmev. G.P. (Flappie) Loclmer,1970-1974
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Dr. en mev. P.I. Avenant, 1974 - Oktober 1978
Mnr. en mev,A.S. du Toil, 1978-1983
Dr. en mev. 1.1. Joubert, 1984-1993
Mnr, en mev,M.J. Odendal,1994-

2.1.8 NAVARRE

Die Hugenote Seminarie he! baie jare lank losies aan die
damestudente van die Opleidingskollege verskaf sonder dat
die Kollege seggenskap daarm gehad het In 1927 egter, het
die Seminarie die koshuis Navarre opgerig met die uitsluit
like doe! om die studente van die Kollege te huisves. Mnr.
Davies het die Seminarie geloof omdat tot in daardie
stadium geen verskil gernaak is tussen die studente en die
dogters van die Hoer Meisieskool nie.

Navarre se argitekte was die bekende firma Parker en
Forsyth, wat ook Huis Bliss en die Kollege se ou hoofgebau
ontwerp het Die boner was mnr. J. van der Merwe. Die
dames van die Seminarie was in vervoering oor die gehalte
van die werk Wellingtonners het ook met die gebou ge
spog en beweer dat die beste koshuis in hulle dorp gestaan
het Op'n snikhete dag, 24 Jarmarie 1928, is die koshuis
ampteJik geopen, Die naam is bekom uit die ou Hugenote
geskiedenis en is gekoppel aan die held van baie veldslae
die prins van Navarre, wat later in sy lewe die eerste prates:
tantse koning van Frankryk geword het en wat as Hendrik
van Navarre bekendgestaan het,

Met die opening in 1928 het The Argus soos volg oor die
koshuis verslag gedoen: "The building set on slightly rising
ground commands a fine prospect of valley and mountain.
Extending to a frontage ofl38 ft. Wtth a depth ofneady 100
ft, the building enclosing threesidesofa hollow square, has
a substantial andpleasing appearance with a base of Paarl
granite surmounted by two storeys finished with a beautiful
roof of Marseilles tiles. Entering by a pillared and tiled
portico the entrance hall is reached, this with tiled floor and
teak panelled dado and pillared approach to the main stair
case gives a fine introduction to the interior. Central corri
dors branching to right and left to various principal rooms
on the ground floor.. The bedrooms are roomy and airy
examples ofhygienic comfort, a unique feature ofwbich is
the lovely mountain view seenfrom every window."

Die koshuis se opening in 1928 het sekedik 'n besondere
boodskap vir elkeen wat dam: woon ofgewoon het, want toe
ds. Malan die deur oopsluit, het hy dit met die volgende
woorde gedoen: "In die naam van God, die Vader, God die
Seun en God die Heilige Gees, verldaar ek hierdie huis oop
en wy dit aan die diens van God vir die opvoeding van die
toekomstige jong vroue van Suid-Afrika."

Op 2 November 1938 is Navarre vir £6500 aan die Onder
wysdepartement verkoop. Tegnies sou dit duskorrek wees
om te beweer dat die Kollege vanaf 1 Januarie 1939 die
eerste keer sy eie koshuis gekrybet. 'n Sekere aantal dog
ters IS egter steeds saam met die studente in die koshuis
gehuisves, tot Navarre in 1948 as "n koshuis slegs vir
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dogters afgesonder is. Die ander koshuise van die Seminarie
is derhalwe weer gebruik om die kollegestudente te huisves,
Dit het selfs die gevolg gehad dat die Goodnow-saal en
Midway as slaaplokale gebruik moes word.

In die proses waarin die Seminarie sy eiendomme aan die
Onderwysdepartement verkoop het, het die Departement
nog twee wonings aangrensend aan Navarre vir £18 000 aan-'
gekoop. Een van die huise het daarna as 'n anneks vir
Navarre gedien, terwyi die ander een gesloop en 'n dienlike
washuis in 1963 in die plek daarvan opgerig is.

In 1961 is "n nuwe era ingewy toe Navarre in "n mans
koshuis verander is. In 1966 het die koshuis sy eie fiets
kamer met 12 fietsrakke bygekry. Ander rekords is ook
opgestel; jare lank is die koshuis teen "n "verlies" bedryf,
waarskynJik as gevolg van die mans se gesonde eetlus, en
vanwee die tekort aan losies is 110 mans met gemak
gehuisvesin "n koshnis watvir 100 bedoelwas!

Diesuperintendente was

Mnr, M.J.L. Olivier: 1962-1977
Dr. E. Smit 1978-1986
Dr.M.13roodryk: 1987-1989
Mnr, A. Hoek 1990-

2.2 KOSHUIS WAT DEUR DIE KOLLEGE EN DIE
SENDINGINSTITUUT GEBRUIK IS

KWATHU

Die gebrek aan voldoende losiesfasiliteite vir manstudente
was met die jare 'n deurlopende probleem. Die eerste vier
manstudente is in 1899 ingeskryf maar hnlle moes van
privaat losies gebruikmaak - trouens, drie van die vier was .
van Wellington afkomstig. In 1900 het 24 manstudente in
die gebou Grevillasingetrek, wat in 1896 as die Commercial
Hotel gekoop en as "n losiesplek ingerig is. Spoedig sou
ook hierdie losiesplek onvoldoende wees en het van die
IIlatIS steeds in die dorp geloseer, In 1935 het Grevillas weer
"n dameskoshuis geword en he! mnr, Davies, die hoof: 'n
rnev. Le Roux oortnig om haar huis in 'n losiesplek te
verander om die mans as 'n eenheid te huisves. Die huis,
Kwatlm, was natuurlik nie 'n amptelike kollegegebou nie en
kon die Kollege nie daaroor heheer uitoefen nie.

Toe dr, J.G. Meiring as hoof oorgeneem het, het hy die
Departemerrt by talle geleenthede versoek om losiesfa
siliteite vir die manstudente te skep. Die gebou is in 1938
deur die Departement aangekoop en aan mev. J.C. Malan
vermmr om dit as 'n losieshuis vir meisies te bedryf Die
toestand van die gebou was uie goed nie en dr, Meiring he!
beweer: "Die gebou is in 'n swak toestand en die koopsom
van £1500 reflekteer meerendeelsdie waarde van die grond
wat vlakteen die Kollege Ie."

Kwathu het ook as koshuis vir die studente, mans en dames
van die Sendinginstitmr diens gedoen. Die gebou was egter
van die begin af ondoeltreffend en nie oorspronklik beplan



1953-1954
1955-1959
1960-1969
1%9-1980
1981-1985
1986-1988
1989-

om 'n koshnis te wees nie. As van Kwathu gepraat is, was
daar nooit sprake van gerieflikeen doeltreffende huisvesting
nie. Dr- Meiring se plan was om die gebou te sloop en op
die mooi terrein 'n nuwe gebou te Iaat oprig. Hy het die
Departement ook nie met rus ge1aat nie en eindelik is inge
stem dat planne vir 'n nuwe koshuis opgestel kon word.
Die tweede wereldoorlog het egter 'n stokkie voor die projek
gesteek Nogtans is die koshuis meer leefbaar gemaak en
vanaf 1940 as 'n volwaardige kollegekoshuis bedryf In
1941 het mnr, HA Rust, die hoof; as koshnishoofingetrek
om, soos hy dit gestel bet, ~ die koshuis in orde te bring."
Hy het as superintendent in Clairvanx, dr, Andrew Murray
se woning, gewoon, Die Kollegeraad bet dit selfs oorweeg
om die pragtige hnis vir die doe! te koop. Dit was vera! die
groot tuin wat die Raad se lede van 'n kursus in Landbou en
Natuurstudie Iaat droom het Die eienaar, ds. Charles Mur
ray, wou egter nie die hnis verkoop nie en het dit vir £7 5s.
permaand vermmr, In 1945 het ds. Murray die huur opgese
en moes die hoof'n ander plan maak Mnr, C_P_ van der
Merwe, mnr. Rust se opvolger, was nie bereid om met sy
gesin in die koshuis in te trek nie en daarom het mnr. M_J.L_
Olivier, in daardie stadium 'n vrygesel, die taak op hom
geneem.

Die oortollige manstudente is vanaf 1949 in die losieshnis
Malanot gehuisves en bet hul etes by Huis Murray geneem.
In 1952 is twee opslaankamers by Kwathu opgerig om die
probleem te help oplos, en het die getal inwoners tot 53
gestyg. Maar in 1954 was die getal mans al weer 59!

Die koshuisinspeksieverslag van 1954 het in 'n groot mate
die ongerief en swak toestand ontbloot "Die hnisvesting
van die manstudente is uiters onbevredigend, Tien mans
loseer in 'n ou geboutjie op die Navarre-gronde (een van die
huise wat in 1950 gekoop is). In die monteerkamers is die
toestand onhoudbaar - ses studente in 'n karner! Die enig
ste oplossing van die probleem is 'n nuwe koshuisgebou
wat noodsaaklik geword het!"

Na hierdieverslag bet geen verbetering egter ingetree nie en
is in die volgende verslae steeds gepraat van onhoudbare
omstandighede. Die enigste ligstraal was die melding van
die goeie gehalte voedsel wat aan die studente voorgesit is.

'n Omruilingvan koshuise vanaf 1960 het uiteindelik in die
rigtingvan 'n oplossing gedui. Eers is die lee Huis Samuel
van die Sendinginstituu gehuur om as 'n tydelike anneks vir
Kwathu te dien - sodoende kon 95 manstudente gehuisves
word, En in 1%2 bet al die mans, saam met die superin
tendent, mnr. Olivier, na Navarre verhuis, sodat Kwathu
gesloop kon word,

2.3 KOSHUISEWAT SLEGS DEUR WOK-STUDEN-
TEBEWOONIS

2.3.1 mns WOUI'ER MALA.."'l

In Oktober 1950 bet mnr, Rust die Onderwysdepartement
versoek om die gebou Friedenheim van die Vrouesending-
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bond te huur terwyl daar aan 'n nuwe dameskoshuis vir die
Kollege gebou is. (Hierdie Friedenheim verwys nie na die
latere koshnis van die Hugenote Kollege nie.) Die gebou
sou 30 damestudente kon huisves, en die stap was nodig
aangesien die studentegetal van 235 in 1950 tot 251 in 1951
sou styg. Die nuwe koshuis is egter later eers voltooi, sodat
die studente totaan die einde van 1953 van Friedenheim .
gebruik moes maak

Die Raad van Trustees van die Serninarie bet, op versoek
van die Kollege, in 1951 besluit om fondse beskikbaar te stel
vir die voorsiening van addisionele koshnisfasiliteite vir die
Kollege. Die Raad het dus steeds die ooreenkoms van 1895
in stand gehou waarvolgens die Seminarie losies aan dames
van die Kollege sou verskaf In'n ooreenkoms tussen die
Seminarie en die Onderwysdepartement sou die Raad
£30 000 beskikbaar stel vir die bou van 'n koshuis en die
Departement sou dit dan by die Seminarie huur. Die
maksimum hrmrgeld sou 4% op die genoemde bedrag be
loop.

Die gedagte van die Trustees dat die nuwe koshnis die naarn
Friedenheim moes oomeem, was nie vir die Kollege aan
vaarbaar IDe, aangesien die Kollegeraad gevoel het dat die
koshnis na die seun van Wellington, dr. Wouter de 'los
Malan, wat in die Pieter Relief Laerskool, die Hoer Seun
skool, die Hugenote Universiteitskollege en die WOK gestu
deer bet, en SGO gedurende die jare 1934-1953 was,
vernoem moes word.

Die argiteksfirma Meiring & Naude het die koshuis ontwerp
en die bouers was die Gebrs. De Kock Broers. Volgens Die
Burger was die koshuis 'n voorbeeld vir die res van die land .
van hoe 'n koshuis behoort te lyk

Huis Wouter Malan is op luisterryke wyse ingewy en die 59
studente het die koshuis op 1 Oktc:ber 1953 betrek

Na die volgende koshuis, Huis Meiring, gebou is, bet die
Kollege versoek dat 'n verdere gedee1te by Huis Wouter
Malan aangebou moes word om die 40 studente wat nood
gedwonge in die Goodnow-saal moes slaap te huisves. Die
Goodnow sou dan as 'n gemeenskapsaal ingerigkon word.
Die uitbreidings is in 1960 voltooi en die koshnis kon
daarvandaan 100 studente huisves.

Die huisouers was

Mev. C.J. van der Merwe
Mnr, en mev, lA. van Zyl
Mnr, enmev. H.J. Truter
Mnr, enmev. O.J_ Fourie
Mnr. en mev. J_ Botha
Mnr, en mev. JR Schrender
Dr. en mev.WAP. von Ludwig

2.3.2 HillS MEIRlNG

Die steeds stygende studentetal het die Departement
genoodsaak om verdere losiesfasiliteite daar te stel en in
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2.4 DIE KOSHL'IS WATDEUR DIE HOERSEUN-
SKOOL ENWOK GEBRUIK IS

MACCRONE (HOMESTEAD)

Die Verenigde Publieke Skoo1 bet in 1857 op Wellington tot
stand gekom, maar bet in 1865 'n seunskoo1 met die naarn
Publieke longenskoo1 (Wellington Public Boys' School) ge
word. Weens die toename in die leerlingtal is 'n nnwe ge
bou in 1884 betrek, wat later die stadsaal geword bet Die
beroemde Skotsrnan, Robert MacCrone, het in 1881 die
skoolhoofgeword en 'n b10eitydperk het vir die skoo1 voor
die deur gele.

Aangesien die Seunskoo1 ook een van die sko1e was wat
kwekelingonderwysers opgelei het, was <lit nie vreernd dat
MacCrone een van die dryfvere agter die totstandkoming
van die Op1eidingskoo1 was nie. lames Harvie en Robert
MacCrone was klasmaats, vandaar die beroemde "Skotse
konneksie van Wellington."

Teen 1899 bet die Seunskoo1 so uitgebrei dat nog Iosiesak
kornrnodasie verlcry moes word.. Vir die doe! is 'n groot
stuk grond van rnnr. W A loubert vir £600 gekoop. Die
uitbreek van die Anglo-Boereoorlog bet egter verhoed dat
met die bou van die koshuis begin kon word. Die gebou is

Maar! 1956 is aangekondig dat 'n nuwe koshnis vir 120
studente, asook kwartiere vir die superintendent, tussen
Huis Murray en Huis Bliss opgerig sou word. Dit bet mee
gebring dat die geboutjie, The Oaks, gesloop moes word.

Die argiteksfuma Meiring, Naude en Papendorp het die
koshnis beplan en Ho1tzhausen & Hugo die kontrak gekry
om die koshnis met sy buitegeboue vir R128 908 op te rig.

Die hoeksteen, wat deur die boufuma geskenk is, is op 1
Mei 1959 en tydens 'n luisterryke geleentheid onthul. Op 25
November 1960 bet dr.l.G. Meiring die koshuis wat na hom
vernoem is, ingewy. Dr. Meiring was een van die bekendste
onderwys1eiers wat op die kampus werksaam was en die
voorstel dat die koshuis na hom vernoem moes word, is
eenpang aanvaar.

Die tuin voor Huis Meiring was eers "n ou onversorgde
dennebos wat deur rnnr. Van Zyl, die superintendent, laat
uitkap is. Enkele lede van die Adviesraad het hierteen heflig
beswaargemaak. Die mooi tuin van Huis Meiring, wat later
jare pryse in die Tuinhouvereniging se wedstryd verower
het, was stellig"n aanduiding dat die uitkap van die ou borne
nie so 'n groot fout was nie.

Gedurende 1974 is die koshuis opgeknap en die kornbuis
gernodemiseer.

Die koshnisouers was

Mnr, en mev.1A vanZyl
Dr. enmev. M.e. Barnard
Dr.enmev. Al. de Koek
Mnr. en mev. H.N. Basson

1960-1976
1977-1980
1981-1986
1987-1996

uiteindelik in 1904 opgerig en sou as "Homestead" of "Te
Huis" bekend staan.

Tot en met 1969 was die koshuis verbonde aan die SelID
skoo1 en later aan die gearnalgameerde Hugenote Hoerskool,
Toe laasgenoemde skoo1 in 1954 tot stand gekom het, is
Homestead tot MacCrone vernoem om erkenning aan Ro
bert MacCrone te verleen vir sy groot bydrae op onderwys
gehied op Wellington. Toe die Hoerskool sy nnwe skool
gebou en koshuis in Blouv1eiweg aan die einde van 1969
betrek het, het die deurvir WOK oopgegaan om die koshnis
vir sy groeiende getal manstudente te bekom.

Aanvanklik het die Onderwysdeparterneut R35 000 begroot
om die koshnis vir WOK in orde te kry, maar teen lanuarie
1970 bet die bedrag tot R45 379 gestyg. Op 30 lunie 1969 is
<lit bevestig dat die 1egendariese D.l. (Deem-Deem) de
Villiers en sy eggenote Magnet die koshuisouers sou wees.
Hy was dan ook die eerste en enigste WOK-persoon wat
hierdie taak van superintendent vervul het tot die slniting
van die koshnis aan die einde van 1985 weens die geleide
like rasionalisasie van studentegetalle.

In 1970 het 44 studente die koshuis betrek en teen 1974 was
die getal reeds 58. Met die rasionalisasie van onderwys
studente het die getal in 1981 tot 45 gekrirnp en in 1985, toe
geen eerstejaars ingeneem is nie, was die getal slegs 30.

Vanwee 'n groot reenstorm het die Weermag se Groep 31
van die Paarl in 1985 dringend beter huisvesting gesoek
MacCrone is deur die verskillende belanghebbende staatsde
parternente dadelik tot hulle beskikkinggestel; hulle het die
gebou tot 1995 gebruik.

2.5 DIE KOLLEGEGEBOUE

2.5.1 1895: DIE BEGIN

In Augustus 1895 het die SGO, dr, Thomas Muir, vir rnnr.
MacCrone en mej. Bliss gevra om die nodige stappe te doen
om 'n terrein vir die te stigte Op1eidingskoo1 te kry asook
plarme vir die bon daarvan te laat opstel- 'n baie duidehke
bewys dat Muir 'n groot vertroue in die twee persone se
vermoe gehad het Die !wee het dan ook dadelik aan die
werk gespring en "n terrein op die hoek van Pentz- en
Fonteinstraat by die Mnnisipaliteit laat koop. Die eienaars
wou aanvanklik nie die sentrnle erf verkoop nie, maar die
!wee hoofde het na baie redenasies die dorpsleiers oortuig.

Omdat daar aan die begin van 1896 nog nie "n gebou vir die
Opleidingskoo1 beskik:baar was me, is die eerste klasse vanaf
26 lannarie 1896 op die terrein van die Semirulrie in die
Midway-gebou aangebied, Die gebou was gelee tussen
Huis Murray en die latere Huis Wouter Malan.

Die latere beroernde argitek, Herbert Baker, het 'n baie
beskeie gebou vir die Op1eidingskoo1beplan Dit het nit ses
ldaskamers bestaan en bet rninder as £3000 gekos. In lulie
1896 het die Opleidingskoo1 en die Oefenskoo1 (die Malher-



Die eerste kollegegebou wat deur Herbert Baker ontwerp
is, is in Julie 1896 deur die Opleidingskool en die Oefen
skool betrek. Dit het uit ses klaskamers bestaan en
vanwee die beknoptheid van die gebou, is uitbreidings
reeds weer in Junie 1897 voltooi. Hierdie geskiedkundige
gebou is in 1968 gesloop om vir die nuwe musiekblok plek
te maak.

Bostaande fotokopie is van 'n poskaartjie gemaak wat op
30 Desember 1908 deur W. Basson aan sy moeder, mev.
J.C. Basson van Witkrantzspruit, Barkley-Oos, gestuur is.
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bestraatskool) die gebou betrek. Vir die daaropvolgende 17
jaar is in hierdie belmopte kamers klas gegee.

Die behoefte aan 'n groter gebou is derhalwe reg van die
begin af gevoel, veral oor die feit dat die Oefenskool nie
genoeg ruimte gehad het nie. Baker het gevolglik 'n verdere
opdrag gekry om nog 'n klaskamer en 'n skoolsaal te be
plan. Dieselfde bouer, J. Delhridge, het ook die uitbreidings
opgerig wat in Junie 1897 in gebruik geneem is.

2.5.2 1911-1913: DIE NUWE PARKER-GEBOU

In 1908 het die toenemende studentegetalle Harvie genood
saak om WeIlington 50 Skoolraad dringend te versoek om
die geriewe van die Kollege uit te brei Die sao,dr, Muir, is
toe versoek om "n ondersoek ter plaatse te kom hou,
Hierdie besoek het die wieledadelik aan die rol gekry.

Op die volgende bladsy is 'n kopie van •n brief van
rnnr, Harvie oor die akkommodasieprobleme wat by
die Kollege ondervind is. Die brief is gedateer 3
April 1907, maar dit het die Departement eers op 21
Januarie 1911 bereik. Die Departement het mnr,
Harvie hieroor berispe maar sy verweer kon nie
opgespoor word nie. Waarom sou rnnr, Harvie sy
eie van verkeerd gespel het? Dit is wei sy handskrif.

In die dorp was daar verskeie mense wat, in 'n paging om
koste 10 bespaar, allerhande voorstelle gemaak het om die
Homestead te vergroot Harvie het dit om elke hoek en
draaibeveg en geargumenteer dat die Kollege se bestaande
terrein gebruik moes word as gevolg van sy strategiese
ligging.

In 1908 het Harvie reeds 'n gesprek met die bekende argitek
Parker gevoer oor die moontlikheid van 'n nuwe Kollegege
boll. Harvie 50 plan van 'n dubbelverdiepinggebou het da
delik by Parker byval gevind, maar die proses is daarna vir
nog drie jaar vertraag.

In 1911 het Harvie en mnr, Smith, die burgerneester van
Wellington, ooreengekom dat Smith sou poog om 'n stuk
grond wat aan die Kollege 50 terrein grens en aan die
Munisipaliteit behoort het, vir 'n norninale bedrag aan die
Kollege te verkoop. Die grond was gelee aan die westekant
van die bestaande terrein en was tussen 40 en 50 vt breed.
Die plan was dat Smith die Dorpsraad tot die transaksie sou
probeer oorhaaL Op 9 Oktober 1911 het die Raad besluit
dat die grond aan die Kollege afgestaan kon word.

Na aanleiding van "n gesprek met Parker het Harvie 'n
verdere pagingaangewend om meer as 50 vt te bekom om
die nuwe gebou te laatoprig. Op 30 Maart 1912 kon Harvie
met trots rapporteer dat hy dit reggekry het om die nodige
grond aan die westekant te bekom deur 'n bykomende stuk
vir £350 van mev, Spehr te koop. Teen die einde van Maart
1912 het die sao reeds Parker se planne goedgekeur en die
tenders kon aangevra word. Op 15 Mei 1912 het die
Departement besluit om die tender van mnr. H.K. McDo-

wall vir £8500 te aanvaar. Teen Junie het die sao voorge
stel dat die projek voorkeur moes kry, wat 'n duidelike
bewys was dat die Departement die Kollegegebou voltooi
WOUSlen.

Die gebou het uit die volgende bestaan:

Ses klaskamers wat elk 30 studente kon huisves
Twee klaskamers wat elk 28 studente kon huisves
'n Gimnasimn
'n Saal wat 350 persone kon huisves
'n Werkkamervir diepersoneel
'n Kantoor vir die hoof

Die gebou is tydens 'n hristerryke geleentheid op 27
Januarie 1913 ingewy. Dr. Muir, asook talle inspekteurs en
ander gaste, het die seremonie bygewoon.

Tydens die bouproses en inwyding het enkele episodes
plaasgevind wat vermeld kan word. In Augustus 1912 het
Harvie nagelaat om "n verslagvorm i.v.m. die bouwerk in te
vul wat 'n kettingreaksie veroorsaak het Die uiteinde van
die saak was dat n:iemand wat met die bouwerk besig was,
betaal is nie! Die bouafdeling van die Departement het hier
die insident beskryf as ~... complicated by the fact of
Harvie's dilatoriness and ofmethod in attending to business
matters"! In'n ander episode het Parker lliLt by die
inwydingseremunie opgedaag omdat Harvienagelaat het om
die presiese aanvangstyd in die uituodiging te meld. Parker
het skriftelik by die sao verskoning aangebied maar ook
beswaar aangeteken. Ter versagting moet darem gemeld
word dat die Kollege geen sekretariele hulp gehad het nie en
dat Harvie al hierdie verpligtinge by sy gewone vol dagtaak
moes nakom.

Die gebou was reeds van die begin af nie voldoende nie en
op 14 Februarie 1913 het Harvie weer versoek dat nog 'n
vleuel met klaskamers aangebou moes word. Hierdie keer
het dinge met groter spoed gebeur.

Op 16 Julie 1913 is Parker 50 planne goedgekeur
Op 28 Augustus is £2300 vir die doe! toegeken
Op 16 Oktober het die bouer met die werk begin
Op 3 Desember 1914is die bouwerkvoltooi

VII die volgende dekades sou die gebou, as die vlagskip van
die Opleidingskollege, 'n belangrike baken in Wellington
wees.

2.5.3 SLOOP, OF BEHOU DIT WAT MOO] IS?

2.5.3.1 DIE UITBREIDINGS VAN 1962

Vanaf die begin van 1945 is die Pieter Retiefskool, wat as
die oefenskool vir die Kollege gedien het, onder die direkte
beheer van die Kollege geplaas en is dadelik begin met
planne om 'n nuwe skoolgebou op die terrein van Kwathu
op 10 rig. Op 4 April 1949 is die nuwe Oefenskool as 'n
doelmatige en moderne skoolgebou in gebruik geneem.
Nadat die ou gebou op die kollegeterrein ontruirn is, kon die
Kollege die gebou gebrnik om die broodnodige spasie by te
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lay. In 1952 is sewe nuwe doeitreffende musiekkamers by
die Kollege opgerig om te voorsien in die steeds groeiende
behoeftes van die Musiekdepartement.

In die kollegehoofse jaarverslag van 1952 is gemeld dat die
Provinsiale Administrasie die eiendomme wat aan die kol
legeterrein gegrens het vir uitbreidingsdoeleindes aange
koop het, Dit het beteken dat die hele blok waarop die
gebou gestaan het provinsiale eiendom geword het, Die
terrein sou as "n "bygebou" - eintlik 'n tweede koIlegege
bou - gebruik word wat toe reeds in die bepIanningsfase
was. Dit het derhlllwe beteken dat die hole terrein tussen
Pentz- en Malherbestraat (aan die noorde- en suidekant), en
Jan van Riebeeck- en Fonteinstraat (aan die weste- en ooste
kant) aan die Kollege behoort het,

Die volgende eienaars het hulle eiendomme aan die Depar
tement verkoop (kyk I op die kaart op die volgende bladsy):

Mnr, Hittos vir £3100
Mnr,NeethIingvir £2250
Mnr,Levendal vir £2500

In 1957 het die hoofby die Adviesraadvergadering aange
kondig dat die Van der Merwe-eiendom (2), aan die ooste
kant van die Kollegeop die hoek van Malherbe- en Fontein
straat, vir £9000 in die mark was. Die Raad het dadelik be
sluit om 'n opsie op die grond te neem en die Departement
te oortuig om die eiendom vir toekomstige uitbreidings aan
te koop, aangesien <lit die argitekte se mening was dat daar
te min grond beskikbaar was om 'n fimksionele
kollegegebou te beplan, Die hoof het verder by die
Munisipaliteit aansoek gedoen om die dee!van Fonteinstraat
tussen Malherbe- en Pentzstraat te sluit en aan die Kollege
beskikbaar te stel In Mei het die Raad die boodskap gelay
dat die Van der Merwe-ciendom deur die Arlrninistrasie
onteien sou word om die kollegeterrein sodoende 00 te brei.
Mnr, Van der Merwe was egter nie bereid om die eiendom
vir minder as £9000 te verkoop Die en het geweier om die
eiendom te verlaat Die Raad het die Departement derhalwe
versoek om mnr, Van der Merwe baie "gulhartig"te hanteer,

Om nag bykomende grand te bekom het die Raad onder
seek ingestel na die Van Eeden- en Bekker-eiendom (3 en
4). Na'n maandelange toutrekkery is hierdie eiendomme
ook deur die Departement vir £2500 en £2250 onderskeide
Jik aangekoop.

In die proses van die beplanning en as gevolg van die
uitgerekte onderhandeJinge he! die argitekte nie die gebou
beplan om tot aan die oorkant van Fonteinstraat te strek nie,
Gevolglik het die oorspronkJike Perkergebou in die spervuur
gekom. Vannit'n 1996-perspektief was <lit 'n baie onver
staanbare besIuit en is die rede moeiJik bepaalbaar. Tydens
'n Adviesraadvergadering op 27 Julie 1960 het die hoof die
Raad meegedeel dat indringende veranderinge aan die
Parkergebou aangebring sou moes word - die aard daarvan
is blykbaar nie aangedui nie. Hy het die Raad ook meege
dee! dat die Pieter Retiefskool ook gesloop moes word om

vir die huishoudkundeafdeling, biblioteek en addisionele
klaskamers voorsiening te maak AmpteJik was die twee
kosbare geboue van daardie oombJik af dus in gevaar. Die
Raad het derhaIwe hulle versoek aan die Departernent
voorgele en dieselfde standpunt op 7 Februarie 1961 herbe
vestig.

In Augustus 1961 is aan die Adviesraad gerapporteer dat die
Departement die Perkergebou "later" sou opknap, Tussen
hierdie vergadermgen Julie 1962 het egter baie water in die
see geloop want op 23 Julie het die hoofverslag gelewer dat
die Parl<:ergebou gesloop sou word. Volgens Die Burger
van 13Augustus 1962 sou " ... die ou gebou opgeknap word,
maar toe is ontdek dat twee gewels reeds meer as drie duim
oorgehel bet Die Administrasie het die gebou dadelik as
gevaarlik verklaar. "n Tender vir die sloping is reeds aan
vaar," Agt klaskamers, "n ginmastieksaal met ldeedkamers
en kantore sou in die slag bly. In September 1962 het die
grootste dee! van die gebou verdwyn sonder dst Wellington
se bewaarders "n groat bohaai gemaak het - by wyse van
terugskouing "n ongelooflike gebeurtenis. Na hierdie slo
ping sou die personeel 'n tyd lank in die oorblywende dee!
van die ou gebou gehuisves word.

Die nnwe gebouekompleks is op 26 Oktober 1962 deur die
Kaaplandse administrateur, mnr, Nico Malan, geopen,
Tydens die geleentheid het die hoot: mnr, C.P. van der
Merwe, die eer te beurt geval dat die nnwe saaI na hom
vemoem is.

Die nuwe gebou het in daardie stadium die volgende inge
sluit

"n Saal wat aan 500 mense sitplek ken gee
"n Demonstrasiesaal
Drie Kindertuinklasse
'n Naaldwerlddas
'n Houtwerkkamer
Twee Kunsklaskamers
"n Biologieklaskamer
Agt Musiekkamers
Fietsbergplek

Die aIgitekte was die firma Meiring, Nand", Papendorp en
Van der Merwe, en die bouaannemer J. van der Sluip. Die
totaIe bedragvan die tender het RI92 181 beloop.

Op die tweede volgende bladsy verskyn die pro
gram wat tydens die inwyding van die nuwe gebou
op 26 Oktober 1962 geverg is.

2.53.2 DIE UITBREIDINGS VAN 1971

As gevolg van die ontwrigting van bedrywighede by die
Kollege het die Raad dadeJik pogings aangewend om die
verdere nodige nitbreidings te laat aanbring. Die Pieter
Retiefskoolgebou het toe in die gedrang gekom aangesien
die Departement die gebou as ongeskik vir veranderinge
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beskou het en me eers WOll toelaat dat dit in 'n biblioteek
omskep word me.

In Mei 1964 het die Departementele argitekte aanbeveel dat
die Scholne- en Levineiendom (5 en 6) vir doeItreffende
beplanning aangekoop moes word. Hulle het ook aanbeveel
dat alIe eiendomme aan die oostekant van die kollegeterrein
tot teenaan die Spruitrivier (7 tot 17) vir toekomstige ontwik
kelinge aangekoop moes word. Die Adviesraad het dadelik
hierdie versiende versoek gesteun en by die Departement
aanbeveeJ dat die grand tussen Malherbe- en Pentzstraat en
005 van Kortstraat tot teenaan die rivier vir onderwysdoel
eindes gesoneer en so vinnig as moontlik aangekoop moes
word. Die Departement het hierdie aanbeveling sonder
probleme aanvaar en gou begin met die nodige stappe om
die betrokke eiendomme te onteien en aan te koop. In Sep
tember 1965 kon die Raad verneem dat al die eiendomme
reeds onteien was; die meeste van die huise is egter eers
teen die einde van 1969 gesIoop. Geen vordering is egter
gemaak met die beplanning van die nnwe uitbreidings me,
ten spyte van herbaa1de pogings van die hoofen die Raad 50

kant afom die beplanning op dreef te kry.

In Augustus 1967 kon die hoof die Raad meedeeJ dat die
bonwerk aan die nnwe gedeeJte in Januarie 1968 'n aanvang
son neem. Die tender vir die bouwerk is aan die firma
Holtzhausen & Hugo toegeken, Die argitekte was Hannes
van der Merwe en Vennote, en die ingenieursfinna Lieben
berg en Stander. Die begrote bedrag vir die uitbreidings was
R582 920.

Die volgende lokale is by die nitbreidings ingesInit

15 KIaskamers
3 Groot klaskamers wat projekstudies moontlik maak
I Biologieklas
I Wetenskapvoorbereidingskamer
I Wetenskaplaboratorium
I Naaldwerkkamer
I Kunskamer
I Biblioteek
'n Musiekeenheid bestaande nit

Musiekblok
Kantoor
Teoriekamer
I I kamers vir individueJe onderrig
I dernonstrasiekamer

Gimnas1ieksaal
Kantoor vir die hoof
Kantoor vir die sekretaresse
Personeelkarner
Wagkamer vir besoekers
Boekkamer
Wapenkamer
Opsigterskamer
Kamer vir die skoonmakers
Werldoka1e vir II dosente

(Met kIeiner wysigings is bogenoemde alIes in die
uitbreidings aangebring.)

2.5.3.3 DIE ElNDE VAN DIE PIETER RETIEFGEBOU

Tydens die Adviesraad 50 vergadering van I Augustus 1963
het die doodskIok vir die historiese bakermat van die
Kollege gelui toe daar bes1nit is dat " ... dit nie inpas by die
nitbreiding van die Kollege, volgens advies van die argitek,
nie." Die Raad het toe besluit dat Harvie gedenk SOll word
deur 'n ingang te bon en ditdie Harvie-ingang te noem. Die
argitekte se mening, wat sender meer gevolg is, was onder
meer SODS volg: "Van estetiese aspek gesien, is die gebou
hoegenaamd nie gedenkwaardig of die moeite werd om te
preserveer me. In die proses van ooraksentuering van die
behoud van ons historiese bou-erfeuis word daar vandag
baie ondiskriminerend betoog vir die bewaring van alIes wat
oud is, nie noodwendig behoudwaardig nie. In die geval is
dit bepaald so."

Die nunt beplande nitbreidings sou die sloping van die
Pieter Retiefgebou verseker het, want " ... die gebou oorskry
die voorgesteIde verbreding van pentzstraat en die gebou is
in die pad van die uitbreidings aan die musiekblok Indien
hierdie musiekblok verskuif moot word, sal die musiekper
SOllee! wat daagliks in noue voeling met mekaar moot bly in
twee afdeliugs, baie ver van mekaar, van die gebouekom
pleks moo werk. Die toerusting vir die musiekafdeling kan
geskei word sonder om onberekenbare skade aan die Yakte
berokken," Die Raad was derhalwe bereid om die historiese
gebou op te offer vir die gerief van dosente asook die
mening van die argitekte. Hierdie optrede het ougeJukkig
groot skade aanWellington 50 kultunrerfenis gedoen.

In teenstelJing met die atbreek van die Parker-gebou het die
voorgenome veruietiging van die Herbert Baker-gebou die
bewaarders in en buite Wellington die spreekwoorde1ike
swaard laat opneem. Die Raad was baie ontsteJd oar die
teenstand, in so 'n mate dat hulle selfs 'n brief aan Die
Burger geskryf het om die verslaggewer, W.O. Kuhne, aan
te kIaomdathy'n beriggeskryfhet sonder om die hoofvan
die Kollege daarinte ken!

Die Wellingtonners bet begin om petisies teen die sloping
op te trek; "n bewaringskoruitee is gestig om as "n eenheid
op te tree. Tussen Mei en September 1968 het daar "n
hewige debat in die plaaslike dagblaaie, Die Bolander en
Paarl Post, plaasgevind, Die voJgende opskrifte gee 'n
aandniding van die aard van die polerniek: "Het Wellington
darem nog 'n hart?", "Pieter Retiefskool moot gered word",
"Groot bohaai oar 'n k1ein skool", "Moeite werd om skool
te red", "Battle to preserve old school fails" en "Breek
skool afen herbou dit",

Die gemoedere is verder opgejaag toe daar op "n Sondag
more, 3 Mei 1968, 'n kartonhart aan die toring van die
skoolgebou gevind is. Op die kaart het gestaan: "Bewaar
my. 'n Hart is nodig". Die gewraakte artikel van Kuhne het
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juis op hierdie episode gevolg, Die bekende Imker Hoogen
hout, 'n fanatiese teenstander van die sloping, het selfs

beweer dat meer as 90% van die Wellingtonners sy stand
punte gesteun het, Volgens hom het hy en ander a! in 1962
gevra dat die gebou bewaar moes word, maar dat die Road
in 1968 gese he! dat die teenstand te laat gekom het om die
sloping te kon stuit. Hoogenhout het beweer: U ••• dis maklik
om af te breek, maar hersteI kan jy nooit weer nie - die
sloping gaanvir ahyd teen die Road se kop geslinger word."
Hierdie was profetiese woorde!

'n Atgitekdosent en kultunrkenner van die Universiteit van
Kaapstad, D. Bax, bet in sy betoog teen die sloping gese:
U ••• Die argitekwas die bekende Herbert Baker, en dit is een
van die aantrekIikste gehoue wat hy in die vroeejare van sy
verblyf in Snid-Afiika ontwerp het,.. Aan die straatkant
vertoon die hontwerk die diepsimrige simhool van die
lewensboom. Die drieledige top daarvan (stam met 'n tak
aan weerskante) word as motief telkens ook aan die ander
kant herbaal. Met sy rooi pandak terng, die bui:te--houtwerk
hersteI, en die mure en steunhere skoongemaak - wat 'n
sieraad son hierdie gebou nie vir die dorp wees nie! Die
soort interieur en die Jigging hy die Joubertpark maak dit
origens besonder geskik vir 'n museum. Voeg hierby die
duidelike knnshistoriese en estetiese betekenis van die
gehou - op sigselfgenoeg rede tot behoud - en ook nog die
historiese belang, dan word dit seIfs meer as die moeite
werd." Walter argumente kon daar aangevoer word om teen
Bax s'nhestand te wees?

Deputasies na die Departemenr enProvinsiale owerllede
kon niks oplewer me want U ••• drie radevan wellington he!
die planne goedgekeur, two die Kollegeraad, die Skoohaad
en die Stadsraad. Die pIanne is deur alma! se hande en nie
in een van die instansies het daar 'n woord opgegaan datdie
gehou bewaar moes bIy nie." Dit was ook die argumente
wat mnr, ChrisHennis,LUK, tot die deputasie gerig het U •••

die planne is reeds goedgekeur, die tenders aanvaar en daar
is met die houery begin. Om nou die saak in heroorweging
te neem, sal nie alleen 'n geweIdige oponthoud veroorsaak
nie, maar ook 'n tamaai kIomp onnodige onkoste," Enkele
fuktore he! dus 'n 101 gespeeI dat Wellington 'n kuI
tmnjuweeI in sygehoueskat verloor het, soos die gebrek aan
'n voIdoende gevoel vir bewaring teenoor ontwikkeIing en
rade wat me die historiese waarde van die gehou genoeg
bekIemtoon en die argitekte se aanbeveIings bevraagteken
het nie,

Die musiekblok is opgerig waar die Pieter Retiefskool ge
staan het, Die biblioteekkompleks, aan die oostekant daar
van, het bestaan nit 'n hoofsaaI, kantore, 'n werl<kamer, 'n
seminaaIkamer en tweelokaIevir oudiovisuele ouderrig. Na
die vertrek van mnr. M.J.L. Olivier, wat hom besonder baie
vir die uitbouing van die biblioteek beywer het, is die

biblioteek op 15 Maar! 1978, sy verjaardag, tot die M.J.L.
Olivier-biblioteek vemoem.

Die nuwe gebouekompleks is in 1971 voltooi, Die gedagte
was om dit in die jaar ampteIik in te wy, sodat dit met die
75-jarige bestaan van die Kollege kon saamval Aangesien
die hele kollegeterrein teen die einde van die jaar nog me
verfraai was nie, is beshnt om tot die volgende jaar te wag.
Die amptelike ingebruiJmeming is op Woensdag, 13 Sep
tember 1972 deur mnr. Fanie Theron, Direkteur van Onder
wys, waargeneem.
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HOOFSTUK 3
DIE PERSONEEL

Gedurende die eerste honderd jaar van die Onderwyskollege
op Wellington het daar slegs agt hoofde (later rektor~

genoem) die amp beklee. Hoewel die Ko.llege m ~
tydpeIk van geboue verwissel het, het dit ~OO1t die terrem
vedaat me. Die Kollege was werklik geseen, want sonder
uitsondering was die hoofde begaafde persone wat sterk
leiding geneem het Alhoewel h~e ocr. niteenlopende
persoonlikhede beskik het, het elkeen m sy eie era en oP.sy
eie manier "n besondere bydrae gelewer tot die uitbomng
van bierdie trotse inrigting.

Die sewe eerste leiers was aan die Onderwyskollege Wel
lington verbonde, en die agste aan die Onderwyskollege
Boland.

3.1 JAMES HARVIE (1891>-1921)
A True Christian Gentleman

As eerste hoof van die mmtgestigte opleidingsinrigti
(Wellington Teachers' Training School) lam hy as die
grondlegger van WOK beskon word. Dievisie wat Andrew
Murray gehad het, het hy verwer1dik. Harvie.'n Skot van
geboorte, het na die verwerwing van 'n~I~
en die graadM.A. sy onderwysloopbaan m Skotland begin
en tot die rang van skoolhoofgevorder. In 1895 het hy om
gesondheidsredes na Suid-Afiika gekom en op.'Yellington
by die HugenoteSeminarie die onderwysersopleiding behar
tig. Daarhet hy hom bewys as die geskikte persoon om aan
die hoofvan die te stigteopleidingsinrigting te staan.

Op 26 Januarie 1896 het die nuwe opleidingskoc:>1 met~.
Harvie as hoof begin, hygestaan deur een assIstent, meJ.
MalherbeSmith. Die getallehet gaandeweg gegroei en teen
1898 het hy reeds vier assistente gehad. Gedurende die
periode waarin by hoof was, is "n verskeidenheid ~e
kmsusse ingevoer. Gedurende die jare 1917-1919 het die
getalle vinnig toegeneem sodat die Kollege in 1919 reeds
ISO stndente gehad het DieKaapse Onderwysdeparteent
het in daardie stadimn egter "n kwotastelsel ingestel om die
afsonderIike opleidingsinrigti te beskerm, en 'n drastiese
dalingis in die getalle ondervind.

James Harvie het aan die einde van 1921 met pensioen uit
die diens getree. Hy was 'n waardige, simpatieke en hoogs
gerespekteerde mens; 'n diep gelowige wat ook aldief
betrokke was by die bedrywighede van die plaaslike
Presbiteriaanse kerk, Op opvoedkundige gebiedwas by een
van die baanbrekersin Snid-Afiika.

3.2 ARTHURWYNN DAVIES (1922-1935)
WaIllese Dlrigent

Min is bekend van die vroee loopbaan van mnr, A W.
Davies, RSc., WOK se tweede hoof en "n Wallieser van
afkoms. Hy het eers op Mosselbaai onderwys gegee en
vanaf 1910 in die personeel van WOK gedien - eers as
dosent, vanaf1918 as onderhoofen vanafl922 as hoo~ .Hy
was dus aan die stuur van WOK gedurende ' n kritieke
ekonomiese tydpeIk in die geskiedenis van Snid-Afiika.

Op die volgende bladsy is 'n kopie van die ben~

mingsvorm waarmee mnr. Harvie die aanstelhng
van mnr. Arthur Wynne Davies vanaf 1 Julie 1911 by
die Departement aanbeveel het

Benewens die reeds genoernde kwotastelsel het verskeie
faktore daartoe meegewerk dat die twintiger- en vroee derti
gerjare vir WOK getallegewys 'n periode van stagnasie was.
Die eerste was dat Afiikaans as landstaal al hoe sterker na
yore getreehet totdat dit in 1925 die status van 'n amptelike
taal vewerfhet Ten spyte van die feit dat die meeste van
WOK se stndente Afiikaanssprekend was. was dit destyds
"n Engelse inrigting, terwy1 'n Afrikaanstalige inrigting 13
kilometers biervandaan in die Paarl gestig is! (lnspekteur
P.D. Rousseau het in sy verslag ocr die inspeksie van 14-16
September 1927 geskryf "Daarby is al die studente, of
byna almal, Afi:ikaa:nsspre j

Die toelatingsvereiste is ook mettertyd verhoog totdat dit in
1928 op st 10 vasgestel is. Onderrigstandaarde is uiteraard
daarmee saam verhoog,want leerlinge kon me meer na st 8
tot onderwysersopleiding toegelaat word rue. Die ekono
miese depressie van die era het dit vir talle voomemende
stndente onmoontlik gemaak om te stndeer, Dientenge
volge was die inskrywing in 1928 (toevallig die eerste jaar
dat die inspeksie deur medium van Afrikaans gedoen IS)
slegs 86, waarvan6 mans was. Die personeel hetuit 9lede.
drie mans en ses dames, bestaan. In 1935, ten tyde van mnr.
Davies se aftrede, was die stodentetal steeds 86 en die
personeel8.

Mm. Davies was 'n wyse en besielendeleier. Met sy vrolike
geaardheid het hy sy stndente en kollegas geinspireer. Hy
het "n aktiewe be1angstelling in sang gehad en het altyd
Vrydagoggende al die studente in die saal bymekaar gehad
vir meerstemmige sang, Gedurende sy tyd is groot musiek-
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nitvoerings, waaraan studente en personeellede deelgeneem
het, aangebied. Die Kollegekoor het dikwels onder sy
leiding opgetree.

Am die einde van 1935 het hy met pensioen uit die diens
getree met die genoegdoening, om sy eie woorde te gebruik:
"It has been life worth living".

3.3 JACOBUS GERHARD MEIRING (1936-1939)
'0 Opvoedkundige Reus

Dr. J.G. Meiring, WOK se derde en eerste Afrikaansspre
kende hoot: het die grade RSc., REd. en Ph.D. verwerf;
waarvan die laasgenoemde in Duitsland, Sy onderwysloop
baan het hom na die Hoerskool Gimnasium in die Paarl en
die Potchefstroomse Onderwyskollege gelei, waar hy tussen
1925 en 1935 ondervinding opgedoen het om onderwysers
op te lei.

Alhoewel hy slegs vier jaar lankhoofvan WOK was, het hy
'n beduidende bydrae gelewer. Onder sy leiding het die
studentetal bykans onmiddeThlc opwaarts geneig, met 113 in
1936 en 135 in 1939. In die jaar was daar10 dosente.

Dr. Meiring was 'n hoofmet besondere inte11ektue!e vermo
ens en 'n lewenslustige 100wat op talle gebiede die voortou
geneem het Soos in die geval van die ander hoofde., word
die prestasies wat onder sy leidingbehaal is, elders in hierdie
navorsing tematies opgeteken. Enkeles verdien hier spesiale
vermelding. In 1938 is 'n spesialiserings in Skool
musiek ingestel, Die fisiese f"sifuette is uitgebou en verbe
ter. So is die kollegebiblioteek vergroot en herbou sodatdit
in 1937 amptelik as die Pieter Cillie-biblioteek in gebmik
geneem kon word. Tydens die Voortrekkereeufees in 1938
bet die Kollege ywerig meegedoen en ter herclenking daar
vanis die Oefenskooltot die Pieter Retiefskoolhetdoop.

Die belangrikste ontwikkeIing in dr, Meiring se tyd was
WllaISkynlik die nnwe stelsel van praktiese onderwys wat in
hoofstok 5 besk:ryf word. "n Interessante gebrnik wat hy
gemisieer het, was 'n maandelikse stndiekring waarby
dosente referate gelewer het "n Sigbare erfenis van hom is
die kosbare kunswerke wat hy met fYn kunsaanvoeling vir
die inrigting aangekoop het Die koshuis, Huis Meiring, is
na hom vernoem.

Na 'n lewenskrag1ige tydpeIk van vemuwing, bet dr.
Meiring WOK verlaat om 'nprofessoIaatin Opvoedkundige
Siellomde aan die US te aanvaar, waar hy laterdekaan van
die FakulkteitOpvoedkundegewordhet Hywas ookindie
georganiseerde onderwysprofessie betrokke en bet in 1941
vOOISitter van die Suid-Afiikaanse Onderwysetstmie
(SAOU) geword. Vanaf 1953 tot 1959 was hy SGO van
Kaapland en na sy aftredebet by agt jaar lankgehelp om as
die eerste rektor die Universiteit van Wes-Kaapland te ves
tig.

3.4 HUGO AMOS RUST (1940-1953)
'0 Soliede Ooderwysman

WOK se vierde hoof het die graad BA op Stellenbosch
verwerfen hom ook daar as onderwyser bekwaam. Hy het
sy onderwysloopbaan op Malmesbury begin en het daama
opeenvolgend hoof van die Hoerskole Richmond, Calvinia,
Ceres en Jan van Riebeeck geword. Daama het hy dr.
Meiring in 1940 as hoofvan WOKopgevolg.

Sy veertienjarige termyu as hoof het saamgeval met die
aIlesontwrigtende Tweede WereIdoorlog en die nagevolge
daarvan. Gedurende die ses oorlogsjare (1939-1945) het die
imigting stadig gegroei, vanaf'n getal van 135 in 1939 tot
159 in 1946. Die jare onmiddellik na die oorlog het 'n
duhbele krisis meegebring: daar was gelyktydig "n groot
tekort aan onderwysers en 'n nypende tekort aan geld vir die
onderwys. Steeds gekortwiek deur die kwotastelsel, het
mnr. Rust hom beywer vir die uitbouing van WOK se twee
spesialiteitsku, Kindertuin en Klasmusiek. Die is in
1949 aangevu1 <leur 'n spesialiserings in Huishoud
kunde. Sodoende bet hy verdere groei bewerkstellig. In
1948 bet WOK "n vierklaskollege geword, m.a.w. 'n inrig
ting met vier Idasseksies in die eerstejaar, Ten tyde van sy
aftrede in 1953 was die studentetal303 en die getal perso
neellede28.

M hoofhet mnr. Rust hom in die besonder beywer vir die
uitbreiding van WOK se musiekfasiliteite. Hy het ook 'n
stelsel van skakeldosente vir die studente se buite:muurse
akti.witeite geimplementeer wat met die afsluitingvan hierdie
studie steeds in gebmik was.

Mnr, Rust se optrede was deurgaans kahn, beredeneerden
"nbesielingvir ander. Niks van opvoedkundige en organisa
toriese belang bet sy wakkeroog en vlugtige verstand ont
snap me. In die onderwyswi!reld bethy gevolglik die hoog
ste aansien verwert; ook vanwee sy besondere vermoe om
'n situasie gall, duidelik en reg op te som, 'n saak helder te
stel en dit kragtig en aangrypend te bepleit Daarom is hy
ook verlcies tot lid van die hootbestuur, die dagbestnur en
tot voorsitter van die SAOU in 1933; by geleentheid ook tot
voorsitter van die Gesamentlike Raad van Onderwysersvere
nigings van Kaapland. Na sy aftrede is hy verkies tot LV vir
Piketberg en tussen 1961 en 1964 was hy Suid-Afrika se
amhassadeur in Nederland.

3.5 CAREL PETRUS VAN DER MERWE (1954-1967)
Lelervan Fonnaat

Na die verwerwing van die grade BA, REd, en 'n onder
wysdiploma aan die US waar hy reeds tydens sy stodente
jare sterkleierseienskappe geopenbaar bet, bet hy onderwys
te Moorreesbwg en aan die Paul RODS Gimnasium op
Stellenbosch gegee. In 1945 bethy diens aarwaar as dosent
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in Afrikaans aan die WOK Met die ingang van 1954 is hy
as hoofvan die Kollege aangestel,

Tydens sy bewind het die opbloeifase, wat in sy voorganger
se tyd begin bet, voortgeduur. Die studentetal bet gegroei
van 303 in 1954 tot 495 in 1961, terwyl die getal peroneel
lede tot 50 gestyg bet In 1960 is op sy inisiatief, na talle
vertoe, 'n groot deurbraak gemaak: die eerste spesialise
ringskursus in die akademiese vakke het in die jaar aan
WOK begin. Belangrik in sy periode was ook die
uitbreiding van fisiese geriewe waarna in hoofstuk 2 verwys
is. Besondere verrnelding moo gemaak word van die
vergroting van diekollegeterrein en die ingebruilmeming van
'n vergadersaal wat steeds sy naam dra. Nuwe kollege
kleure is ookinsy tyd ingesteL

Op die opvoedkundige en breer lrnlturele terrein het mnr.
C.P. diepspore getrap. Op die gebied van moedertaalonder
wys het hy baanbrekerswerk gedoen. Vir hom was die
onderwys waadik 'n lewenstaak en "n roeping. Daarby was
hy 'n besondere mens en 'n woordlamstenaar. Watter 000
student sal sy weeklikse saalpraatjies ooit vergeet? Tussen
hom, sy personeel en sy studente was daar 'n besondere
band. Hy bet groot waardering vir kollegas en studente
gehad en altyd die mooiste in hnlle raakgesien. GevolgJik
het hybullehoogste agtinggeniet

Van hom is gese; "Hy was "n saaiervan liefde, vriendskap,
aanmoediging en troos en bet altyd helder en duidelike
motiewe gekoester." Daarom bet hy wye erlrenning gekry.
Soos sy voorganger was hy lid van die hoofbestuur en
dagbestuur van die SAOU, en ook voorsitter van die organi
sasie in 1948 en van die Gesamentlike Raad van die SAOU
en die SATA. Op nasionale vlak was hy lid van die Suid
Afi:ikaanse Onderwysbond en die Federale Raadvan Suid
Afi:ikaanse Onderwysersvereni. Die SA Akademie vir
Wetenskap en Knns het diestatnsvan fakuIteitslid aan hom
toegeken.

3.6 l\lATIHYS .JOIIANNES LOURENS OLIVIER
(1968--1977) - RedeDaarwn Fonnaat

Soos sy voorganger was hy ook 'n oud-Matie; hy het die
onderwysdiploma en die graad BA aan US verwerf en
onderwys op Stellenbosch en Piketberg gegee. In 1949 bet
hy tot die WOK toegetree as dosent in Afrikaans en Geskie
denis. In Jannarie 1968 bet hy die betrekking as hoofvan
die Kollege aanvaar. In sy tyd is die ampsnaarn na rektor
verander.

Gedurende die tienjarige terrnyn waarin hy rektor was, bet
groot ontwikkelinge t.o.v, onderwysersopleiding in Kaap
land plaasgevind, en hy moes dit aan WOK irnplementeer.
Inderdaad is daar met die instelling van "n verpJigte
driejarige onderwysdipklma in 1968 "n nnwe bedeling
betree, Dithet ook die einde van die spesialiserings
in die akademiese vakke en die kindertoin beteken, aange
sienbierdierigtingsvolwaardig dee! van diennwe Primere

Onderwysersdiploma geword het. Nuwe spesialiserings
kursusse is mettertyd in die vierde jaar ingeste!: eers net in
Wetenskap, Musiek en Naaldwerk, maar dit is later tot die
meeste ander akademiese vakke uitgebrei Kort voor sy
aftrede is 'n gemtegreerde vierjarige diplomakursus ook
ingestel. Hoewel dit uie verpJigtend was om die kursus te
volg nie, is dit mettertyd deur verreweg die meeste studente
geneem.

Die nuwe kursusse het nuwe behoeftes en nuwe geleent
hede geskep en gevolgJik is die akkommodasie- en onder
riggeriewe in die vroee sestigerjare uitgebrei en gemoderni
seer. Die Kollege se inskrywing het gestyg tot 633 in 1911,
en die getal personeellede tot 64. Saam hiermee het die
Kollege 'n bloeitydpeIk op sport- en kulturele gebied beleef
en sy stempel duideIik afgedruk- nie net op die gemeenskap
en omgewing nie, maar ook op provinsiale en nasionale
vlak

Mnr, M.J.L. Olivier was "n onderwyskenner, 'n mens met tn
fyn aanvoeling vir dit wat prinsipiee! reg was, "n vaderlands
liewende Afrikaner en "n diepgelowige Christen. As rektor
was hy bekwaarn en ferm met buitengewone administra
tiewe gawes. Hierbenewens bet hy oor "nbesondere joerna
listieke talent beskik, terwyl sy gawes as redenaar en spreker
oral bekend was. As mens bet hy oor die uitsonderlike
vermoebeskikom met albeivoeteop die aarde te bly.

Sy invloed het vee! verder as sy eie werlda:ing gestrek. Am
die georganiseerde onderwysberoep bet hy voortretlike
diens gelewer. Soos 51 drie voorgangers, bet hy van 5Y
kollegas erlrenning gekry deurdat hy verkies is tot lid van die
hoofbestunr, die dagbestuur en tot voorsitter van die SAOU
in 1961, verder ook tot lid van die Gesamentlike Raad van
die SAOU en die SATA en die Federale Raad van die SA
Onderwysersvere. Voorts het hy die SAOU verteen
woordig in talle departementele komitees en nasionale
liggame. Sedert 1912 bet hy as redakteur van Die Unie
opgetree - 'n amp wat hy tot 1995 beklee bet Hy was meer
as sestigjaar by die SAOUbetrokke en die Hoofbestnur het
die Oktober 1995-uitgawe van Die Unie aan hom opgedra.
Hy was ook lidvan die SA Padveiligheidsraad,

Am die eindevan 1977 bet mnr. Olivier met peusioen uit die
diens getree, maar steeds met onvermoeide ywer sy rol in
die georganiseerde orulerwysprofessie gespeel, Vir 51 jare
lange kwaliteitsdiens aan die SAOU is erelidmaatskap in
1981 aan hom toegeken. In November 1989 bet die Pede
rale Onderwysersraad 'n oorkonde vir diens gelewer aan die
georganiseerde orulerwysprofessie aan hom toegeken en in
April 1991 bet hy die FAK-toekenning vir onderwysbevor
dering ontvang.

Oar sy rektorskap het mnr, P.H.Norlje, viserektor, geskryf
"Die pos is nie bestern vir die midde1matige mens, die
gewone sterweling nie, maar sIegs vir die begenadigdes.
Mm. Olivier was so rnbegenadigdemens."
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M_J_L_ Olivier kon nie die saamtrek van oudstudente in die
eeufeesjaar in September bywoon nie, want hy is op 13 Julie
1996 in die Strand oorlede.

3.7 ETIENNE SMIT (1978-1989)
Onderwys- en kuItuunnens

Aan die begin van 1978 het mnr., en later dr., Etienne Sntit
mnr, Olivier opgevolg as WOK se sewende en,soos dit Jater
sou b1yk,laaste rektor,

Hy het sy skoolloopbaan aan die Hoerskool Brandwag in
UitenhageVOltOOL Na sy studie aan die UniversiteitStellen
bosch, waar hy benewens die s_o.n die grade B.Sc. en
M.Eci verwerfhet - hy promoveer in 1985 toe sy proefskrif
vir die nEci aanvaar is - het hy onderwys in Kimberley en
Wynberg gegee. Sy eerste hoofskap was die van die Hoer
sk001 Maclear,waarna hy vinniggevorder het en opeenvol
gend hoof van die Hoerskool Andrew Rabie in Port Eliza
beth en die Hoerskool D.F. Malan in Bellville geword het,
As skoolhoof was hy intens betrokke by die gemeenskap,
veral op die kulturele gebied,

Een van die eerste ontwikkelinge wat hy as rektor van WOK
moes hanteer, was die imp1ementering van die samewer
kingsooreenkomstussen die Kaaplandse Provinsiale Admi
nistrasie en die Universiteit Stellenbosch vir die gesament
like opleiding van 1eerkragte. As uitvloeisel biervan is 'n
Kollegeraad en Kollegesenaat op 22 Mei 1979 gekons~_
'n Stelsel van die koordinering van werl<saamhede, die
moderering van vraestelle en skrifte, sowel as "n netwerk
van senaatskon1itees, is in die 1ewe geroep. Deur die instel
ling van amptelike akademiese openings- en fonnele dip1o
maplegtighede bet die Kollege sy mmtverworwe grotes
outonornie na buite vertoon,

Die grootste uitdaging aan dr. Srnit as rektor was die bante
ring van die dalende studentegetalle vanwee die herinstel
ling van 'n kwotastelsel vanaf 1978. Die afname van die
inskrywing aan die Kollege bet 'n nnwe kundigheid vereis,
te wete die beplanning vir 'n nega1iewe groeikoers. Die
inrigting moes steeds sy lewenskragtigheidbehou en uitbou,
sy aktiwiteite handhaafen sy plek vol staan. Selfundersoek
is toegepas en as nitvioeisel hiervan is nnwe aksies ge100ds
en aanpassings gemaak.

Ten spyte van die dalende studentegetaI, het verskeie ont
wikkeIinge in die periode plaasgevinci Die eerste studente
in die vierjarige HOD-kursus bet in 1979 hul diplomas
ontvang, "n vierjarige HOD (Junior Primer) is ingestel,
verskeie nnwe vakke is ingevoer, "n nnwe stelsel van
onderwyspraktykoleiding is gefmplementeer, 'n vakblad,
die WOK-buIaha, bet verskyn - om maar enkeles te noem.

As leierwas dr. Srnit 'n dernokraat en as sodanig 'n gees
driflige voorstandervan 'n komiteestelsel. Sodoende bet by
die bes1uitnemingsp deur enkelinge oorgeskakelna 'n
besluitnemingspros waarin daar wye inspraak was. Met

sy "oop deur"-beleid het hy doeltreffende kommunikasieka
nale opgebou en 'n oop gesprek rnoontlik gernaak,

Sy administratiewe en organisatoriese gawes het 'n groot
bydrae gelewer om die administrasie van die Kollege meer
vaartbelyn te maak, Die totstandkorning van 'n personeel
handleiding was een van die beste ontwikkelinge ooit, want
deur die ingebruikneming daarvan is talle onsekerhede mt
die weg gemim en die Kollege se organisasie duidelik uit
eengesit,

Dr. Srnit, 'n akademikns en wetenskaplike, het die uitbou
van akademiese standaarde by personeellede en studente
aangemoedig en bevorder, Hy was by uitstek 'n kultuur
mens met 'n besondere pieteitvir die vedede. Tog het hy 'n
gebalanseerde mens gebly, WOK se prestasies op kulturele,
sport- en ander gebiedewat gedurende sy rektorskap behaa1
is en in hierdie navorsing opgeteken is, getuig daarvan,

Dit spreekvanselfdat 'n persoon met sy kwaliteite opgeroep
sou word om hom wyer as op die plaaslike vIak diensbaar te
stel. Meer as 'n dekade lank het hy in die hoofbestuur,
uitvoerende kon1itee en die dagbestuur van die SAOU
gedien - die organisasie waarvan hy in die jaar voor syk~
na WOK, 1977, voorsitter was, Hy was ook lid van die
Gesamentlike Raad van die SAOU, SATA en SAVfBO en
van verskeie departementele en interdepartementele komi
tees. Hy bet ook sedert die stigting in die Streekraad vir
Kultuursake, Wes-Kaap daarin gedieu, en wasvoorsitter van
een van die werld::on1itees en lid van die Advieskomtee van
die RGN oor DoeImatige Musiekopvoeding in die RSA. 'n
Belangrike projek waarmee hy besig was tydens die afslui
ling van hierdie studieis die totstandkorning van die~
provinsiale kunswedstrydvereniging in die RSA, die Ei
steddfod Wes-Kaap, waarvan hy die voorsitter van die
loodskorniteewas en ook by die konstituering as ondervoor
sitter verkiesis.

Op kerklike terreinwas hy baie jare lank kerkraadslid en een
termyn (1991-1995) lid van die moderamen van die Wes
Kaapse Sinode van die N.G.Kerk in Suid-Afrika.

As voorsittervan die WOK-Oudstudentebond was hy in die
feesjaar 1996 nou betrokke by die opteken van die geskie
denis van die WOK en die OKB, en die reelings vir die groot
oudstudente- en dosentereiinie op 20-22 Septem-ber 1996 
take wat hy met vreugde verrigbet uit erkentlikheid teenoor
die Kollege waar hy soveel beroepsbevrediging ervaar bet
gedurende die laaste twaalf jaar van sy professionele
Ioopbaan,

3.8 DIE VISEHOOFDEI-REKTORE
Die manne war agter die troon gewerk bet

3.8.1 MNR. C.C. MOORE (1922-1948)

Mm. Moore is in 1888 in die Wellingtondistrik gebore en bet
ook bier in 1970 gesterf Sy opleiding bet by aan die
Hoerskool Outeniquaen die Rhodes Universiteit ontvang..
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In 1918 het hy sy onderwysloopbaan aan die bekende Dale
College te King William's Town begin. In 1922 is hy as
Engelsdosent aan WOK aangestel en het in 1925 die eerste
viseprinsipaal. van die Kollege geworcl Hierdie betrekking
het hy met groot waardigheid beklee,

Die studente van WOK het deurgaans groot respek betoon
vir die waardige optrede van mnr, Moore, ook omdat hy
gereeld uit sy pad gegaan het om bulle by te staan, Mnr.
Olivier, latere rektor van die Kollege, het hom beskryfas die
"perfect gentleman". Die onderwysowerhede het ook groot
vertroue in sy kundighede gehad,

Op die kerldike terrein het hy met groot toewyding sy
vepligtinge nagekom, Hy was 'n ywerige sportman wat sy
universiteit in die eersle tennis- en rngbyspanne verteen
woordig het, Hy was 'n baie goeie golfspeler en 25 jaar
lank president van die plaaslike gholfklub.

3.8.2 MNR. P.I.D. GROENEWOUD (1938-1954)

Mnr. Groenewoud is in 1901 op Napier gebore, waar hy
grootgeword en aan die Hoerskool Napier gematnlm1eer het.
Daama het hy die BA-graad en onderwysersertifikaat aan
die Universiteir van Kaapstadverwerf

In 1926 en 1927 het hy ouderwys gegee aan die Hoer
Jongenskool te Wellington, waarna hy verskuif het na die
Hoerskool Somerset-W es wat later, na amalgamasie, die
Hoerskool HottentotsholIand geword het.

In 1938 het hy na Wellington ternggekeer om by die WOK
onderrig in O.a. Natuurleer, Gesondheids1eer en Geskiedenis

van die Onderwys te doseer. Hy het ook die verfraaiing van
die kollegeterrein en -tuine as sy verantwoordelikheid met
toewyding aanvaar.

'n Ryk menslikheid het uit hom gestraal en hy het altyd 'n
suiwer opvoedkundige strewe gehad, Hy was bekend as 'n
bobaas organiseerder, Toe hy in 1954 WOK verlaat het om
hoof van die Opleidingskollege Graaff-Reinet te word, het
mnr, C.P. van der Merwe van hom gese; "Mense van
stoffasie verower elke dag self die reg om onthou te
word,"

HieIdie gewilde dosent het as 'n voortref1ike vakman
bekendgestaan. Sy vakkennis is ondeIstreep deur die feit
dat hy verskeie handboeke geskryf het en dat die Depar
tement dikwels sy dienste gebruik het wanneer nuwe
si1Iabusse opgestel ofas nuwe eksaminatore aangestelmoes
worcl Hy was self baie jare lank eksaminator en later
moderator vir die Kaaplandse Senior Sertifikaateksamen in
Biologie.

Mnr. Groenewoud het in die geloofgelewe dat die mag van
die liefde groter as die mag van die haat is. lnnedike
bittedJeid en venyn het geen p1ek in sy !ewe gehad me. Toe
hy aan die einde van 1966 as hoof van die Graaff-Reinetse
Opleidingskollege afgetree bet, is daar O.a. soos volg van
hom geskryf "As toegewyde Christenhet hy 'n besondere

besorgdheid teenoor sy studente openbaar, Hy wou altyd
baie graag he dat 'n student se gedrag by 'n kode van
fatsoenlikheid, etiese korrektheid en Chrislelike suiwerheid
moes inpas... Daarom moes hy streng wees, maar hierdie
strengheid is dikwels deur sy diepe menslikheid en ver
gewensgesindheid getemper..."

Mnr. Groenewoud was "n toegewyde kerlcrnan. Op Wel
lington het hy tennis, gholf en rolhal gespeel en was lank
president van die plaaslike rolbalkInb.

3.83 MNR. GP. (FLAPPIE) LOCHNER

Hierdie begaafde man het mim van die Goeie Gewer in
terme van verstand, gees en Wente ontvang. Hy het oor 'n
helder brein en 'n stabiele persoonlikheid beskik, en was
atleet, mgbyspe1er, administrateur, leier, redenaar, gesins
man, volksman en nog vee1meer. Sy gawes het hy deur die
jare heen me vir eie gewin gebruik me, maar in belang van
WOK, sy Kerk, die gemeenskap, Suid-Afiikaanse en inter
nasionale sport.

Hy het sy graadopleiding aan die US vo1tooi en in 1935 aan
die Kingswood College sy onderwysloopbaan begin. In
1940 is hy as dosent in Liggaamlike Opvoeding aan die
WOK aangestel. Later sou hy na die onderrig van Aard
rykskunde en Gesondheidsleer oorskakel In 1953 het hy
die tweede onderhoofvan die kollegegeword,

Gedurende die jare wat sou volg, het hy onder drie hoofde
gedien. Hy het 'n reuseaandeel in die uitbouing van die
manstudente se sport, die praktiese onc1erwysstelsel, die
algemene atmosfeer onder die personeel en veral ook die
Kollege se betrekkinge na buite gehad, Oil kon hy veral
doen omdat hy oor die vermoens beskik het om koers te
hou, altyd met die waardigheid, kalmte en ewewig soos dit
"n leier betaam. P.H. Nortje het hom soos volg opgesom:
"Flappie het sy spore in die 1ewe getrap as 'n man wat
geweet het wat hy wou doen, en dan ferm en doelgerig op
sy doelwit afgestuur, maar altyd met begrip en waardering
virsy~=ensse~~al~dit~sy~

veskil- 'nleieren weerligafleier,"

- Hy was "n besadigde man wat me oor elke bakatel
oorstuurgeraak het me.
- Saammet sy eggenole was bulle die bekwame en ge
wilde koshuisouersvan Huis Bliss.
- Hy was kollega, vrienden gesinshoofwat graag met sy
medemens in vrede en liefde gelewe het.
- Geklahet hy nooit: net vasgebyt en in die gelooftemg
geveg totdat hy uiteindelik sygesondheidherwinhet.

Hierdie baie bekende oud-Springbokwas 'n baie1alentvolle
speler wat vir sy relatief kort Ioopbaan as Sprinbokrngby
speler a.g.v. die uitbreek van die Tweede WereIdoorlog
vergoed het deur sy besondere bydrae as administrateur. In
1937het hyin die roem van die wenspangedeel, en in 1938
het hy in Suid-Afiika teen die Britse Leeus gespeel Van
1940 tot 1944 het hy Boland in 25 wedstryde verleenwoor-
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dig. Hy bet as 1eieren as mens 'n onuitwisbare indruk op sy
medespelers gemaak. Sy kalme en positiewe manier het
spanmaats hoogtes laat bereik wat hulle anders nie sou kon
haalnie.

Sy grootste bydrae tot die SA rugby was egter as same
roeper van die nasionale span tussen 1966 en 1971. In die
tyd het die Springbokke elke toestreeks gewen. In 1971 was
hy die bestuurder van die Springbokspan na Australis - die
enigste SA span wat nooit in die buiteland verloor het me.
Van 1982 tot 1987 was hypresiden!van die Boland Rugby
unie.

Hierdie "Israeliet sonder bedrog" bet in Januarie 1996
gesterf - sender dar hy sy talle oudstndente en vriende by
die groot reiinie kon groet

3.8.4 MNR- JA (BOETIE) VAN l.YL (1943-1980)

Hierdie geliefde dosent sou sy eerste lewensjare in die
distrik Ohfantshoek deurbring en bet daarvan gehou om
homself as "'n seun van die Kalahari" voor te ste1. Sy
kwinkslaehet virhom "n besondere plek tussen die studente
gegee. So was een van sy kosbare segoed: " ... U moet
onthou dat kosbareartikels in kleinpakkies versend word."

In 1938 het hy die p.o.s. met 10f am die OKP verwerf en
die jaar damna die H.P.O.S. in Houtwerk. In 1940 het hy
met sy loopbaan as onderwyser am die Paul Roos
Gimnasinm begin. Daarna het hy onderwys gegee am die
laersko1e Jan van Riebeeck, Grabouw en Upington. Gedu
rende die tyd het by die graad B. Com. deur privaat studie
verwerfen ook begin om WlSkunde in die skoo1 te onderrig,
In 1951 het hy die M.Ed.-graad verwerf en twee jaar later is
hy as dosentby die WOK aangeste1. Die vo1gende 29 jaar
het hy a!sy talente am sy geliefde WOK gewy.

Met onvermoeide ywer bet mnr. Van Zyl deur toegewyde
studie in 'n gesaghebbende skrywer van vakliteratuur
ontwikkel en WOK se departement Wtskunde, waarvan hy
in 1969 die eerste departementshoof geword bet, uitgeboU.
Deur sy bydrae as gesaghebbende handboekskrywer van
verskeie WlSkundereekse en talleartikels bet hy "n diens van
onskatbare waarde ge1ewer. Daarby bet hy in verskeie
Departementele komitees gedien en as referent by WISkun
deorienteringsk vir inspekteurs en onderwysers
opgetree.

Hy en sy eggenote was 24 jaar lank betrokkeby die Kollege
se koshuise. Van 1955 tot 1959 was bulle koshnisouers by
Huis Wouter Malanen van 1960 tot 1978 in dieselfde hoe
danigheid by Huis Meiring. Honderde dames bet by bulle
'n tweede ouerhnisgevind

'n Mooi mylpaa1 in sy werlr by die Kollege is die
Landsdiensldub wat hy in 1954 gestig bet, enwaarvan hy 16
laar lank leiergebly bet Vanaf die stigting van die rugby
klub in 1965 was hy die tesourier en bet ook 'n warme

belangstelling in en aanmoediging vir die spe1ersgetoon,

In 1957 is hy as viserektor aangestel, In die posisie het sy
vermoe as admmistrateur, organiseerder en raadgewer
ruimte tot volle ontp1ooiing gevind, Sy tweede beste was
net nooit vir hom goed genoeg me.
Maar by dit alles het hy ook tyd ingeruim om sy plek in die
plaaslike gemeenskap vol te staan, So het hy 0.In. talle
termyne as diaken, onderling en ook leierouderling van die
Wellingtonse Moedergemeente gedien.

Die Kollege se 1euse was vir hom "n 1ewensfilosofie:
"Virtute et opera".

Boetie van Zy1 is in die eeufeesjaar op 21 Augustus 1996
oorlede.

3.8.5 MNR- P.R. NORTrE (1962-1982)

Peter Henry Norge is op 20 Oktober 1920 op die familie
plaas Klipfontein in die Baviaanskloofgebore. Die dee!van
die land het "n onuitwisbare indruk op hierdie begaafde
onderwysman gemaak - 'n vallei waarvoor so baie Suirl
Afrikaners deur middelvan sy werke ook liefgeword het

Hy het sy eerste skoo1op1eiding op "n plaasskool in die
Baviaanskloofontvang. Na die voltooiing van st, 6 het hy
die dorpskool op Willowmore bygewoon waar hy in 1937
gematrikuleer het, Aan die Oudtshoomse Op1eidingskollege
het hy die P.O.S. verwerfen damna die H.P.O.S. (Liggaam
like Opvoeding) am die OKP.

In 1941 het hy sy onderwys1oopbaan am die Hoerskool
Douglas begin en am die Hoerskool Umtataen DaleCollege
voortgesit Die drang om hom beter te bekwaam bet hom
na die US gedryf, waarby in 1950 die B.A.-graaden later die
M.Ed.-graad verwerfhet

P.R. Nortje, vandag sinoniem met Wellington, se verhin
tenis met die dorp het vroeg in 1961 begin toehy as hoofby
die Hugenote Laerskool aangestel is. In 1962 bet hy by die
WOK diens aanvaaras dosentin Opvoedkrmde. In 1968 is
hy tot viserektor bevorder, en in 1982, die jaar van sy
afl:rede, bet by 'n hoogtepunt in sy lang onderwysloopbaan
bereik toe hy as rektorwaargeneem bet

P.R. Nortje is 'n veelsydige mens: onderwysman. onder
wysleier van formaat, skrywer, kerkmens, gesinsmens en
Wellingtonner.

* Die 21jaarwat hy am WOK verlxmde was,moet as "n
hoogtepunt uitgesonder word Elkekollega en student
sal getuig dat by "n onuitwisbare stempel op hierdie
inrigtinga.tgedrukbet Hy was nie net 'n kenner van sy
vak nie, maar bet oor die vermoe beskik om hierdie
kennis op 'n praktiese wyse oor te dra. Yrr alma! met
wie hy te doen gehad bet, was hy 'n voorbeeld - vrien
delik, gemoedelik, behu1psaam en toeganldik wanneer
die omstandighede <lit geregverdig bet, maar ewe
gesteld op orde en dissipline onder ander ornstandig-
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hede. Weens sy bekwaamheid het hy op verskeie
komitees van die Onderwysdepartement gedien.

• P.H. Norlje het as skrywer geen bekendstelling nodig
nie. Sy hmnoristiese sketse, veral in Die Huisgenoot,
het hom, en Wellington, bekend gemaak, en sy jeug
verha1e het hom beroemd gemaak. Van hierdie
jeugverhaJ.eis in verskeie We vertaal, Dat etlike bekro
ningshom te beurt geval het, het niemand verbaas nie.

• Maar by alles het hy tyd ingeruim vir sy kerk, sy gesin
en sy gemeenskap. Verskeie jare het hy in die Kerk
raad gedien en in baie ander komitees werk van gehalte
gelewer. Ahnal wat hom en sy VIOU Mikie, 'n nooi Van
Zyl nit Bonnievale se kontrei - en hul drie seuns ken, sal
van sy betrokkenheid by sy gesin getuig.

Met reg kan beweer word dat sy bedraetot die onderwys in
die provinsie kwalik na waarde geskat kan word. Om die
woorde wat hy graaggebrnik het op hom van toepassing te
maak: P.R Nortje "was nooit 'n swakskakelin die ketting
me".

3.8.6 DR. MARITZBROODRYK (1968-1989)

MaritzBroodryk het in 1956 aan die Hoerskool Tulbagh ge
matrikuleer en da:ama die Primere Onderwyserserti en
die Hoer Primere Onderwyserserti in 1958 en 1960
onderskeidehl<aan die WOK behaal. As gebore akademikus
was hy daarop nit om hom so deeglik moontlik vir sy
1ewensroeping voor te berei, en daarom het hy die volgende
kwalifikasies deur privaatstudie behaal:

1966: B.A (Cum Laude), Unisa
1968: B.A (Hons.), Unisa
1977: M.A., Unisa
1987: D.Phil., US

As student by nitnemendheid was sy akademiese rekord 'n
voorbeeldvir sy studente en kollegas.

Sy onderwysloopbaan het hy aan die Laerskool Diamant
veld in Kimberley begin en daarna aan twee kleiner laer
skole onderwys gegee. In 1968 is by as dosent aan die
WOKaangestel,in 1971 tot senior dosent, dievolgendejaar
tot departementshoof Geskiedenis en in 1982 tot visereIdor
bevorder. In 1989 het hy sy alma mater vaarwel toegeroep
om 'n betrekking aan die Universiteit van die Oranje
Vrystaat te aanvaar. Sy vertrek was 'n groot verlies, veral
gesien in die lig van die ama1gamasiepros war in daardie
stadimnaan die gangwas.

As 'nmens met 'nwyebe1angstelling en energieke gemeen
skapsbetrokkenheid veIbaas dit dan ook nie dat hy aldief
meegedoen het aan 'n verskeidenheid van bedrywighede
wat oor so 'n wye spekJrum loop dat die rnimte daarvoor
helaas te beperk is. Hy was Ed van die Kollegeraad,
ondervoorsitter van die Senaat, lid van die studiekomitee vir
Geskiedenisonde in Kaapland, voorsitter van die Rap
portryerskorps, voorsitter van die Nasinnale Party se Dis-

triksraad, voorsitter van die Rugbyldub, ens. In die strewe
tot diensbaarheid aan die gemeenskap het sy baie bevoegde
VIOll, Yvonne, hom finks bygestaan. Sy het as aktiewe lid
op verskeie liggame gewaardeerde diens verrig. Die twee
het vir 'n aantaljare nitstekende diens as koshuisouers van
Navarre verrig. VI! baie stndente was die belaugstelling en
betrokkenheid van dieBroodryks 'nhoogtepunt.

Ongekompliseerd, reguit,ter sake, nugter, kontanten sender
pretensies, sosiaal van geaardheid en gewild onder vriende
en kennisse - dit was Maritz Broodryk. Hy het gemaldik
met mense verkeer, was besonder belese en het dus gesorg
dat daar steeds interessant met hom verkeerkon word. As
mens was hy nit taai hout gesny. Terugslae in die lewe het
hom nie ondergekry rue, maar het inteendeel hom net
sterker en met groter 1ewenslus anderkant laat nitkom. Hy
was eenvan diegroot seuns van WOK.

3.8.7 J.J. DU P. (HANNES) DUTOIT (1972-1984)

Hannes du Too is op 8 Julie 1924 op Oudtshoom as die
enigste kind van sy ouers gebore. In 1941 het hy aan die
Hoer Seunskool Oudtshoorn in die eerste graad gematri
kuleer en is 'n beurs vir verdere studie aan die Rhodes
Universiteit aan hom toegeken. Aldaarhyin 1944 die B.Sc.
graad met hoofvakke Botanie en SoOlogie verWerf In 1945
het hy die Sekondere Onderwysdiplorna met onderskeiding
in die vakkeMetodiek van die Onderwys en Opvoedknndige .
SieIktmde verwerf

Sy eersteaanstelling as onderwyser was aan die Middelbare
Skool Willern Myburgh te Frankfort, KP. en in 1949 het by
'n betrekking by die Hoer Jongenskool in die Paarlaanvaar,
waar hy in 1967 ondeIhoof en in 1970 adjunkhoof geword
het

In 1972 is hy aangeste1 as senior dosent aan die WOK, waar
hy onden:ig in Botanie en S0010gie aan hoofsaakfik
vierdejaarstudente gegee bet In 1975 is by tot departe
mentshoof van Biologie bevorder. Syjare-lange toegewyde
arbeid is beloon toe by in 1981 tot visereIdorbevorder is.

Mm. Du Toit het buiten die nakom van sy onmiddellike
pligte by die Kol1ege, op sy vallgebied 'n reusebydrae, ook
op provinsiale vlak, gelewer. So by. het hy as hoofeksa
minator vir Soologie en Biologie, 19. vir Landbouskole,
opgetree. Hy bet 10 jaar lank as subeksaminator van
Biologie vir die Senior Sertifikaat gedien. Vanaf 1974 tot
1980 was hy interne moderator vir Senior Sertifikaat
Biologie van die KOD en driejaar vir die Transkeise Onder
wysdepartement Hybet ook op tal1e vakverwaute kornitees
gedien enwas in 1968 twee kwarWelank medeverantwoor
delikvir die bekendstelling van diemrwe Biologiesillabus en
die opleiding van onderwysers op verskillende groot sentra
in Kaapland. Hy bet ook refenrte oor sy vak by tal1e oplei
dingsknrsnsse ge1ewer.

Hy is ook hoofskrywer en/of medeskrywer van 'n hele
aantal handboeke vir laer en boer skole, o.a, vir Senior
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Sertifikaat Biologie en Fisiologie, Algemene Wetenskap en
'nwoordeboek vir Biologie.

Op die tDisfront het hy sy bydrae gelewer met diens in die
Kerkraad, Reservistemag, Kultuurraad en die Rapportryers.

Hannes du Toit is 'n onpretensieuse mens wat daarvan
gehou het om dinge sender omhaal te doen, en dit dan deeg
lik te doen. Hy was stendvastig en lojaal aan die Kollege en
sywerk.

3.8.8 DR. J-N-S. DUPLESSIS (1970-1991)

Dr. Koos du Plesis bet in die noordoostelike Vrystaat op "n
familieplaas in die dis1rik Hmrismith grootgeword waar hy
as kind ook vIot leer Zoe!oe praat het Na hy aan die Boer
Landbouskool Tweespruit gestudeer bet, is hy terug plaas
toe. By het egter oortuig geraak dat die boerdery nie sy
loopbaan sou word nieen bet eers tweejaar in die bankwese
deurgebring voordat hy die akademie as sy beroep gekies
het By het hom deur middel van die BA-graad as
onderwyser bekwaam en daama sewe jaar aan die
Hoerskool Elliot en vyf jaar as departemerrtshoof aan die
Paul Roos-gimnasinm op Stellenbosch onderwys gegee,
Intnssenbet hy die M.Ed-graad met onderskeiding verwerf
en laterook die D.Ed-graad .

In 1970 is hy as senior dosent in Afrikaans aan die WOK
aangeste1 en in 1983 tot viserektorbevorder. Hy was dan
ook die enigste viserektor wal beide WOK en OKB in
hierdiehoedanigheid gedienbet

Dr. Dn Plessishet "n intense be1angstelling in die Afiikaanse
1etterlrunde gehad en is allerwee erlren as 'n deskundige op
hierdie gebied Onder sy publikasies tel sewe handboeke
wal deur onderwysdeparteente voorgeskryfis en rneer as
vyftig artikels wal meestal in Die Unie en ander weten
skaphlre tydskrifteverskyn bet

Hy is dan ook uit hoofde van sy vakkennis deur die
Departement van Onderwys versoek om te dien in die
Departementele Komitee vir die keur en voorskryfvan voor
geskrewe lite:rere werke vir die Senior Sertifikaat-Kmsus.
Ook die SAOUhethom versoek om as sameroeper en voor
sitter op te tree van die Komitee van Afi:ikaanse Voorge
skrewe Boekevir die Senior Sertifikaat. Benewens vakknn
digereferate en vakdidaktiese bydraes oor die radio wasdr.
Du Plessis ook sestein jaar lank rubriekhoof van Lettere en
Sosiale Wetenskappe in Die Unie waarin hy hom op
praktiese wyse toegespits het op vakdidaktiese bydraes vir
die klaskamer, Baie van sy vakwetenskaplike insigte het
neersalag gevind inleerplaninhou&landwyd

In die 22jaarby WOK en OKB hethy hom met hart en siel
vir die opleidingvan studentonderwys beywer. Hy bet 'n
intense belangstelling in die wei en wee van die stodente
on1wikkel en sy kantoordeur bet aItyd vir hnlle oopgestaan.
Hyhet veral die mooieen die edeIe in elke stndent probeer
raaksien om daarop te kan bon. Miskien is dit juis sy inten
se kennisvan die Jetter1mnde wal hom voortdurend bewns

gemaak bet van die feilbaaIheid van die mens en kon hy met
deernis elke student se probleme begryp en hanteer.

Sy lojaliteit aan die Kollege was onbesproke maar hy het
steeds daarin geg10 om reguit sy deeglikoorwoe standpunte
te stel Sy kollegas ken dus steeds op hom staatrnaak as "n
goeie vriend wat met openlike opregtheid hnlle belange op
die hartgedrahet

Na sy aftrede bet hy gesmag na die vreugde van fisieke
arbeid en bethy as eienaarbouer twee huise agtereenvolgens
in Vre<leldoof, Brackenfcll gebou. Hy en sy eggenote het
dan ook in die tweede hnis hnlle finale aftreehuis gevind
waar hulle naby hnlle drie kinders, twee dogters en "n seun,
wat al drie onderwysers geword bet, kan woon.

3.9 DIE PERSONEEL EN HUL DINGE

39.1 INLElDING

In die loop van die 94 jaar van die WOK se bestaan was
daar meer as 200 pennanente en baie meer tydelike dosen
te aan die inrigting verbonde. HuITe kundighede, toewyding,
entoesiasme en eienaardighede het 'n reuse-invioed op die
studente gehad En as onderwysers het die oudstudente
weer duisende kinders in KaapIand en die hele Suid-Afrika
se skole beinv10ed

Daar kan min twyfel bestaan dat WOK homself deur die .
jare been as een van die toonaangewende kolleges in Suid
Afrika bewys bet, omdat dit nie om getalle gegaan bet nie,
maar om die geha1te van die werk wal bier gedoen is. Die
kwali!eit van werk deur die dosente, gepaard met "n sterk
roepingsbewustheid en toewyding aan hnlle werle, bet "n
reusebydrae daarin gespeel

Allngesien die ondeIrigfunksie by onderwyskol1eges sentraa1
staan, bet hierdie fimksie by WOK dan ook aItyd voorrang
geniet Deur effekliewe ondenig bet die doserende perso
nee! aan bnlle studente die korrekte voorbeeld gestel en
doeltreffendepraktykgeorientde onderwysels die profes
sie:ingestmn-. Gednrende die Kollege se bestaan bet bykans
10 000leerkrngtehier gekwaliJiseer.

Maar die navorsingsfunksie is ook rUe afgeskeep nie. Daar
van getuig die inisiatiefwal deurpersoneellede en studente
geneem is: die grade, die meeste daarvan beroepsgerig, wal
deur personeellede verwerf is en die talle tydskrifartikels en
andergroter publikasiesvan vakkundige enlofvakdidaktiese
aard wal dosente en ook stodente gelewer het 'n
Besondere klem is daarop geIe om studente navorsings
bewus te maak in die vertroue dat hierdie bewustheid bnlle
hD11ewe lank SOU bybly om te groei en te ontwikkel In die
besonder, so word daar by die Kollege geglo, wasdie onder
wyspraktykste1s wal uit jarelange navorsing ontwikkel bet,
"ndeurbraak.

Op die gebied van dienslewering aan die gemeenskap, en
meer in die besonder die onderwysgemeens, bet die
Kollege "n baiebe1angrike rol gespeel Lede van die perso-
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neel het deur die jare heen 'n prominente rol in die onder..
wysersverenigings gespeel .. so was die laaste vyf hoofde/
rektore van die WOK aJmal by geleentheid voorsitters van
die SAOD. WOK-dosente het voorts belangrike bydraes
gelewer in sillabus.. en studiekomitees van die Onderwys
departement, in bestnre van vakverenigings, as referente en
as knrsusleiers.

Die rol van dosente en studente in die plaaslike en brei!
gemeenskap buite die onderwys was me minder belangrik
me. So lam gedink word aan deelname en leiding in instan..
sies soos die plaaslike stadsraad, lrnltmmade en ..vereni..
gings, jeugverenigings, sportliggarne en vele ander, In die
opheffing van die brei! gemeenskap het die dosente
eweneens 'n rol gespeel in die doen van sendingwerk, die
aanbied van lees- en skryflrursusse en die aanbied van
soortgelyke humanitere aktiwiteite.

As inrigting verbind tot die onderwys het dit vanself
gespreek dat die Kollege sy opvoedingstaak baie ernstig
opgeneem het Die vorming van studentonderwysers as
opvoeders in die volle sin van die woord was altyd prioriteit
en menige oudstudent kan getnig dar hulle juis op die
WOK..kampus rigting gekry het Die pragtige voorbeeld
wat talle oudstudente as leerkragte en as ouers in die
gemeenskap gestel het en nog altyd stel, bevestig die sukses
wet op hierdiegebied behaal is.

39.2 ALGEMENE GESTh'DHEDE roSSEN DOSENTE
ENSTUDENTE

Die baie aangename gees wat in die personee1karner tussen
die dosente geheers het, was 'n besondere kenmerk van
bulleonderlinge verhoudinge. Dit is reeds vasgele in die dae
van U Jeems & Jeannie" (mnr. Harvie en sy eggenote se
noemname). Hoewel ernstig van geaardheid, bet die
Skotsman 'n sterk sin vir humor gehad, Sy waardige
optrede en baie kwinkslae bet die personeellede steeds
aangemoedig, Pouse was 'n tydvan skerts en lag. Mej. Ella
Malanbetgese dat dir as 'n soort kragsen!ralegedienbet vir
die res van die <lag.

Mnr. Davies se persoonlikheid was sterk in kordras met die
van mnr. Harvie. Hy bet fisiek oor 'n groot figuur beskik ..
die studente bet altyd sy fiets so jammer gekry as hy
Kollege toe ry! In sy tyd sou ons kon se dat hy modem in
sy sieninge was.

Soos die meeste van sy landgenote was die Wallieser baie
lief vir sang en daarom bet hy die hele kollege vir 'n sang..
kIas tydens die saallesuur gehanteer. Hy was 'n dinamiese
persoon]ikheid wat met groot dissipline gedirigeer het Die
personeel bet laterook aan hierdie lesuur deeigeneem, wat
baie daartoe bygedm het dar daar 'n samehorigheidsgevoel
in die Kollege ontwikkelbet

In sy tyd het die hele Kollege in die stadsaal opgetree waar
hy self as koormeester goo bet Die eerste keer, in 1924
was die eerstekoorstuk nog nie halfpad afgehandel me, toe

mnr. Davies skielik stop en sec UMy young people cannot
sing ifthere's any talking in the hall". Doodse stiItehet oor
die saal gedaal. Party vandie dorpsmense bet hom kwalik
geneem dat hy hulle soos kinders behandel het Maar
daarna het niemand weer gewaag om tydens die uitvoering
van 'n koorstuk te praat as Davies dirigeer me!

Davies het ook 'n begin gemaak met die reelings van 'n
informele afskeidspiekniekwatlangs die Be!grivier gehou is.
Al die klasse moes dan om diekampvuur sing en voordragte
lewer. Tydens die geleenthede moes Davies self ook solo
sangitems lewer.

Dr. Meiring was 'n baie lewenslustige man wat die
personeel met sy entoesiasrne aangesteek het Hy was vir
baie van die ouer personeellede soos 'n jonger broer wat
leiding kon neern maar hulle ook op 'n wonderbaarlike wyse
kon bemoedig. Met groot waardering het hy van die
kleinste dingetjieskennis geneem.

Op intellektuele gebied bet hy die personeel wakker geskud
met die instelling van 'n studiekring onder eie geledere,
Elke maand het daar 'n byeenkoms plaasgevind waar 'n
personee1lid 'n onderwerp moes voorberei wat as inleiding
vir 'n gesprek daaroor kon dien. Hierdie versiendheid het
die personeel so opgeskerp dardie Kollege 'n hoogtepwrt in
sy tyd beleefbet

Onder leiding van die bekende Petrus ..J..J. Lemmer het al
die dosente en studente aan 'n kooropvoering, David the
ShepherdBoy deelgeneern. Hierdie uitvoering is selfs in die
dagblaaie geprys as ongelooflike koorsang.

Omdat mnr. !LA. Rust 'n wakende oog wou hou oor aile
aspektevan die studentelewe, is personeellede aangewysom
as beskermhere en -dames van sekere ekstra..km:riku1.ere be
drywighede op te tree. Die studente bet steeds die leiding
geneem, maar kon die aangewese dosente om raad en hulp
nader.

Onder die leiding van mnr. Rust bet daar'n verskeidenheid
aktiwiteite op Vrydagaande plaasgevind omdat die studente
nie meer as een vry naweek per kwartaal toegelaat is nie.
Elkedosent bet 'nbeurt gehad om vermaak aan die studente
te verskaf Die gevolg wasdat wonderlike letterlamdeaande,
toneelopvoerings, tiekieaande en saamsingaande aan die
orde van die dag was.

PappaRust, soos hy aigerneen hekend gestaan het, was 'n
ware vrienden raadgewer vir sy personeel en studente. Een
van die dosente het in 1953 van hom gese; "Die wereld
twyfel vandag sterk oor hoe 'n staat die beste bestuur moet
word. Ek dinkdie VVO sou goed doen om 'n afvaardiging
na WOK te stuur om 'n studie te maak van hoe om 'n
gemeenskap so te bestuur dat reg en geregtigheid aan al sy
onderdane geskied. WOK het onder leiding van sy huidige
hoofsonder teenspraak daaringeslaag om die beste elemen
te van die outokratiese en die demokratiese stelseIs saam te
smee in 'n onoortreflike stelselvan besnmr,"
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Een van die pragtige stories van mnr. Rust is deur mnr.
Flappie Lochner opgeteken: "Die onderwyser het die
verhewe roeping en taakom te vervul Hy moet die kinders
van die yolk opvoed en daarvoor moet hy akadernies
toegerus wees." Maar, volgens mnr. Rust, was dit nie die
belangrikste kwalifikasie me. Hy moes trots wees op
homselfen op sy werk, die onderwys: "Gaan staan voor 'n
spieel, kyk vierkantig in jou eie oe en se hardop vir jouself
'Ek is Jan Visagie, die seun van Koos Visagie van Kalkgat,
Calvinia. Ek is trots op my ouers, my naarn en myself Ex
gratia Dei - met die hulp van die Allerhoogste sal ek 'n
sukses maak van my werk en my lewe.' "

Verder bet mnr. Rust ook vertel van die ~...poliesman van
Mahnesbury". Elke oggend was hy korrek en netjies
aangetrek en het fier en statig na sy werk gestapo Hierdie
hooding bet ander mense gcimponeer en toe mnr. Rust hom
vra wat die geheim van sy besondere optrede was, was sy
antwoord: "Every morning when I leave my house for
work, I say to myself 'You have the best job in Malmes
bury'." Hierdie polisieman bet later een van die hoogste
range in die polisiediens beldee.

Mm. Rust, die boerseun van die Swartland, die groot
onderwysman, sal nie deur diehonderde studente wat hy vir
die onderwys opgelei en vir die lewe bekwaam bet, vergeet
word me.

Mnr. CoP. van de!' Merwe bet met sy warme persoonlik
heid <litvir die personee1 haie aangenaam gemaak om in die
personee! te wees. Kenmerkend van sy leierskap was dat sy
personee1 haie lojaal aan hom was. Sy betrokkenheid by
hulle en huIle daagli1cse lewe bet oIlllitwisbare indrukke
gelaat Hy het as 'n rohuodel gedien vir ahual wat in
leiersposisies in die onderwys gestaan het

Een van sy prngtige kwinkslaewat by in die saalbyeenkoms
vir die stndente vertel het, was: "Iernand bet eendag 'n
skoolkind "ngrootlawaaimet'n vnilgesig' genoem. Daar
die lawaai word later stil, die vniligheid verdwyn en al wat
oorbly, is gedeeltelik die stempel wat u op daardie kind
afgedruk het,"

Mnr. l\L1.L. Olivier was'n orator van fonnaat Van sy
beroemde gesegdes was: ~'n Yolk in nood bet u nodig om
die volkswa deur die drifte sleep", en "Elke dag wat jy voor
jouklasgaan staan, raakjy aan die toekoms vanjou volk"

Om die onde:rlinge verhoudinge tussendie personeellede te
bevorderbet mnr. Etienne Smlt reeds in die eerste jaar na
sy aankoms'n personeelnaweekkllInp teen die einde van die
jaar ingesteI. Hierdie kamp bet gewoonlik in die naweek
voordat die studentemet die emdeksamenbegin bet, plaas
gevind, en die enigste "reel" wat daar was,was dat beha1we
vir 'n Sondagoggend- godsdienstige byeenkoms, niks verder
georganiseer is nie. Mnr, S.J. (Koos) Lotz het al die jare die
reelings vir die naweek behartig. Hoewel al die dosente <lit
nie altyd, ofselfs gereeld, kon bywoon nie,bet <littog vee!

bygedra om die bande van kameraadskap in die groot
personee! te verstewig. Hierdie gebruik is tot in die
negentigeljare voortgesit Kampterreine wat aan die beurt
gekom het, was by. Goudini, Ceres (Die Bos), Gordonsbaai,
Vredenbwg, Saldanha en Langebaan.

3.9.3 BESONDERE PRESTASIES

WOK was besonder geseend om talle doseute te he wat
mooi gepresteer bet Dit sou onmoontlik wees om alle pres
tasies te noem omdat <litnie noodwendig altyd beskikbaar is
me. Dievolgende aspekte word nogtans genoem:

3.9.3.1 Op akademiese gebied bet talle dosente hulle beter
bekwaam terwyl huIle by die Kollege was en <lit sou me
moontlik wees om alle grade te noem me. Benewens talle
M-grade het die volgende doktorsgrade verwerf P.J.
Avenant, M.C. Barnard, M. Broodryk, J.N.S. du Plessis,
D.G. Geldenhuys, J.J Joubert, E. Jordaan, V. Jordaan, E.
Smit, WAP. von Ludwig. Van hierdie personeellede was
Barnard, Broodryk, V. Jordaan en Joubert ook ondstudente
van die WOK.

3.9.3.2 Verskeie goeie sportpersoonlik was ook aan die
personee! verbonde. Lede wat SA op die sportveld
verteenwoordig het, was H3flS Aucamp (rugby), Flappie
Lochner (mgby), Ingrid Ie Roux (netbal) en Elbie Joubert
(netbal). Op sportadministratiee vlak was daar talle wat
provinsiale spanne afgerig bet soos D.J. de Villiers, H.J.
Reynecke, E. Zietsman en E. Jordaan. Ander bet weer as
keurders, presidente en uitvoerende bestuursledegedien.

3.9.3.3 Op die uitvoerende kunstevlak bet die volgende
personeellede vera! bnite Wellington gepresteer: Adrienne
Joubert, Joseph Stanford, Susan Badenhorst,Koos Bouwer,
Bennett de Lange. Andre Serfontein, Hermie van der Mer
we, Benjamin van Eeden, LeonoreEhlers, Susan Sonerman.

3.9.4 LANGERAS30JAARDIENSAANWOK

Die samestel1ers van hierdie geskiedenis sou graag die
snypunt op 'n kwarteenwon plaas, maar dan sal die lys van
onddosente te lank word! Die lang verblyf van so haie
dosente spreek boekde1evir die beroepstuiste waarin hierdie
onderwysmanne en -vroue huIlelewensideale vervul bet

3.9.4.1 MEl. ELLA MALAN (Julie 1918-1948)

Ella Malanis op 14 Augustus 1892 op Wellington gebore.
As dogter in die huis van die bekende wamaker en bmge
meester, Francois Malan, woon sy al die bekende Hu
genote-im:igtings by om haar op1eiding te ontvang:

• Vanaf kindertuin (kindergarten) tot malriek was sy in
die Meisieskool van dr. Bliss.

• Sy bet haar B.A-graad aan die HugenoteUniversiteits
kollege onder die 1eidingvan dr. Fergusonverwerf

• Haar onderwysdiploma ([,) het sy aan die Opleidings
kollege onder leiding van mnr. Harvie verwerf
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Na 'n kort tydperk van onderwys aan die skool te Calitz
dorp, het sy die res van haar professionele loopbaan aan die
WOK gewy. In Julie 1918 is sy as dosent vir die T.-k1as
aangestel. Haar onderrig het gewissel tussen die ondenig
van Godsdiens- en Naaldwerkklasse.

Waar iets opgevoer of aangebied is, was mej. Ella altyd
teenwoordig om die tweede myl te stap. A5'n <lienswillige
Martha het sy met toegewyde arbeid, onvermoeide offer
vaardigheid en besielende optrede waardevolle dienste aan
die Kollege gelewer.

Haar grootste en kosbaarste bydrae moo egter op die terrein
van studentebeinvloeding gewaardeer word. Sy het 'n
onnitwisbare goeie en Christelike invloed op haar studente
gehad. Duisende oudstudente sal <litleanonderstreep: Mej.
Ella was weddik'n Israelietsander bedrog!

'n Paar dekades lank was sy die dryfveer agter die aksies
van die CSV op die kampus en oIgalliseerder van talle
dosente- en studerrte-uitstappies. In 1946 het sy die eerste
vyflig jaar van die Kollege 50 geskiedenis in die feesuitgawe
van die jaarblad beskryf

Hoewel sy aan die einde van 1947 amptelik uit die diens
getree het, het sy in 1948 en ook verskeie kere daarna in
verskillende departemente afgelos - 'n bewys van haar veel
sydigheid.

Mej. Ella het al driedie stigters van die Hugenote-inrigtings,
nI. 00. Murray, Femson en mej. Bliss geken. Maar'n nog
meer uitsonderlike be1ewenis van haar was dat sy al ag die
hoofde en rektore van WOK en OKE, van rnnr. James Har
vie tot mnr. JohanS1abbert,persoonlikgekenhet

Die redaksie van die WOK-jaarblad het 1947 50 uitgawe aan
haar opgedra.. Die hoot; mnr, HA Rust, het van haar o.a,
geskryf "Aan hierdie kollega moo ons 'n diepe buiging
van danken erlrentlikheid maak vir haar groot en blywende
werk wat sy aan die inrigting ven:igbet Vrr elke studentwat
met haar kemris gemaak het, bet haar naam 'n verfi:issende
enveredelende herinnering..."

Mej. Ella Malan is op 16 Julie 1995, 'n maand voor sy haar
een honderden derde veJjaardag son vier, oorlede.

Op die volgende paar bladsye is kopiee van 'n
paar sertifikate van mej. Ella Malan. Sy het bale
noukeurig alles gebere en ons argief is bevoorreg
om baie van haar dokumente 16 kan bewaar.

3.9.42 MEl. HELEN ELLEFSEN (1942-1976)

Mej Ellefsen is in 1916 10 Langebaan aan die Weskns
gebore, Haar rna was van Kanadese en haar pa van Noor
weegse alkoms. Sy het aan die Wynbefg Girls' High
School gematrilmleeren in 1939 die BA-graad en 'n jaar
later haar onderwysdiplorna aan die Universiteit van Kaap-

stad verwerf In dieselfde tyd ontwikkel sy ook 'n
lewenslange belangstelling in paleontologie.

In 1940 en 1941 het sy aan die Steynsburgse Kollege k1as
gegee en die volgende jaar by die personeel van die WOK
aanges1nit Hier het sy haar dadelik onderskei as iemand
met vele talente.

Mej. Ellefsen son die Kollege onder drie rektore siengroei,
nI. mnre Rust, Van der Merwe en Olivier. Haar besondere
bydrae as redaksielid van die jaarblad het grootliks bygedra
dat die Kollege se weIksaamhede so goed gedokmnenteer is.

Verder was sy by tal1e produksies wat die Kollege opgevoer
het, betrokke en daar ken altyd op haar nommer gedrnk
word "She will be remembered by her students as a
teacher who took a sincere personal interest in them all and
by family and friends as a Samaritan who couldnever resist
a call for help."

Mej. Ellefsen bet ook 'n lang en vrugbare lewe van <liens
aan haar geliefde AngIikaanseKerk gewy. Sy bet bv. 22 jaar
lank Sondagskool gehou, 12 jaar as diaken gedien en was 8
jaar lank voorsitter van die Kaapse tak van die Kerk se
vroueJiga Vrr!anger as 18 jaar het sy lewendige aksies met
groepe Girl Guides geloods.

Haar ondstudente en vriende sal hierdie dame onthon vir
haar meelewing, medemenslikheid, wye leeskemris en .
onderstennende glimlag.

3.9.4.3 MEl. S.M. (ESNA)ZIETSMAN (1953-1986)

Mej. Zietsman is op HnmansdoIp gebore en het haar
skoolopleiding ook daar voltooi. Daama het sy haar as
onderwyseres in Liggaamh1<e Opvoeding aan die Gnlafi:.
Reinetse Opleidiugskollege bekwaam. Sy bet onderwys in
Tulbagh, Kirkwood en Beaufort-Wes gegee voordat sy in
1953 die betrekking as dosent aan die WOK aanvaar bet In
1972 bet sy departementshoof in Liggaamlike Opvoeding
geword

Mej. Zietsman 50 werk kan breedweg in twee afdelings
verdeel word· 'n ogge:ndprogmm en 'n namiddagprogram.
Op aIbei hierdie terreine het sy altyd net haar allerbeste
gelewer. Sy sal denr die 15 kollegas wat denr die jare saarn
met haar Liggaamhlre Opvoeding (L.O.) gedoseer bet, ont
hou word as 'n persoon met ougelooflike werKywer en
se1fdissipline. Dit was vir a1ma1 'n voorreg oro haar 10ken
ken orodat sy vir a1ma1 'n voorbee1d geste1bet

As 'n kenner van haar vakhet sy op 'n deurlopendebasis in
die Onderwysdepartement se stndiekomitees vir LO. ge
<lien. Sy het voortdnrend in vemuwing geglo en daarom
was sy op die voortpwrtvan die ontwikkelinge op die vakge
hied in KaapIand

Denr die jare was mej. Zietsman die middeIpunt van die
netbal by WOK. Sy was nie net 'n goeie afiigterDie, maar
het ook waardevolle werk to.v. skeidsregting gedoen. Groot
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Ole Onderwyserskollege Wellington

Onthulllng van Borsbeeld van

JAMESHARVIE

10 April 1984, 17h30

Wellington Teachers' College

Unveiling of bustof

JAMESHARVIE

10 April 1984,17h30

1. Verwelkomlng Mnr. E. Sm/t, rektor 1. Word of welcome Mr. E. 8m It, rector

2. Ole aanloop tot die Dr. J.G. Meiring, 2. Events leading up to the Dr. J.G. Meiring,
huldlglngsgedagte oud-rektor (1936-1939) en tribute to James Harvie former rector (1936-1939)

euc-s.a.o. (1953-1959) and former 8GE (1953-1959)

3. Boodskap namens die Dr. J.H.H. Visagle, 3. Message on behalf of The Dr. J.H.H. Vlsagle,
Dlrekteur:Onderwys hoof: Onderwysburo Director: Education head: Education Bureau

4. Huldlglngsrede Mnr. M.J.L. Olivier, 4. Tribute to James Harvie Mr. M.J.L. Olivier,
oud-raktor (1968-1977) former rector (1968-1977)

5. Onthuiling van borsbeeld MeJ. Ella Malan, 5. Unveiling of bust Miss Ella Malan,
cud-student (1914) en ex-student (1914) and
oud-dosent (1918-1948) former lecturer (1918-1948)

6. Koorsang: Ode aan James Teks: Johan Conrad Ie 6. Choir: Ode to James Harvie Text: Johan Conradle
Harvie Toonsettlng: Johan de Klerk conducted Music: Johan de Klerk
onder leldlng van Tommie by Tommie van Wyk
van Wyk

7. Vote of thanks Rev. P.J. Raubenhelmer
7. Dankbetu/glngs Ds. P.J. Raubenhelmer, Chairman of the College

voorsttter van die Kollegeraad Council

8. Ververslngs en g~seillge B. Refreshments
verkeer
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getalle studente is jaarliks as skeidsregters gegradeer.

Ai; stigterslidvan die Boland Netbahmie het mej. Zietsman
deurlopend waardevolle werkgedoen. Sedert 1957 het sy in
die bestuur gedien, die grootste dee! daarvan as sekretaresse.
Van 1984 tot 1986 was sy die voorsitter van die Unie.
Sedert 1972 het sy jaarfiks as sekretaresse van die SA
Skeidsregtersvereniging opgetree. In 1982 bet sy die SA
Diensmedalje vir 20 jaar diens aan die SA Vrouenetba1
vereniging ontvang.

Uit hoofde van haar vakgebied het sy' ook atletiek, swern en
tennis afgerig.

Hierdie ware deme van WOK is "n Israeliet sonder bedrog.
Baie studente is deur haar fyn optrede gevorm om teenoor
kinders op 'n soortge1yke manier op te tree. Sy het 'n onnit
wisbare indruk op honderde studente gernaak. Haar altyd
teenwoordige vriendelikheid is 'n voorbee!d vir alle mense.
As persoon is sy altyd bereid om uit haar pad 10 gaan om
ander10help. "Kom OIlS kyk", is haar wagwoord.

Haar verstommende energie, jeugdige betrokkenheid en
gewaardeerde professionalisme het van haar 'n onderwys
mens van statuur en 'n vriendin deur dik en dun gernaak.
VIr WOK het sy haar beste oor baie jare gegee. WOK
saIueerhaar daarvoor,

Na haar aflrede bet sy steeds betrokke gebly by gemeen
skapsdiens op Wellington en bet waardevolle hnlp aan die
paneel wat hierdie geskiedenis nagevors het, verleen.

39.4.4 MNR. nr. (DOEM-DOEM) DE VILLIERS
(1954-198.5)

Duisende oudstudente en kollegas praat met groot heimwee
en trots oor hierdie man, want die naam Doem-Doem word
sinoniern gebruik vir die kenmerkende gees van en lojaliteit
teenoorWOK.

David J. de Villiers is op 8 Januarie 1926 in die Strand
gebore waar by ook gematrikoleer het. Aan die US het by
die B.Sc.-graad verwerfen aan die begin van 1949 bet hy sy
eerste onderwysbetrekking aan die Hoerskool Pearson in
Port Elizabeth aanvaar. Nadat hy ook 'n draai op Caledon
gemaakhet, bet by die pos in Liggaamlike Opvoeding by
WOK in 1954 aanvaar. In 1960 bet hy die Be.Ed.-graad
verwerf: Gedurende die sestigerjare het hy departements
hoofgeword.

Sybynaarnis afkomstig uit 'n Geskiedenisklas waar by ook
die vak gedoseer het. In tn standerd 3-boekie waarin die
verlJaa1 van die antiekegrotbewoners vertel is, is 'n lid van
die grotbewoners beskIyf as "'n klein mannetjie - moeilike
rig", genaarnd Doern-Doern. En so bet Dawid sy naam
gekry.

Gedurende die jare bet hy ook vir Boland rugby gespeel,
maar hy moes sy stewe1s vanwee beserings ophang. As
gemeenskapsmens bet hy egter wyd betrokke gebly:

diaken, ouderling, sondagskoolonderwyser, raadgewer vir
ander rnense, byeboer en natuurlik 'n ywerige hengelaar,

Uit sy huwelik met Magriet is drie seuns gebore. In 1970 het
Dawid en Magriet die huisouers van MacCrone geword,
waar hulle gebly het tot 1985 toe die koshuis gesluit is.

Hy was elfagtereenvolgende jare die voorsitter van Boland
se Senior Rugbykeurkomitee. Hy was ook agt termyne
voorsitter van die SA Kollegesrugbyvereniging.

VIr WOK washy die spil waarom rugby gedraaibet By'n
geleentheid is dit soos volg opgesom: " ... hierdie
meestedike rugbykenner en strateeg bet vir WOK meer
beteken as wat ooit met enige maatstaf gerneet of in enige
lofrede uitgedmk kan word." Die volgende statistiek
ondersl:teep di:t:

• Sedert 1971 was sy span ses keer die Bolandkampioen
• Sedert 1971 het 25 spelers vir die SA Kolleges gespeel
• Die volgende speIersbet in verteenwoordigende

spannegespeet
I vir SA
2 Junior Springbokke
5SAGaselle
66 vir Boland
47 vir ander provinsies

Dawie de ViIliers was by uitstek 'n sportman-opvoeder. In
sy afiigting het hy nie net aan die spelen afiigtingstegni
aandag gegee nie, maar ook goeie lewenswaardes bevorder
en die jong manne vir hulle lewenstaak as onderwysers vir
die skool vOOIberei. Hierdie opregte en diepgelowige man
bet met volkome toewyding aan sy saak gearbei en bet oor
die vennoe beskik om te kan besiel en 10 motiveer. Sy
persoonIike be1angstelling in sy mense en sy regverdigheid
sin bet van hom by uitstek 'n wareopvoedergemaak.

Tydens sy afskeid van WOK het verskeie van sy studente
boodskappiesgeskryt; soos Willem Hendrikse (1983-1986):
"Ai; 'n mens na Doern-Doem de Villiers gaan kyk as mens.,
kry jy dieselfde indmk van hom as wanneer jy hom met 'n
paar seningrige voorspelers sien werk, Hyis'n wonderlike
mens. Ek bet die voorreg gehad om saam met hom in 'n
koshuis 10 work en OIlS alma! was elke daghier saam met
hom. Hy is nie 'n man wat mas ofske1 nie. Hy bet daardie
sagte geaardheid, dog ferro. Hy is 'n diep Christen en 'n
egteen opregtemens."

David de Villiers is in 1994 in ' n duikongeluk in die see by
sy geliefde Vleesbaai oorlede. By sy begrafuisdiens bet
sovee! oudstudente opgedaag dat dit spon1aan die vorm van
'n lmldigingsreiin aangeneern het. Sy oudstudente saIueer
hom vir die groot im10ed watby uitgeoefen bet om aan
hulle vastigheid en rigting in hulle lewens 10gee.

3.9.4.5 J. FAURE LOOTS (1954-1987)

Jacobus Faure Loots is op 28 Oktober 1929 op Prieska go
bore en het in 1947 aan die Hoer Seunskool 10 Wellington





00: Dawid on Magriet de Villiers saam met die eerste en laaste primariusse van
MacCrone as 'n W OK-koshuis - Van As en Marianne Jordaan, en Beau en
Sharon Schoeman

REGS: Dawid saam met sy manne. Hierdie rugbyspelers het almal in een of
andor stadium provinsiale rugby gaspee!.

AGTER: Sias van Rooyen, Dawid de Villiers, Hannes Thirion, Bertie Schreuder,
Gawie Nieuwoudt, Van As Jordaan en Marius Smit

VOOR: Beau Schoeman, Willem Koch, Koos Ie Roux en Chris Luman



m: Gs · Op 7 Oktober 1981 is oroklouro aan twoo van WOK so sportstaat
makers, mnr. David do Viltiors on moj. Esna Ziolsman, vir 55 jaar van gesa
mentliko toeqowyde on suksesvolle diens toogoken. Saam rnet hutle is mev.
Ingrid 10 Il oux on mnr. Maritz Oroodryk wat die baadjies oorhandig hal.

Il EGS ONDER Tydens die sportalsluitinqsqeselliqheid op 7 Oktober 1986
is ntskoid gonoem van mojoEsna Ziotsman. Hior oorhandiq Marlone van
Zyl, sokrotaresse van dre Notbalklub, 'n ererol aan haar.

ONDI; H: Moj. Zielsrnan saam mel drie van haar oudnotbalspoolstors Iydens
dio oeufoosrounio op 21 Soptember 1996. V.l.n.r : Erina (Reliof) Hoffman,
Esna Zietsrnan (afriglor), 1\110 (Roux) Barrot, Alida (Coetzee) Burden
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gematrikuleer. In 1948 het hy sy studentelewe op die
kampus van WOK begin en in 1950 die H.P.O.S. (Skoolmu
siek) met onderskeiding, en boonop 'n A+ in die groottotaal
behaal Boonop het hy die onderwyslisensiaat (U.O.L.M.)
in klavier verwerf en kon dus in permanente hoedanigheid
as dosent in 1954 aangestel word. Tydens sy studiejare is
hyverlries tot die primarius van Kwafhu enhethy ookin die
studenteraad by die Kollege gedien.

Die grootste bydrae wat Faure Loots seker in sy 37-jarige
verbintenis met die Kollege gelewer het, was die stigting van
die konsertkoor in 1954. Hierdie koor sou groot bekendheid
in die Boland en ook wyer verwerf Met die verloop van
jare is talle toere ondemeem. Die koor is by. in 1961 genooi
om in Bloemfontein tydens die eerste groot Republiekfees
op te tree. Op die Kaapstadse Eisteddfod het die koor met
sy hoe standaard en fyn afronding twee jaar na mekaar die
skild verower.

Mnr, C.P. van der Merwe het die volgende van hom gese:
"Loots het vera! as organiseerder, uitbouer en besieler van
sangfeeste, en as stigter, dirigent en maestro van die kon
sertkoor 'n baie wye en ten volle verdiende repu:tasie opge-
boll."

In 1956 het hy hom verder bekwaam deur die voordraers-
Iisensiate (U.V.L.M.) in k1avier en orrel en die UB.L.M. te
slaag. In dieselfde jaar het hy as musiekinspekteur waar
geneem maar weer dadelikna sy eerste liefde, WOK, terug
gekeer.

Hy is ook 'n mens met 'n wye belangstellingsve1d. Daarvan
gelDig sy twaalf oorsese reise en sy baie stokperdjies soos
hontbrandwerlc, gJassb1der, syskilder, lees, en nahmrlik sy
grootbelangstelling in tuinmaak.

Faure en sy duetmaat van vroeer, Beatie (Joubert) Bnme
sou by die oudstudente 50 refiniekonsert op 21 September
1996 in drie k1avierduette optree. Hy is egter twee maande
voor die konsert op 19 Julie oorlede.

Van Faure Loots kan met opregtheidgeseword: "Die knn
stenaarverdwyn.maar sy werk bly voortbestaan."

3.9.4.6 MAGGlEWAGENAAR (1955-1986)

Machel Maria Wagenaar het op Jamestown skoolgegaan en
aldaar aan die destydse Hoerskoo1 gemarriknleer, nit is ook
bier dat sy haar eerste formele onderrig in k1avier ontvang
het Daama het sy bes1uit om haar vir die musiekondenig te
bekwaam en haar by die Opleidingskollege op Grahamstad
ingeskryf' Behalwe in k1avier, het sy ook onderrig in sang
en orrel ontvang.

Sy het na Jamestown as musiekonderwyseres teruggekeer,
maar na twee jaar haar studie aan die Universiteit van die
OVS voortgesit. Na die verwerwing van die Onderwyslisen
siaat in Musiek het sy vyfjaar lank aan die Hoer Meisieskoo1
op Cradock in musiek onderwys gegee.

In 1955 is sy as dosent in Musiek aan WOK aangestel Hier
het sy haar op al die terreine waarop sy 'n bydrae kon maak,
ingewerp. Inhaar betrokkenheid by die operette Lilac Time
bv., het haar verpligtinge gewissel vanaf die instudering en
vertolking van die hoofrol tot die organisasie van die garde
robe. Verder het sy 'n be1angrike ro1 as leidster van puik
dameskore, as soliste by sangfeeste en as begeleidster by
talle geleenthede gespeel Sy en haar komitee het jare lank
WOK 50 Sondagaandmusiekkonserte , wat 'n be1angrike
toonvenster van die Musiekdepartement was, georganiseer,

Haar grootste inspirasie het egter na haar studente uitgegaan.
Sy het hnlle liefdevol, sirnpatiek en uiters geduldig goo tot
die ontplooiing van hulle potensiaal. Sy was altyd die ver
fynde, korrekte, gematigde en tegemoetkomende dame wat
as sodanig deur haar studente liefdevol onthou en geeersal
word.

3.9.4.7 BENNETT DELANGE (1955-1989)

Bennett de Lange is op Oudtshoom gebore en het sy
opleiding aan die Hoer Seunskool aldaar ontvang. Op sewe
jarige ouderdom het hy alreeds sy eerste k1avierlesse ont
vang.

Na sy skoolloopbaan het hy sy studie aan die Opleidings
kollege Oudtshoom voortgesit, waar by die P.O.S. en die
H.P.O.S. (Landbou en Natuurstndie) verwerf het Daama
het hy aan die WOK in 1952 die H.P.O.S. (Klasmusiek)
verwerf

Na twee jaar onderwys op Wolseley het hy 'n lIll!IStelling
aan WOK aanvaar. Aan die einde van 1955 het hy die
Onderwyslisensiaat in Sangaan UNISA, en in die volgende
twee jaar het hy ook die Onderwysliseusi in Orrel en
Klavier verwerf. Hy het egter steeds sy sangstudie onder
prof George van der Spuy, Madame Margaret RolIX en
Madame Arnold vomgesit en 'n sanger van formaat
geword.

In 1962 het hy na Wenen vir verdere studie aan die Akade
mie vir Musiek vertrek, in 1964 na Suid-Afiika teruggekeer
en dieselfde jaar die Voordraerslisensia in Sang van
UNISAverwerf.

As dosent het by 'n reusebydrae gelewer to.v. kore, ope
rettes en musiekonderrig in die algrneen Die bekende en
gewilde mannekoor tydens sangfeeste en ander ge1eenthede
het gereeld 1uide applous uitgelok.

Die idee van 'n pyporrel in die C.P. van der Merwe-saal bet
by hom ontstaan. om die fondse in te samel is die musiek
spelLilac Time op sy inisiatief en onder sy leiding met
groot sukses uitgevoer. In talle.ander produksies het by 'n
1eidende rol gespeel soos St. Mary Magdaleen, Dido and
Aeneas, GlimIag/arul, WaIsdroom, 'n Aond op Broadway
en Sound ofMusic. Daarbenewens bet hy ook as solis by
sangfeeste en talle ander konserte selfs ver buite die grense
van Wellington opgetree.
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Bermett de Lange was 'n baie veelsydige persoon met vele
Wente en be1angstellings soos tuinmaak, skilderkuns,
rekenaars en baie praktiese dinge soos loodgieterswerk en
elektriese werk.

Bermett de Lange sal onthou word vir 5'f professionele
optredes en die respek wat hy daannee afgedwing het Die
deeglikheid waanny hy elke taak aangepak het, was "n
kenmerk van hom. Sy positiewe gesindhede, menslikheid,
lojaliteit en onseIfsugtigheid is navolgenswaardig.

3.9.4.& CHARLES JOHN MATIHEWS

Hierdie bibliotekaris van formaat is op 23 Oktober 1935 in
5'f geliefile Klein-Karoo op die dorp Oudtshoom gebore. In
1953 het hy 5'f skoolloopbaan aan die Hoer Seunskool
aldaar voltooi. Hierdie skool het 'n groot invioed op hom as
mens gehad, Daarna bet hy die Hons.-BA-graad in
Geografie en die S.O.D. aan die Universiteit Stellenbosch
verwerf.

As jong onderwyser het hy 5'f loopbaan aan die Hoerskool
Swellendam begin en twee jaar Jater na die Hoer Jongen
skool Paarl verskuif Sy passie vir die boek noop hom om
'n kursus in biblioteekwese te volg en in 1964 het hy die
Hoer Diploma in Biblioteeldrnnde verwerf Met hierdie
kwahldikasie het hy in 1965 by WOK beland nadat hy "n
virmige draai op Vrybmg gemaak bet Op akademiese
gebied het hy hom met vedoop van tyd verder onderskei
deur die Honneursgraad en in 1980 die Meestersgraad in
Bibliotekwese aan die US te verwerf

Pligsgetrouheid, dienswardigheid en "n passie vir 5'f werk
het John Matthews laat uitstyg as "n bibliotekaris van
formaat. Die akademiese bloeitydperk op die WOK-kam
pus kan in "n groot mate aan sy ywer toegeskryf word om
die kollegebiblioteek nit te bon tot seker een van die bestes
op koJ1egeviakvan hierdie grootte in die RSA

Op sportgebied hetby ook5'f bydrae gelewer in die afrig1ing
van atletiek en krieket Vir Ianger as vyf jaar het hy met
onderskeiding as voorsittervan die krieketIdub gedien. Hy
het as toerleier opgetree en studentegroepe na plekke soos
Natal, die Klein-Karoo, Zimbabwe en Mosambiek geneem.
Sy kennis van en Iiefile vir die beeldende kunste het deur die
jare "n groot invioed op sy stodente uitgeoefen.

Sy kundigb.eid is deur die Departement in departementele .
en streekstudiekom i,v.m. skoolbiblioteekwese betrek.
Uit sy pen het 'n aan:tal vakdidalctjese artikels in DIE UNIE
enDIE SKOOLBIBUOTEEK verskyn. Sy 1eierseienskllppe
hetversekerdathyin 19&1 as departementshoof aangeste1 is
- "n pos wathy tot sy aflrede aan die einde van 1995 bekIee
bet

John is met Aritha Steyn, 'n oudstudent van WOK getroud.
Uithnllebuwelik is drie kindersgebore.

John Matthews het diep spore in die geskiedenis van die
Kollege en in die lewe van studente getrap. Ons salueer
hom daarvoor.

3.10 'N LYS VAN PERSONEELLEDE

Die atmosfeer wat by 'n opvoedkundige inrigting heers en
die gees waarin die opvoedingswerk gedoen word, hang in
"n groot mate af van die toewyding en entoesiasme waar
mee die lede van die personeel hulle lewensroeping vervul
Om 'n geringe erkerming te vedeen aan die ongeveer 250
manne en vroue wat in permanente hoedanigheid of
andersins vir langer tydperke in tydelike hoedanigheid
gedurende die loop van 94 jaar van die Onderwyskollege
Wellington op die kampus gearbei het, is die volgende Iys,
in kronologiese volgorde van die jaar van aanstelling, opge
stel:

OPMERKlNGS:

1. Dosente wat slegs enkele kere in tydelike hoedanigheid
afioswerk gedoen het, is me vermeld me.
2. Getroude dames, wat voeer jare, vanwee hnlle getroude
status me permanent aangeste1 kon word me, maar tog cor
die loop van "n aan:tal jare feitelik "tydelik permanent" was,
is wel ingesluit
3. As slegs een jaartal genoem is, by. 1942,beteken dit die
dosent wasslegs die een jaar permanent in diens,
4. As slegs slegs een jaartal met 'n koppelteken genoem is,
by. 1987-, beteken dit die dosent was in 1996 steeds in
diens.
5. As daar na die tweede datum ++ staan, beteken dit die
dosent het daarna nog etlike kere korter periodes afgelos.
6. Vanweedie beperkte bronne kan daarnie aanspraak op
absolute volledigheid/korrektheid gemaakword nie.

Harvie, mnr. James 1896-1921
Solomon, mej. E. 1896-1903
FlSk, mej. M. 1896-1911
Thorn, mej. C. 1898-1900
Spencer. mej. E. 1898-1925
Steyn, mej. S.HM. 1901-1904
Bennett, mej. J. 1901-1911
Thompson, mej. E. (mev. Davies) 1902-1912
Brink, mej. G. 1905-1907
Haids, mej. M. 1907-1910
Johnston, mej. M.J. 1907-1911
Joubert, mej. E. 1908-1910
Joubert, mej. D. 1909-1911
Adamson, mev. A 1910-1911
Davies,mnr.AW. 1911-1935
Simpson, mej. (1) S. 1912-1914
Drake,mej. 1912-1914
Moller, mej. S.H. 1912-1930
Peat,mej. N.C. 1912-1937
Coaten, mej. C. 1912-1941



Barr, mev. C. 1913-1922
Rawson, mnr, J. 1913-1922
Scudamore.rnej. W.I. 1914-1917
Malan, mej. H.B. (mev. Gettle) 1914-i918
Wamer.mej. 1915-1916
Nesenberend, mej. 1917-1918
Walters, rnej. J. 1917-1922
Malan,mej. Ella 1918-1947+1948
Moore, rom. C. 1922-1948
Mmray, mej. L.F. 1923-1927
Neave, mej. E. (mev, Woudberg) 1925-1926
Nathan, mej. F. 1926-1927
De Villiers,mev. S.M. (Maxie) 1926-1930
Malan, rom.D.D. (hoofGefenskool)l926-1937
do. (vo1tyds by WOK) 1938-1951

Wallis,mej. R 1929-1930
Cross,mej. E.M. 1930-1935
Lawrie.rnej. M.JA 1934-1938
Meiring, dr, J.G. 1936-1939
Kotzenberg, mej. H.M. 1936-1939
Watson-Morris,mej. R 1937-1944
Kotze, mej. H.R. 1938
Groenewoud, mnr, P. 1938-1954
Lemmer.mnr, P.J. 1939-1940
Ingle,mej. M.C. (mev. Pool) 1939-1941
Gredley, rom. W.E. 1940
Rust, rom. HA 1940-1953
Louw, mej. L. 1940-1952
Lochner,rom. G.P. 1940-1974
Marais, rom. S. La Rom 1941
MacLachlan, rom. J. 1942-1945+'67-'71
Roux.rnej. H. (mev. McDermid) 1942-1945
Ellefsen, mej. H.KJ. 1942-1976
Kok, mej, N. 1945
Mi1Is, mej. DM. 1945-1957
Van der Merwe, rom. C.P. 1945-1967

. Easson, mej. H. 1946
Kloppers, mej. S. 1946-1951
Marais,mej. A 1946-1949
Enslin, rom. J.J. 1946-1951
Retief;mej. L. (Dolce) 1946-1977
Wilson,mej. G. 1947-1950
Newmark,mej. M. 1947-1950
Joubert, mev. AE. 1948-1971
Florence., rom. J.S. 1948-1969+'7()..'72
Uys., mej. E, (mev. Breytenbach) 1949
Malan,mej. F.L. (mev. MaIherbe) 1949-1967
Grobbelaar,mej. A 1949-1950
Hattingh, mej. A (Mev. Klopper) 1949-1950
Olivier.mnr, MJ.L. 1949-1977
Lorrw, mej, E. (mev. v. Vuuren) 195()..1951
Jooste.,mej. NJ. de W. 195()..1959
De Villiers,mej. AP. (Ebersohn) 195()..1951
DeJongh,mej. D. 1951-1952
Smuts, mev. D. 1951-1953++
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Smuts, mej. A 1951-1954
Roux, mej. D. 1951-1961
Aucamp, rom. J.A 1951-1961
Van Dyk, mej. C. 1951-1979
Loots, rom. J.F. 1951-1987
Mostert, mej. R.C 1952
Van der Merwe, mej. E. 1952
Moller,mej. R. (Thorn) 1952-1954
Oosthuysen, mej. M.M. (Noteboom)1952-1955
Van der Merwe, mnr. C.S. 1952-1974
De Necker,mej. S.c. (mev. Mislcin)1953-1954
Stander, mej. M. (mev. de Villiers) 1953-1955
Du Plessis, rom. RJ. 1953-1964
Nel.rnej. F.L. (mev. Olivier) 1953-1958+ '68-'77
Van Zyl, rom. JA 1953-1980
Zietsman, mej. S.M. 1953-1986
Rheeder,mej. W.I. (mev. Wium) 1954
Truter, rom. H.J. 1954-1970
De Villiers.mnr, D.J. 1954-1985
O'Grady, mej. F. 1955
Noppe, mej. H.R. 1955
Van der Merwe, mnr. C.J. 1955-1974
Wagenaar, mej. M.M. 1955-1986
De Lange, mnr, B. 1955-1989
Botha, mev. GA 1956-1957
Slier, mej. M. 1956-1959 +'72-'87
Wmdsor, mej. DA 1956-1960
Loubser, mnr, M.M.M. 1957-1971
Grobbelaar, mej. F.E. 1958-1977
Coetzee., mej. M.M.D. 1958
Bouwer, mnr, J.D. 1958-1980
Buys, mev. E. 1959
Vietor, mej. M.M. 1959-1965
Olivier,mej. P. (mev. De Kock) 196()..1961
Barnard, mnr, P.J. 196()..1979
Van der Merwe, mnr, AJ. 196()..1980
Loock, mej. A (mev, BleuIer) 1961-1964
Hanptfleisch, mev. Mathilda 1961-1968
Lombard, mej. S.£. 1961-1979
Badenhorst,mej. S.M.C.(patek) 1962-1972
Fourie, mnr. OJ. 1962-1980
Nortje,rnnr. P.H. 1962-1982
Truter, mev. AM. 1963-1964
Venter, mej. V. (Oe1ofsen) 1964-1966
Hofmeyr, mev. E.E. 1965-1970
Malherbe, mev. CW. 1965-1971
Botha,mm. AJ.R 1965-1972
Matthews, mnr. C.J. 1965-1995
De Villiers,mev. AM. 1966-1969
Du Torr,mej. L. (Stander) 1967-1971
Malan, mev.L 1966-1967
Theron, mnr, G.J.J. 1968-1969
Van Eyssen, mev. M.S.£. 1969-1976
Broodryk, mnrJdr. M 1968-1989
Burger, mej. AM.I. (00Toit) 1969-1970,+'81·'83



Stanford, mnr. J. 1969-1972
Marais.mev, M.M. 1969-1974
Avenant, mnrJdr. P.J. 1969-1983
Rust, mej. F.R. (00 Toit) 1970
Kroes, mnr. G. 1970-1971
De Jager,mev. 1970-1971
Knoetze, mnrJdr. F.L. 1970-1971
Aldrich,mev. J. 1970-1971 ++
Krause, mev. L.c. 1970-1974
Janse van Rensburg, mnr. JA du.P.l970-1974
Prins,mnr. T.J. 1970-1984
Studer, mej. M.M. 1970-1988
Badesnhorst.rnnr, J.R.S.. 1970-1991
Terblanche, mnr.F.H. 1971
Sander,mej. E. 1971-1972
Loots,mev. A.M. 1971-1973
Joubert, mej. S.E. (Engelbrecht) 1971-1973
Prins,mev. J.J. 1971-1975
Griessel, mnr. J.J. 1971-1976
Jooste,mnr.G.J. 1971-1977
Bamard,mnrJprof M.C. 1971-1982
Van Wyk, mnr. T.R.V. 1971-1991
DuPIessis,mnrJdr. J.N.S. 1971-1991
Souter,mnr. CW. 1971-1992
Conradie, mnr. J.H. 1971-
Pretorius, mev. A.M. 1972-1974
Pretorius,mnr. H. 1972-1974
Truter,mev. J.J. 1972-1974
Von Molendorf;mej. L. 1972-1975
Venter, mej.E. 1972-1976
Geldenhuys,mnrJdr. D.G. 1972-1976
Van RensbuIg, mej. W.I. 1972-1977
Van der Westhuizen, mnrJprofC.P.1972-1978
Du Toit, mnr. J.J. OOP. 1972-1984
Stoltz,mev. D.C. 1972-1985
Botha,mnr. J. 1972-1986

. VanderWesthuizen,mej. N. 1972-1989
Von Ludwig,mnrJdr. WAP. 1972-
~~mejI 1973
Matthee,.mej. S.H. 1973
Van Heerden, rom. P. 1973-1975
Burger, mev. H.C. 1973-1975 ++
Reynders, mnr. U.M. 1973-1980
Schroeder, mnr. L.J. 1973-1987
Pienaar, mnr. CA 1973-
Murie, mej. HA 1974
Rossonw, mej. C.C. 1974-1975
Koegelenberg, mej. F. 1974-1977
Van Jaarsveld, mev. Y.C. 1974-1977
Van Eyssen.mev, M.S.E 1974-1980
Lotz,mnr. SJ. 1974-1993
Venter,mej. E. 1975-1976
Van derMerwe, mnr. JA 1975-1976
Van Heerden, mnr. A.B. 1975-1976
DuPlessis,mnr. P.L. 1975-1983
Schreuder, mnrJdr. D.R. 1975-1984
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Venter, mnr, A.P. 1975-1985
Fourie.rnnr, C. 1975-1989
De Klerk, mnr. J.L. 1975-
Jordaan, mejJdr. E 1975-
Kilian, mej. F. 1975-
Botha, mnr. J. de V. 1975-
Jooste, mev. J.C. 1976-1977
Kapp, mnrJprof c.A, 1976-1977
Truter, mej. M. 1976-1977
Smit, mev. C.M. 1976-1979
Venter, mnrJdr. C. 1976-1980
Ehlers,mej. L. 1976-1987
Van derMerwe,mnr. J.N. 1976-1995
On Plessis,mev. J. 1977-1978
Blanckenberg,mnr. J.M. 1977-1978
Underhay.rnev, E. 1977-1978
Lintvelt,mej. M. 1977
Van Eeden.,mnr. B.H. 1977-1987
DuToit,mnr.A.S. 1977-1988
Serfontein, mnr. A. 1977-
Van derMerwe,mnr. H.J. 1977-
Lerman, mej. S.E. 1978
Engels, mev. E. 1978-1980 ++
Manris,mnrJprof DeIaR. 1978-1987
Sanerman, mej. S.C.J. 1978-1987
Cloete, mej A.E. (Smith) 1978-1980
Stimie,mej.E. (00 Toit) 1978-1983
Smit,mnrJdr. E. 1978-1989
Schon, mnr. J.L. 1978-1989
De Kock, mnrJdr. A.J. 1978-1991
De Villiers,mnr. D. 1978-1992
Koekemoer, mej. E. 1978-1993
Smith, mej. G.M. (Smit) 1978-
Le Roux,mev. 1. 1979-1981
Cronje, dr, P.K. 1979-1989
Kitching, rom. C.J. 1979-
Giliomee, mev. J.E. 1980-1981
Heunis,mej. D. 1980-1984
DuPlessis,mev. M.E. 1980-1985
Jordaan, mnrJdr. V. 1980-1985
Koortzen,mej. A.C.M. (v.Heerden)1980-1988
Reynecke, mnr. HJ. 1980-1990
Kemp,mej. EA (Wiggins) 1980-1995
Easson, mnr. H.N. 1980-
Walton, mnr. J.D. 1981-1985
Stander,mnrJdr. R.H. 1981-1991
Hoek, mnr, A.J. 1981-
Joubert, mnrJdr. J.J. 1981-
Ryke, mev. Y. 1982-1983
Gouws, mej. K. 1982-1984
Schreuder,mnrJdr. J.H. 1983-1987
Uys, mej. E.C. 1985-
Odendal,mnr. M.J. 1985-
VallZyI, mej. A.M.E. 1986-
De Kock, mej. C. 1986-
Kritzinger,mej. E. (Rademeyer) 1986-
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Du Preez, mnr. L.J. (vanafOUdtshoom) 1988-

Die voIgende dosente het nil die amalgamasie-aankondiging
vanafOKP oorgek:om:

198()'1988
1989

VIctor, mnr. A
Liebenberg, mnr. W.F.

3.12 OPSIGTERS

Daar bestaan onsekerheid oor wanneer die eerste opsigters
pos by die Kollege geskep is.

Van der Merwe, mnr. Roelf 1943(?}-1955
Goosen,mnr.D. 1955-1968
Wahl. Mnr. P. 1968-1969
Van Dyk, mnr. I.F. 1969-1915
Sadie.,mnr.U.N. 1915-1911
KrieI, mnr, K.C. 1911-1981
Hagen,. mnr.HJ. 1981-1988
Lombard,mnr. C.P. 19&9-

Die voIgende persone het as huJpopsigters opgetree:

De Villiers, mnr. M.P. 19&0
Van Antwerpen, mnr.C.J. 19&1-19&5
Goosen,mnr.C.J. 1985
Craig, mnr. AD. 19&6-1981
Du Plessis, mnr. D. 1988-1989

BRONNE GERAADPLEEG (lIOOFSTIJK 3)

ARGIVALE BRONJll'E

DIE STAATSARGIEF, KAAPSE ARGIEFBEWAARPLEK

PAE: Ll/0I1&'2, ClericalAsistance in TrainingColleges,
1931

PAE: 142, 165, 236,561, &01

SBWN: lIl/2

SGE: 11192, lI206, 1/382, 1/662,111501-1520,2130,2141,
21161,21182, 2/236, 21306, 2/384, 21554,2/629

Wellington Skoohaad: Notuleboeke

Du Toit,mev. S. 191()'1911
Langhenhoven, mej. S. 1912-
Van der Westhuizen, mej. C. (V.dMerwe)1916-'&1
Willemse.rnej. S. 1911-19&0
Miiller, mev, S. 1911-1980
Ne!, mev. P.M. 1911-
Spamer, mev. A 198()'1985
Neetbling, mej. H. 198()'19&5
Schreuder,mej. A (Marais) 198().1986
Viljoen, mej. E. 1981-
Smith, mev. S. 1986-
WahI,mev.L. 1981-19&9
Venter, mev. AE. 1981-1993
Tail, mev. AH. 1989-

In 1980 het die Departernent 'n administratiewe beamptepos
by die Kollege geskep toe die sekretaris van die Wellington
Skoohaad na die Kollege oorgeplaasis:

1941-1965
1960-1965
1965
1965-1916
1966-1910
1910-1912

1988-1992
1988
1988
1989-1995
1989
1988-

Naude, mev. H.
Naude, mnr. D.
Slabber, mev. J.
Van derWesthuizen, mnr. J.B.
Lewis,mej. I.
Slabber, mev. J.

Die formule vir die toekemring van die pos is waarskynlik
0= in 1959 goedgekeur; tot 6 klasse, 'n deeltydse pos; 10f
meer ldasse, 'n voltydse pos.

WOK het sy eerste sekretaresse in 1941 in die persoon van
"Ma" le Roux gekry.

Le Roux, mev. Hester ("Maj
Joubert, mej. I (Meiring)
NeI,mev. L.
ROSSOllW, mej. A (Geyer)
Pienaar,mev. J.H.
N"reuwoudt,mej. AJ.

3.11 KLERKLIKE PERSONEEL

In die eerste halwe eeu van die Kollege 50 bestaan moes die
hoofde sonder enige administrntiewe hulp klaarkom. In
1931 he! die SAOU die voIgende Kongresbeshrit aanvaar;
~Aangesien die beginsel van'die toekemring van sekretares
ses aanop1eidingskolleges in die praktyk deur die Departe
ment erken is, versoek die Kongres om die aanstelling van
sekretaresses aan alle opleidingskolleges in gunstige oorwe
ging te neem, daar gevoe1word dat die tyd van prinsipale te
veel <leur kIerikale werk in beslag geneem word"

Die SGO het soos volg geantwoord: ~Waar dit bewys kan
word dat die aanstelling van 'n sekretaresse aan 'n oplei
dingskollege noodsaaklik is, word goedl::eming daartoe
verleen,"

Die voIgende persone (in alfabetiese orde) het verskeie kere,
een jaar en korter, afgelos:

Conradie.,mev. J.
De Klerk, mev. c.n.
Gebhardt, mev. CM.
Ingwersen,mev. J.
Jacobs.mej. J.W. (gesekondeer (984)
Kruger, mev. I.
Nel,mej. E.
Pretorius, mev. C.
Prinsloo,mev. E.
Rossouw.mej. M.J.M
Truter, mev. C.J.
Van derMerwe, mev. M.E.
Venter,mnr.IA
Wheeler, mev. A



KAAPLANDSEONDERWYSDEPARTEMENTSARGIEF

L1/17313101
L1/173/3/07
L1/1731312
LeerE3

WOK-ARGIEF

Leer: Personeel
Notules van die AdviesraadIKollegeraad en Senaat

WELLINGTONMUSEUM

Aantekeningevan mej. E. Malan

GEPUBLfflEERDEBRONNE

CAPE EDUCATIONDEPAR1MENT

Report ofthe SGE, 1896-1989
Education Gazette, 1900-1926

DIE ONDERWYSKOLLEGEWELLINGTON

Broodryk, M. (e.a.): TROTS VAN DIE WAMAKERS
VALLEI

DIEwrNSTOK, 1963-1989
FEESUITGAWE 1896-1946 OPLElDINGSKOLLEGE

WEILINGTON
WOK-JAARBLAAIE,I927-1959

DIE HUGENOTESEMINARIE

DIEHUGENOOT, JUBILEUMUITGAWE, 1986-1940
HUGUENOT, 1925
HUGUENOTNEWSLEITERS,1918-1946
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HOOFSTUK 4
OPLEIDINGSKURSUSSE

Voor enige aandag aan die opleiding van onderwysers in die
Kaapkolonie geskenk is, was daar hoofsaaklik drie soorte
persone wat by die onderrig van kinders betrokke was: die
sg. sieketroosters en kosters, wat merendeels op die voorbe
reiding vir aanneming as lidmate in die kerk gekonsenteer het;
die rondtrekkende persone wat hoofsaaklik nit ontslane be
amptes en matrose van die Hollands- Oos-Indiese Kompanjie
bestaan het, en die ingevoerde onderwysers, hoofsaaklik nit
Engeland en Holland. Die swak gehalte van veral die rond
trekkende onderwysers wat in baie gevalle op plase onderrig
gegee het, het die beeld van die onderwyser baie skade
berokken omdat huIle dikwels suiplappe en berugte karakters
was - gevolglik het veral die platte1andse bevolking weinig
respek vir die beroep van die orulerwyser gekoester. Hierdie
prob1eem het reeds al gedurende die ag1iende eeu sy kop
uitgesteek sodat Goewemeur-genernal Van Imhoff "n bevel
lJitgevaardig het wat afgedankte en onbevoegde amptenare
van die HOlK verbied het om onderwys te gee - 'n opdrag
wat in 1791 deurRijk Tulbagh herhaal is.

4.11WEENORMAALSKOLE

Die stigting van opleidingskole vir onderwysers is reeds so
verin die vedede as 1804 in die De Mist-ordonnansie vasgele
waarin 'n normaalskoo1 vir die Kaap aanbeveel is. Hierdie
Ordonnansie van Kommissaris De Mist kan tereg as die
eerste Suid-Afrikaanse onderwysordonnanse beskon word.
Vanwee die OOIrulIIIe van die KaapdeurEngeland in 1806 het
hierdie aanbeveling egter agterwee gebly. In 1837 bet die
sekretaris van die Goewemeur, ko1onel BeD, "n memoran
dum opgeste1 waarin gekla is oor die lae gehalte van die
onderwysers, en dat die gebore Afiikaner hom nie vir die
werk won bekwaam nie. Met hierdie memorandum voor
hom het die besoekende Sir John Herschel voorstelle inge
dien wat gelei bet tot die stigting van die eerste "Normal
Seminary"in 1842 in Kaapstad onder Rev. Thomas Bucha
nan: onderwysers son as hulppredikante in sekere aangewese
skole dien, om later tot volle predikllnte bevorder te word.
Die Seminarie is weer in 1860 geslnit as gevolg van die feit
dat dit 'nvolslae mislnkkingwas - sover bekend het geen van
sy kwekelinge uiteindelik onderwysers geword nie! Die
Onderwyskornmissie van 1862bet ooknie eens aanbeveel dat
die Seminarie heropen word nie, maar eerder dat onderwy
sers, veral vir die boer paste, nit Engeland ingevoer moes
word.

DieNormaalkollege van die N.G. Kerk is in 1878 in Kaapstad
onder die boofskap van James Reid Wbitton., wat vanuit
Skotland deur dr. Andrew Mmray gewerf is, gestig. Hierdie
Kollege bet goeie werlegedoen en baie van sy studente bet
ook paste in die Transvaal en Oranje-Vrystaat bekom. Reid,
wat later 'n eredoktoraatin die lettere van die Universiteit van
Suid-Afiika ontvang het, is algemeen erlcen as die Nestor
onder verskeie bekwame opvoedkllndiges wat Skotland aan
Suid-Afiika gelewer bet Die Kollege is in 1916 in die

Opvoedkundedepartement van die Universiteit van Kaapstad
opgeneem.

4.2 DIE KWEKELINGSTELSEL

Die groot skaarste aan opge1eide onderwysers het die Super
intendent van Onderwys, Sir Langham Dale, genoop om in
1859 'n kwekelingstelsel, wat ook in Brittanje sedert 1846 in
gebruik was, in werking te stel, Hiervolgens son leedinge
reeds, terwy1 hulle op skoo1 was, kon kies om die onderwy
sersopleidingskursus te volg, maar stel1ignet by sekere goed
gekeurde skole en onder die 1eiding van onderwysers wat vir
die doe! gekeur was. Die leerling moes reeds 13 jaar ond
wees, en aanvanklik was die reeling dat die opleiding vyfjaar
son duur - 'n tydperk wat in 1861 tot drie jaar verkort is. Die
onderwyser wat met die opleiding belas is, moes ten minste
een uur per dag bnite die gewone skoolure aan hierdie
opleiding afstaan. Leedingewat tot die kursus toegelaat is, is
aan die einde van die jaar in 'n mondelinge en skriftelike
eksamen getoets en moes voor 'n inspekteur van onderwys
klas gee voor hylsy die "Elementary Teachers' Diploma"
(sedert 1873) kon verwerf Die vakke in die kursus was En
gels, Lees, Skrif, Rekenkunde, Skoolbestuur, met Hollands en
"n inheemse taa1 as opsionele vakke. Die onderwyser wat die .
op1eiding gedoen het, het dan ook 'n addisionele toelae vir
hierdie verantwoordelikheid ontvang: £5 vir elke kandidaat
wat in die eerste graad geslaag het, en £4 vir elke tweede
graad geslaag.

In 1878 bet die Departement die "Middle Class Certificate"
ingestel wat na twee jaar opleiding verwerfkon word en wat
as gelykwaardig aan die Matriknlasiesert beskon is.

Dr. Thomas Muir, wat in 1892 as die nuwe Superintendent
generaal van Onderwys aangeste1 is, het emstige aandag aan
die opleiding van onderwysers geskenk aangesien hy in "n
ondersoek vasgeste1 bet dat 64,7% van die onderwysers oor
geen akaderniese ofprofessionele kwalifikasies beskik bet nie.
Hy het gevolglik voortgegaan om die kwekelingstelsel ingry
pend te hervonn, Hy bet we1iswaar hierdie stelsel nie as die
ideaal beskon nie, maar moes daannee voortgaan vanwee die
groot tekort aan voldoende opgeleide onderwysers. Waar die
toelatingsvereiste in 1894nog st.1V was., is ditin 1899 tot st.
Vverhoog,in 1901 tot st. VI en in 1910 tot st. Vll. Die oplei
ding bet dan ook drie jaar geduur in die sg. PT" PT2 en PT,
(PT ~ Pupil Teacher). Leedinge wat die st. Vlll-eksamen
reeds geslaag het,is van die eerste jaar vrygestel, en leedinge
wat st. X geslaag het,kon direkby die derdejaar aansluit.

nat selfsdie verhoogde toelatingsvereiste nie vir mnr. Harvie,
hoof van die wrc, bevredig bet nie, bet dnidehl< nit sy
getnienis voor die Fremantle-kommissie in 1910 geblyk. Op
"n vraag ofhy son saamstern dat die toelatingsvereis tot st.
10 verhoog behoort te word, bet hy geantwoord: "It would
be a great advantage." Hy bet egter toegegee dat dit nie in
daardie stadium haalhaarwas nie,aangesiendit tot 'n tekort



Die volgende syfers gee "n perspektief van hoe die 2209kwe
kelingonderwysers in die Kaapkolonie in 1906 onder die
verskillende soorte skole verspreiwas:

236 by blanke Opleidingskollegeslskole*
527 by Eersteklas- Openbare Skole
760 byTweede-ofDerdeldas- Openbare Skole of

Sendingskole
686 by Inboodingskole

(* Die terme "opleidingskolleges" en "opleidingskole" is
soms op 'n lukrake wyse gebruik - om egteras 'n "kollege"
te kon kwalifiseer, moes die opleidingsinrigting ook studente
na st X opgelei het en bewys het dat 'nminimwngetal van 20
studente in hierdie kategoriegehandhaafkon word.)

Ten opsigte van die slaagsyfers bet die SGO in sy verslag van
1911die interessante waarneming gemaak dat die slaagsyfers
in die hoer skole verskeie jare reeds hoer was as by die
opleidingskolleges, wet waarskynlik toegeskryfkun word aan .
die beter algemene opleidingsgeleenthede by die skole. Die
opleidingskolleges het waarskynlik ook die meeste van 1mlle
leerlinge vanaf die kleinerskole getrek,hoewel daar ook baie
knap leerlinge van verskeie dele van die provinsie by die
kolleges aangesluit bet Hierdie laaste waarneming het tot
gevolg gehad dat die kolleges 50 slaagsyfers in die eerste
graad hoer was as die van die skole.

"n Belangrike en omvattendeverslag van die Onderwyskom
missie wet in 1910onder voorsitterskap van HE.S. Fremantle
met sy werksaamhede begin het, is in 1912 gepubliseer. "n
Afde1ing is ook aan die opleiding van onderwysers gewy en
die ems van die situasie is dn;delik onderstreep. Die Kom
missie bet toegegee dat heelwat verbeteringereeds ingestel is,
maar dat daar nog baie emstige tekortkomings in die steJsel
was. Die Derdek1as Onderwyserserti (G"TJ) , by. was
nie voldoende nie aangesien die kwekelingonderwys nog
gans te jonk en onryp was om ondcrwys te gee; die toela
tingsvereistes was te 1aag en moes tot die Senior Sertifikaat
(naas Matn1mJasie) verhoog word; die onderwysers bet
gebrek gely aan "n bree kulture1e agtergrond; daar was nog
nie "n oplossing gevind om onderwysers vir vera! die platte
1andse skole op te lei nie. Hoewel die Kommissie toegegee
bet dat goot vordering reeds gemaak is to.v. professionele
skoJing, bet 1mlle bevind dat weinig iv.m. akademiese
kwalifilrnsies gedoen is. Die feit dat die meerderheid van die
kwekelingonderwys hIllle opleiding nog by boer skole
ontvang bet, was "n emstige punt van kritiek.. Die meer
derheid van die onderwysers betmaarnet die 0, besit, wet as
totaal onvoeldoende beskou is. "Ihe vast majority of the
certified teachersare not matriculated, and only hold a third
class certificate, and whether we look to their standard of
education or to their professional training, it is impossible to

Die stelselvan opleiding volgens die kwekelingstelsel kon eg
ter vanw.,;: die groot aanvraag na onderwysers nog me laat
vaar word nie. In 1905 by. is daar reeds drie op1eidingskole

Mnr, Noaks bet verder in sy verslag van 1895 melding go
maak van hoe die praktiese onderwys by die Malherbestraat
Armskool vedoop bet Soggens is die leerlinge deur die
skoolhoof, mej. M.E. Norton, onderrig, en in die namiddag
bet "n kwekelingonderwyseres van die Seminarium die
ondenig waargeneem. Die leerlinge wie 50 work me op stan
daard was nie, "are handed over to be experimentedupon by
a number of pupil teachers (17 in all) from the Huguenot
Seminary and the Boys' Public School, who each takes a
class once a week." Mm. Noaks het verder gemeld dat
hierdie kwekelinge grotendeel:s aan 1uJlleself oorgelaat is, ten
spyte van die sterk aanbeve!ings in sy verslag van die vorige
jaar dat die saakreggestel moes word. Ten spyte van hierdie
nega-tiewe punte van kriliek was die Wellington-skole in die
alge-meen gesog en hoog aangeslaan as skole vir die
opleiding van kwekelingonderwys en was Wellington dus
ook "n natuur-Iike keuse vir die tweede opleidingskool onder
die Onderwys-departent.

Die stigting van die Opleidingskool in 1896 het die dmk: op
die plaaslike skole in 'n mate vedig, en aan die einde van die
jaar was die eksamenuitslae soos voJg:

35
aan onderwysers sou lei. Matrikulasie sou in elk geval me die gestig (Kaapstad, Wellington en Grahamstad), maar volgens
opsie wees me, want "it is not desirable to force many girls to 'n uitspraak in THE EDUCATION GAZEITE van 11
take Latin and Mathematics"! Augustus 1905sou die getal vertienvoudigmoes word om in

die aanvraag te voldoen, "It follows, therefore, that the surest
means of obtaining a sufficient supply of certified teachers.
especially in the more remote country districts, is to encour
age the training of pupil-teachers in the divisional town
schools."

Dr. Muir het ook sekere vakke, wet in die verlede baie ver
waarloos is, in die skole ingevoer en instrukteurs aangestel
om die onderrig van die ville op 'n stewiger grondslag te
plaas. Daar is met Skoolsang en Naaldwerk begin, opgevolg
deur Houtwerk en Tekene., Kindertninmetodiek, Huishoud
kunde en Natuurstudie, Van die begin af is spesiale moeite
gedoen om die onderwysers en ook die kwekelingonder
wysers in die onderwysmetodiek van hierdie vakke op te lei.

Op Wellington is drie skole gekeur om onderwysers deur die
kwekelingstelsel op te lei: die Blaauwvallei-skool van mnr.
M.J. Stucki, die Huguenot Seminary Girls' School en die
Wellington Boys' Public School In 1895 by. was daar 17
kwekelingonderwysers by die Seunskool (in die sg. "Normal
Department) en 11 by die Seminarium. Inspekteur Noaks
was nie baie in sy skikmet die opleiding by die Seunskool nie
(o.a. as gevolg van "n gebrek aan behoorlike toesig), maar
was meer positiefoor die opleiding by die Seminarium. In sy
inspeksieverslag bet hy verder soos volg aanbeveel: "1 am
prepared to recommend that the normal students (the so
called Pupil Teachers) be required to give not more than 1
hour a week in class teaching, but that they be required in the
course of each year to be present at, and to take detailed
notes upon 40 graduated lessons delivered in the ordinary
school course.~

JAARGROEP GEEKsAM1NEER. GESLAAG
Eersteiaars (PrJ) 21 17
Tweedeiaars (Pr,) 34 32
Derdeiaars (PrJ) 45 41
TOTAAL 100 90
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tbink that their credentials are any adequate guarantee of
fitness to teach. Die Kommissie het dan verskeie aanbeve
lings gemaak om hierdie en ander probleme die hoofte bied.

Die redakteur van DE UNIE, rnnr. M.J. Stucki, het ook die
standaard van die opleiding van onderwysers skerp gekriti
seer. Na aanleiding van die verslag van die Fremantle-kom
missie het hy in DE UNIE van 1 Julie 1912 geskryf "In de
Kaapkolonie tot onderwijzer te zijn opgeleidt betekent by de
meeste overzeese mensen onbevoegd of ten minste minder
waardig te zijn alsmeester. Als wij een ingevoerde meester
op straat bier zien aankomen, dan lopen wij gewooulik een
draaiom. 'Een gepeupel (mob) van derdeklas onderwijzers',
noemt ons de Tape Argus' n.... "Neen, heren kommissaris
sen en anderen, als al ons 1eerplannen, ons stelsel van inspek
tie en de opleiding van onze meesters, met al die eksarnens en
standaarden een pure narigheid is, dan is in de eerste plaats
het permanente hoofil van ons Opvoedings Departement er
verantwoordelik voor en eerstindirekt het Parlement en de
Minister. Noemt het kind by zijn rechte naam, en daarmee
basta." Die verslag het by. aangeduidat van die 6813 onder
wysers onder die Departement van Onderwys 2572ongekwa
lifiseerd was terwy15930 nie oor 'n Senior Sertifikaat beskik
het nie - volgens die Kommissie was die standaard van
algemene ontwikkeling wat deur die onderwysers bereik is so
laagdat dit in die hoogste mate onrusbarend was. Die verslag
van die Onderwyskommissie het gelnkkig 'n positiewe
uitwerl<ing gehad op die ontwikkeling van onderwysers
opleiding in die daaropvo1gende paar dekades,

In 1912 is 'nverdere studiejaar ingestel, die Derdejaar- Senior
KIlISUS. Die on kIlISUS was toe as die Junior Kursus beskou,
sodat die Derdejaar- Junior Kursus met die Tweedejaar
Senior Kursus geIykgeste1 is. (Die terme "Junior" en
"Senior" moo nie bier met die laterejare se Junior Primer en
Senior Primer verwar word nie.) Studente moes <ius van
1912 af die hele Senior Kursus neem om as gesertifiseerde
onderwysers te kon kwa1ifiseer. Die eerste twee jaar van die
kIlISUS het die vo1gende vakke ingesIuit PraktieseOnderwys
en Sk001bestuur, Natrrurstudie, Skrytbordtekene, Skrif;
Handwerk, I iggaamnlce Deferring, Engels, Nederlands, Re
kenkunde, Geskiedenis, Aardrykskunde en twee addisionele
vakke gekies nit "n 1ys wat Kuns en Musiek ingesluit het
Die derde jaar was van 'n meer gevorderde aard en het oak
ingesluit die geskiedenis van Engelse en Nederlandse Letter
kunde, Streeks- en Praktiese Aardykskunde, Praktiese
Reken1mnde met ele-mentevan Algebra en Meetlrunde en 'n
kursus in Algemene Geskiedenis. Hierdie derdejaarkursus.
wat die eerste keer in 1912 aangebied is" het'n stimu1erende
uitwerl<ing op die hele opleidingskmsus gehad.

'n Be1angrike aanpassing wat in die opleiding gemaak is" was
om Hollands ook as medimn van onderrig im te voer.
Kandidate kon kies om as tweetaJige onderwysers opgelei te
word deur die helfte van die eksarnenvakke in Hollands te
skryf

In daardie stadimn (1912/1913) was die vo1gende im:igtings
reeds gestig met die oog op die opleiding van onderwysers:

DieNonnaalkollege Kaapstad (1878)
Die Op1eidingskollege Kaapstad (1894)

Die Opleidingskollege Wellington (1896)
Die St Peters Opleidingskollege Grahamstad(l897)
Die Opleidingskool Stellenbosch (1908)
Die Op1eidingskoo1 Robertson (1910)
Die Op1eidingsdepartement van dieVictoria Kollege (1912)
Die Op1eidingskoo1 Paarl (1913)

Die volgende gewone hoer meisiesko1e het oak redelike groat
getalle kwekelingonderwysers opgelei: Stellenbosch, Graaff
Reinet, Cradock, Oudtshoom, Kimberley, Worcester, King
William's Town, Beaufort-Wes en Uitenhage. Kleiner klasse
het oak by 'n groat aantal ander sko1e dwarsoor dieprovinsie
bestaan. Die op1eiding van kwekelingonderwysers by so 'n
groat aantal inrigtings, sommige waarvan nie as baie geskik
beskou is nie, was egter 'n noodsaaklikheid vanwee die
uitgestrektheid van dieland. Die ondervinding het oak ge1eer
dat onderwysers wat by die groter sentra opgelei is, nie baie
genee was om na die afgelee p1ekke om betrekkings aansoek
tedoennie.

Narnate die getal op1eidingskollegeslopleidingsko1e toege
neem het, het die getal onderwysers wat by hierdie inrigtings
opgelei is, ook gestyg. In 1911 by. het 1262 kwekelingon
derwysers nit die totaalvan 2455 hierdie inrigtings bygewoon.
Ander kolleges!skole wat tot 1919 reeds by die vorige 1ys
gevoeg is, was

Die Op1eidingskoo1 Cradock (1913)
Die Opleidingskool Kimbedey (1913)
Die Op1eidingskool King William's Town (1914)
Die Opleidingskool Steynsburg (1914)
Die Opleidingskool Oudtshoom (1914)
Die Op!eidingskool Graaff-Reinet (1916)
Die Op1eidingskool Uitenhage (1919)

Om tot die stelsel van kwekelingonderwysleiding toege
laat te kon word, he! die Departement sekere vereistes gestel:
kandidate moes liggaaru1ik gesond en van goeie inbors wees,
hnlle skoo1prestasies moes bogemidde1d wees, hnlle rnoes
wakker en op1ettend wees, moes oor toegeneentheid teenoor
jonger kinders beskik, moes gretig wees om die onderwys
hnlle lewensroeping te maak, en daarmoes aanduidings wees
dat hnlle 'n klas1eerlinge sou kon beheer. Die Departement
het daaroor gekla dat in te vee! gevalle skoolkomitees die
kinders gekeur het op grond van die behoeflige omstandig
hede van hnlle ouers, ofander soortgelykeoorwegings. Daar
is selfs die nodigheid gevind om daarop te wys dat die
geldelike hnlp slegs bedoe1 was om belowende kandidate as
onderwysers tot voordee1 van die gemeenskap in die geheel
op te lei. Die keuring van die kandidate moes oak in die
hande van dieskoolhoafgelaat word.

In 1918 het die Departement aangekondig dat kwekelinge nie
op diege1deIike hnlp (in daardie stadimn £20 per jaar) aan
spraak ken maak as hnlle nie na hnlle naaste inrigting gaan
nie. Ten spyte van hierdie en ander probleme random die
vestiging en instandhouding van die kwekelingste1sel dwars
oor die Provinsie, het die SGO in 1912 sy tevredenheid
geboekstaaf en beweer: "To create a Training School is as
dif!icu1t as to create a poet In proof of this" we have the
evidence-ofefforts in other countries, where lavish expendi
ture and artificial fostering have produced only a moderate
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success." Die kwekelingstelsel het nietemin ook sy bydrae
gelewer dat die persentasie ongekwalifiseerde onderwysers
by die aanvaarding van dr, Viljoen se ampstermyn as sao in
1918 tot 34,6% gedaa1 het, As gevolg van die nadele aan die
stelsel verbonde is dit in 1920 atgeskaf

4.3 ANDER OPLEIDINGSKURSUSSE

Die sg, "Middle Class" (die ou Tz vir diegene wat reeds die
MatriknIasie-eksamen afgele bet) is in 1897 vanaf die Huge
note Seminarie op Wellington na die Opleidingskool oorge
plaas, en die opleiding van kindertninonderwyseresse bet in
1907 gevolg. Die volgende sertifikatekon dus teen 1912 by
WOK verwerfword:

"die Derdeldassertifika (0/1',: drie jaar na st, V11)
"dieTweedeldassertifi(O/1''): twee jaar na die Senior

Sertifikaat plus 0" ofeen jaarna dieBA-graad)
"die ElementaryKindergarten-sertifikaat (EXG.: eenjaar

na Oj)
"die Higher Kindergarten-sertifikaat (HKG: een jaar na

EXG)
"die Senior DerdekIasssertifik (0/1', Senior): eenjaar

na Oj)

4.4 DIE G,II,

In 1914 is 'n nuwe siIlabus vir dieTweedeklas- Onderwyser
sertifikaat (O.,IIiJ in werking gestel Kandidatemoes reeds 19
jaar 000 gewees bet teen die einde van die jaar waarin die
eksamen pIaasgevind het (hierdie bepaling is vanaf 1920
teruggetrek). Die kursus bet die volgende vakke ingesIuit
Lees (Engels of Hollands), Voordrag (Engels of Hollands),
Hoofrekene, Skrit: Praktiese Onderwys en SkooIbestuur, Siel
knnde en Logika, Fisiologieen Gesondheids1eer, Geskiedenis
van die Onderwys. Skryfbordtekene, Skoolmusiek, en Hand
werk (Houtwerle ofNaaldwerle).

4.5 TWEETALIGHEID

In 1822 bet Lord Charles Somersetsy welbekende proklama
sie Uitgevaardig waardeur hy bepaal bet dat Engels die
amptelike taalin die howe en openbare diens sou wees. Die
skole bet gevolg, en slegs op versoek van die ouers kon
Hollands ook gebmik word. In diemeeste skole is daar egter
weinigaandag aanHollands geskenk. In 1865is Hollands in
dieskole afgesl<a( en eers in 1882 bet die skoolkornrnissie, as
verteenwoordiger van die ouers, die reg verlcry om die
medinm van onderrig vas te stel. In die prnklykbet daar egter
wei.ning vexandering gekom, omdat die inspeksie en eksa
mens in Engels was en die meestemense geglo bet dat Engels
die enigste taal was waardeur 'n mens kennis kon opdoen.
Selfs die Nonnaalskool van die N.G. Kerk, waarna aan die
begin van hierdie hoofstuk verwys is, bet nooit een enkele
kweke1ing "n oefenles in Hollands laat gee Die. "n Verander
ing in hierdie beskouing bet egter mettertyd ingetree tot 'n
IUlWe ordonnansie in 1912 geproJdameer is.

Die onderrig van en in die tweede taal is deeglik <leur die
Fremerrtle-kcmmissie (1910-1912) onder die loep geneem.
Die Kommissie bet bevind dat diemeeste mense in die Kaap
provinsie bereid was om die ander taal aim te leer (Engels of
Hollands), maar daar was 'n verskil van mening oor of dit

verpligtend moes wees. D3llI was ook eenstemmigheid dat,
minstens in die aanvangsjare, die onderrig van die kind in die
moedertaal moes plaasvind.

'n Baie groot probleem was egter die groot skaarste am
Hollands-onderwysers en onderwysers wat Hollands as 00

deIrigmedinm kon gebruik. Veral in die kindertuin, waar
rnoedertaalonderrig noodsaaklik was, was die krisis groot
omdat die meeste gespesialiseerde kindertoinonderwyseresse
van die Verenigde Koninkryk ingevoer is. Die voorsitter van
dieZAOU het in sy getuienis VOOI die Kommissie sterk ldem
geIe daarop dat die opleidingskursusse by diekollegeshersien
moes word - veral in die Jigvan die fcit dat Hollands slegs "n
opsionele vak was.

Mnr, James Harvie, hoofvan die wrc, bet op 30 Mei 1910
voor die Kommissie getuig dat al die studente ook Hollands
as "n eksamenvak geneem het, beha1we dieTz-kandidate. Die
onderrig was egter in Engels, al was verreweg die meeste
studente Hollandssprekend, 'n Dee! van die onderhoud met
mnr, Harvie in verband met Hollands het woordeliks soos
volg verloop:

"Do you teach Dutch as a subject in your school?" 
"Yes, alI the students get Dutch. "

"They alIlearn Dutch as a subject?" - "It is one ofthe
regular examination subjects. It is not a subject in T2" hut
aDstudents who have not passed the TaoJhond get Dutch
twice a week. As a rule, most ofthe students who have any .
education in Dutchpreparefor the Higher T'aalbond: "

"Do you make any effort to train your teachers to teach in
Dutch as a medium?" - "All their own teaching is in
English, and in the practising schools, alI those who are
Dutch get a chance ofteaching through Dutch. "

"Do you make any attempt to accustom them to using
Dutch as a medium in aDsubjects?" - "We constantly refer
to Dutch where it would throw light on points where there
is difficulty in Eng/ish. "

"I am not suggesting teaching children; as a whole. in
Dutch. What I refer to is this. In many places in the coun
try, where you have an entirely Dutch population, you meet
Dutch girls who are quite unable to give education in
Dutch, which is required for the purpose of education.
Apartfrom any otherquestion, should not an effart be made
in the Training School to meet cases of this kind?" - "It
should: "

"You consider this desirable?" - "Yes."
"I would like to ask you one question which is peculiar.

Your Kindergarten teaching is entirely in English?" - "I
cannot say that. Nearly alI the students are Dutch. I
cannot say ifthey teach aDthe lessons in English. "

"Is your Kindergarten teacher English?" - "She is
English."

"Can she speakDutch?" - "No."
"Is it not the case that in many places Kindergarten

teachers, being specialists, have to be imported from
oversea, and therefore cannot speak Dutch?" - "Yes. You
see we have had to import them because we could not get
themhere. "

"You would like the Government to offer something to
encourage the learning ofDutch amongst these teachers?"
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- "I think it would be very well: Atpresent alI our students
who desire it ore taking the TaalhondExaminations. "

"I was thinking of imported teachers?" - "Ok yes, in
that case it would be alIright. "

"There is a difficulty, even ifthey ore alIDutch, and even
if they have passed the Taalhond Examination, that such
girls, when they go to teach Kindergarten, are unable to,-;se
Dutch as a medium of instruction for the little ones? 
"That is an aspect I have not thought of, but is important."

"That is so in your experience?" • "1have not seen what
the teaching is outside, but I can see that it wtll happen. I
was not awore that girls who speak Dutch have any difficul
ty in putting instruction into Dutch."

"Do you think that teachers trained here would be as
fluent in teaching in Dutch as they would in teaching in
Eng/ish?" - "I expect that being trained in Eng/ish they
waul be able to use it better. We have not the booksfor the
other things necessaryfor the training in Dutch. "

"Even the names for many of the things used in the
training ofteachers have no Dutch equivalent in our South

Afri lea....,_.?" "That' "·can vo UVUUMJ. - IS so.

";;Yourealise that it is imperatively necessary to see that
our system conforms with the law of the land on equal
rights?" - "It is nothing like it atpresent."

"Would there be any difficulty in making Dutch compul
sory? It is the obvious way?" - "I do net think it would
affectus so very much, because the bulkofour students ore
Dutch, and the few English students in the schools ore
taking Dutch. In the written examination the English
children often beat the others, because learning in Dutch,
they have to learn the grammar. "

._~Is it not a fact that, if a teacher wants to get the best
appointments, it will become more and more necessary for
that teaeher to knowbath languages?" - "That is so. "

"~you ore in favour of compulsion as far as Eng/ish is
concerned, and not as far as Dutch is concerned?" .. "I
wouldnot say that I amagainst compulsion in Dutch, but to
make it compulsory at once would be a hardship. "

".... The law ofthe land says that the languages ore to be
equal. Hitherto we have had Dutch optional in one
examination, and no provision made for it in the other. ...
Are we to make both languages compulsory, or are we to
make both languages optional?" - ".... ultimately it should
be compulsory but that there should be a certain amount of
time allowedfor things to adjustthemselves..."

"Do you realise, that directly you attempt to make the
language compulsory, you wiDprobably stop ourbeing able
to get any helpfrom abroadfor the teachingprofession?" ..
"I fear that iswhat itwiDamount to."

"But you ore aware that the Dutch Reformed Church has
importedc/ergymenfrom Scot/and?" - "Yes."

"And it is a sine qua non that they shau/d be able to
preach in Dutch?" _ "Yes."

"Are they much cleverer than the imported teachers?" 
"I do not know that they are."

Die aangeleentheid van tweetaligheid, vera! na die Gekonsoli
deerde Onderwysordonnansie (no. II) op 21 September 1912
geproklameer is, het 'n besondet aktuele ~~ word.
Die sg, Taalordonnansie het bepaal dat die medium van
onderrig tot en met st 4 die hnistaal moes wees, nuts die
ander amptelike taal langsamerhand mgevoer en as t.w~
medium van onderriggebnrik sou word. Muir was me baie
simpatiek teenoor Hollands nie, omdat Hollands nie meer "n
omgangstaal was nie en merendeels deur Afrikaans vervang
is. Vir die Afrikaanssprekende leerlingewas beide Engels en
Hollands dus in det waarheid vreemde tale. Hierdie dilemma
is in 'n groot mate bereddet deur die voorstel van C.l.
Langenhoven in die ProvinsiaIe Raad op 23 April 1914 dat
Afrikaans naas Hollands as onderrigemedium in Kaaplandse
skole erkenis. Hierdie voorstel is verdet in Ordonnansie no.
14 van 1918 vasgele wat bepaal het dat Afiikaans in plaas van
Neder1ands as voertaal tot en met st 4 gebruikkonword.

Die ZAOU het op sy kongres van 1915 dit betreur dat daar
van Departementswee bykans niks gedoen is ter voorbere,i
ding van die verpligte invoer van die bepalinge van die
Taalordonnansie in September 1915nie.

By die Derdejaar- Senior Knrsus en die Tweedeklas-Onder
wysersersertifi is vanaf 1916 'n drieledige toets in
Hollands en Engels ingestel: 'n sloiftelike toets wat 'n opstel
ingesluit het; "n monde1inge toets wat voordrag en lees
ingeslnit het en'n praktiese toets in diegebnrik van~ tale
as medium van ondenig. Die Ordonnansie het elke kandidaat
verplig om die toets in een van Hollands ofEngelsin diehoer
graad afte Ie,maar was nie verplig om die toets in die andet
taalafte Ie nie. Die ZAOU-kongres van 22-24 Jume 1915 het
hom ook oorhierdie S32k o.a, soos volg uitgelaat ~Aange:zien
er een grotebehoefte bestaat aan onderwijzers die door me
dium van beide landstalen lrunnen onderricht geven, werd
besloten de Administrateur te velZOeken toch te laten
onderzoeken in hoeverre de op1eidi.ngscholen zich met deze
zaak bemoeien en trachten tweetalige onderwijzers te vor
men.~ Sir Thomas Muir, die uittredende sao, bet soos volg
op die versoeke van die ZAOU gereageer: "It is quite true that
the UNIE and 1 have been unable to see eye-to-eye on an
matters connectedto thespread ofinstruction in Dutch. 1can
only hope, however, that as time goes on, it will become
more and more evident, that the real difference lay in
deciding as to what was immediately practicable and what
not Even already, 1 think, there are signs that tendto show,
thatmyjudgment on this point is becoming thejudgment of
others who formerly differed from me," Op hietdie briefvan
die sao, bet die redakteurvan DE UNIE, mnr. MJ. Stucki,
ontsteld gereageer: "Over de verregaandeeige1lgenclrtigheid,
die nit deze woorden spreekt, zwijgen wij liever•..~ Hy bet
daarop gewys dat daar reeds drie jaar speling toegeIaat was
soda! leerkragte daarop voorberei kon word - die Departe
ment bet egter gereel dat albei media nie verpligtend was vir
die onderwyserserti nie.

Klagtes bet dan ook die Administrateur, sir Frederick d.<
Waal, bereik dar die personeel van die Wellingtonse Oplei-
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dingskollege nie voldoende toegerus was om reg aan Hol
lands te Iaat geskied nie. Hierdie saak is by die Wellingtonse
SkooJraad op sy vergadering van 9 November 1916 geopper.
Wat hulle betref was die hoofen die vise-hoof (mnre. Harvie
en Davies) beide eentalig, en van die ander personeeI ook nie
in staat om die bepaIinge van die Ordonnansie na te kom nie.
~~~~~~v~k~~n~e~~

by die KOI1ege gemaak word om hierdie saak reg te steI.

Die Taalordonnansiekommissie van 7 lede onder voorsitters
kap van prof A Moorrees is in Augustus 1915 aangewys en
sy verslag het in 1917 as 'n "vaalboek" verskyn. Die
bevinding was o.a. dat die Departernent in~ drie jaar feitlik
niks gedoen bet om tweetalige orulerwysers op te lei nie - met
enkeIe uitsonderings is alle vakke aan die opleidingskole
steeds deur medium Engels onderrig. Wat die onderrig in die
skole betref het 95% van die Engelssprekende leerIinge
moedertaalonderrig ontvang, terwyl dit maar slegs 31% in die
geval van Hollands was. Die Kommissie bet ook aanbeveel
dat diensdoende onderwysers die geleentheid gegun moes
word om die tweetJiligheidskwaIifikasie te kon verwerf, 'n
Korrespondent inDE UNlE, 'n sekere B.T. (Ben Toute?) bet
in 1919 gelda dat hoewel studente by die opleidingskolleges
Afrikaans as medium mag gebrnik, hnIIe nie geleer is hoe om
dit te doen nie.

Die geworsteI met.die Hollands was geIukkig van korte dunr,
want namate Afrikaansnaas Hollands. ofook in die plek van
Hollands, sy staanplek verower bet. kon die stndente vee!
meer gernaklik in hulle werldike moedertaaI kornmunikeer.
Die EngeIssprekende inspekteur H.J. Anderson bet hv. in
1926 in sy versIag geskryf dat hy reeds jare geIede die
studente by die Wellingtonse OpIeidingskol1ege dringend
aangeraai bet om vryeIik gebmik te maak van Afrikaans ten
einde huIIemening, en die betekenis van geIese stnkkies, aan
die Ieerlinge duidelik te steI. Volgens hom bet dit by die
meeste mense <hrideh"k geword dat die eenvoudigste en mees
uitvoerbare plan om te voIg was om Afrikaans, die lewende
vorm van Hollands in Suid-Afrika, aan te neem as die stan
daardvorm vir hierdie land N~ dr. W.J. ViIjoen in 1918
sao geword bet. het die Onderwysdeparteent ook baie
meer tegemoetkomend teenoor Afrikaans begin optree.

Hoewel ditnie verpIigtendwas vir onderwysers om 'n twee
taIigheidsertif te verwerf nit; bet die Departement
mettertyd studente en onderwysers sterk aangemoedig om
me kwalifikasie te behaal VoIgens klousule 173 van die
GekonsoIideerde Onderwysordortnas van 1921 kon 'n
onderwyser wat hinne vyf jaar van sy inskrywing vir die
opIeidingskmsusnie 'n tweetaligheidskwaIifikasie verwerfbet
nie, in die reel nie vir bevordering of 'n saIarisverhoging in
aanmerkIDgkom nie.

"n VoIgende slap rakende die ondenigmedium in die skoIe is
bereik toe kIousule 13 van Ordonnansie 23 van 1925 bepaa1
bet dat die medium van onderwys dwarsdeur die Iaerskool
die moedertaal sou wees.

"n Omvattende versIag van die Adviserende Komitee in sake
Onderwys bet op I3 September 1927 in DIE ONDERWYS
GASETverskyn. VoIgens hierdieverslag moes dujdeJ,1con-

derskei word tussen die twee landstale as vakke enersyds en
as media van onderrig andersyds. Daar is bevind dat by die
meeste kolleges die meeste vakke slegs in een medium onder
rig is. Die Komitee het vervoIgens aanbeveel dat, wat hulle
genoem het die professionele vakke, nL Kritiek- en Dernon
strasielesse, Skoolmetodiek., Praktiese Onderwys, Liggaams
opvoeding, Handwerk., Natuurstudie, Sang. Teken en 00
sondheidsleer, by alle kolleges in beide media aangehied
moes word. In die ander vakke kon die kolleges die medium
bepaal na gelang van die behoeftes van die studente en die
gerneenskappe wat hnIIe normaaIweg sou dien. In die spesi
aliteiskursusse moes die studente egter minstens die ter
minologie van hulle vakke beheer, Die Komitee het selfs die
vraag gevra of klousule 167 van die Taalordonnansie nie
gewysig behoort te word dat, om 'n sertifikaat te kon ont
vang, die onderwysers in beide tale moes geslaag het nie.
Aan die ander kant het die Komitee aanbeveel dat die student
50 toets in die praktiese onderwys slegs in die moedertaal
moes geskied om die student die geIeentheid te bied om
sylhaar vakmanskapmet gemak10 kon vertoon,

Die SAOU het hom ook oor hierdie saak uitgespreek in 'n
verslag van sy eie kommissie by die 1929-kongres. Die kom
missie het aanbeveel dat 'n hoCJ:graad-tweetaIigheidsert
te kenne moes geedat die onderwyser in staat sou wees om al
die skoolvakke in aIbeimedia te onderrig, en dat 'n laergraad
sertifikaat te kenne sou gee dat hy in een taal aIdie vakke kon
onderrig en dathy die tweede taal behoorIik kon ve:rstaan.

Die pogingsvan die Departernent om tweetaIigheid te bevor
det bet goeie vrugteafgewerp,want die getal studente wat die
tweetlligheidskwae verwerf bet. het geIeideIik toege
neem. In 1930 hv. het 238 kandidateby die koIleges geslaag,
en in 1935 bet hierdie getal gestyg tot 308 - 63 in die eerste
graad, 218 in die tweede graad, terwyl27 in slegs Afrikaans of
Engels geslaag het (Om in die eerste graad te kon slaag,
moes die kandidate die eksaminatore oortuig dat hulle in al
die standerds van die primere skool die leerIinge in beide
.Aftikaans en Engels met gemak kon onderrig.) T.o.v. die 27
kandidate wat in slegs een taal kon slaag, het die SGO
opgemerk dat dit moeiIik 10 verklaar is dat al hierdie kandidate
huIIetweede taal by die Senior Sertifikaateksaen geslaag bet
maar nogtans twee jaar later uie die tweetaIigheidskwaIifikasie
kon verwerfnie.

Die SAOU-kongres van 1927 50 bekommernis oor die stand
van.Aftikaans by die kolleges het gestaIte gevind in "n beshJit
wat gevra bet dat iemand aangesteI moes word om die
Aftikaanse werk by die opleidingskoIe en kolleges te inspek
teer, Die 1928-kongres bet weer gevra dat die studente vir die
"ldeinkinderku" tweetaIig opgeIei behoort te word en
haie oefengeIeen1heidin beidetale moes kry.

Die finale beslissing to.v. dietweede taal het in 1946 in
werking getree. In klousule 64 van die Onderwyswetgewing
(Ordonnansie 18 van 1944) is klonsule 167 van die Hoof
ordonnansie (No.5 van 1921) gewysig sodar «van en na die
datmn wat deur die AdminisIIateur vasgesteI sal word, eIke
kandidaat in aIbeitale moo slaag, ten minste een daarvan in
die hoer graad, en die graad (hoer of laer) wat in eIke taal
behaa1 word, word op die sertifikaat aangeteken." Hierdie
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aankondiging het in DIE ONDERWYSGASET van 10 Mei In 1917hetdieFreemantle-kommissievan 1917 aangedui dat
1945 verskyn, daar algemene eenstemrnigheid was dat st 10 as toelatings

Vier weke later in DIE ONDERWYSGASET van 7 Junie 1945 v~eiste plus 'n minimum van ~ee jaar professionele oplei-
" .. . ding vrr onderwys m die pmnere skool gestel moes word,

verskyn n verdere vertolking van dieselfde ldousule wat gelm h el daar besef'i dat hierdi ideaalni iddellik _
In elke leidings,- II .. aak oew IS e 1 me 011IIL verwehet ~ op ,,0 ege moet voofSlenmg gem . ..

d . di bruik albei tal oertale i di val senlikkon word me. 1920 was gevolglik ook die laaste jaar
wor vrr e ge van e as v em e,ge van waarin leedinge, wat st vn geslaag het, tot die kwekeling
alle studentonderwysers, met die emddoel om n gelyke derwy ,__•• t e1aat k d T =rh.,~ der

bruik di tal '--"" n '" Dep bet on sersxnrsus oeg on WOf ~'='6'moes -
ge van e twee e te <=="- we artement '-...... . 1921 di t VIII- ertifikaat erf he'derhalw die lgende eelings ekondig: narwe m eers e s s verw ., waama

e '10 r aang hulle met'n tweejarige opleiding kon kwalifiseer.

dat vir suiwer professionele vakke die medium van on
derrig in die eerste en tweede jare sou wees die heersen
de medium van elke inrigting soos dit in 1944 in swang
was;

dat by elke kollege in 1945 'n begin gemaak sou word
met die invoering van die tweede taal as medium in die
eerste jaar van die kursus by minstens een vak, en dat
daarnajaarliks nog een vak bygevoeg sou word deur die
medium van die tweede taa!, tot tyd enwyl gelykheidin
die gebruik van die twee offisiele tale as medium bereik

dat in die derdejaarkursus in 1946 'n begin gemaak sou
word met die invoering van die tweede taal as medium
van onderrigin een onderafde1ing van die kursus, en dat
daarna jaarliks nog een ondernfdeling bygevoeg sou
word deur medium van die tweede taal tot tyd en wyl
gelykheid in die gebruik van die tweede offisiele taal as
medium van onderrig bereikis.

Hierdie reelings is egter nooit ten volle deu:rgevoer nie en in
die praktyk bet kolleges hulle hoofinedia van onderrig behou,

4.6 KWEKELING- OF STUDENTONDERWYSER?

Die ingeburgerde benaming kwekelingonderwyser ("pupil
teacher") was vir die SGO nie baie aanvaarbaar Die, vera!
nadat die toelatingsvereistes mettertyd vedIoog is. Reeds in
1913 het hy in sy jaarverslag aangedui dat die benaming
"studentoaderwyser" gebruik be.hoort 10word In 1918 bet
hy weer eens daarop gewys dat die beter benaming gebruik
moeste word,

4.7 DIE ANDER PROVINSIES TREE TOE

Waar die Kaapprovinsie aanvanklik die opleiding van onder
wysers vir die hele land be.hartig het, bet die ander provinsies
en die lJnie..onderwysent mettertyd ook lmlle eie
opleiding begin waarneem. Dit het tot verwarring to.V. kur
SlISSe, toelaIingsvereistes en die benaming van sertifikate
aanleiding gegee, en dit bet nodig geraak dat orde geskep
moes word "n Eerste slap in die rigting was "n konferensie
van Direktenre van Onderwys van Die LIllie wat op 30
November en 1 Desember 1911 10 Bloemfontein gehou is en
waaronder andere besluit is dat die vier departemente van
onderwys slappe moes doen om nader te korn aan 'n
gemeenskaplike stelse1, gelykwaardigeIeerplanne en eenheid
in die wyse van eksaminering. Die konferensie bet dan ook
die be1angrikste vereistes vir die toekenning van die Derde
Jdas-, TweedeJdas- en E . neer
gele.

4.8 DIE LPOS-KURSUS

'n Kommissie vir die Opleiding van Onderwysers, onder die
voorsitterskap van inspekteur R.J. Anderson, het op 13 Mei
1920 in Die Onderwysgasetverslag gedoen oor die samestel
ling van die voorgestelde rnrwe kursusse vir die Laer Primere
en Hoer Primere Onderwysersertifi. Die eerste keer was
daar toe "n volledige uiteensetting van die vakke, die punte
toewysing en die getallesure per week wat in elke jaar aan die
vakke afgestaanmoes word:

VAK PUNTE LESURE
Jr 1 Jr2

Klasondenvys: Engels plus 150 + 150 7 7
Hollands

Skoo1bestuur 200 3 3
Skrif 30 + 30 1 -
Liggaarnlike Opvoeding en 50 1 1

Sooe
Gesondheidsleer 100 1 1
Engels: Lees en Voordrag 60 + 60 2 2

StelweIk en Taallrunde 150 2 2
Hollands (ofAfrikaans)

Leesen Voordrag 60 + 60 2 2
Ste1weIk en Taallrunde 150 2 2

Geskiedenis van Taal en 150 1 2
Letterkunde

Geskiedeuis 120 3 2
AM 120 2 2
Natumstudie 100 2 2
Rekenkunde 100 - 2
HandweIk 100 2 2
Musiek 50 + 50 2 2
Teken 100 2 2

"n Soortgelyke uiteensetting vir die punte- en lesmntoeken
nings vir die Hoer Primere Onderwyserserti is ook aan
gegee.

4.9KEURING

In 1924 het die Departementbesluitdat daar beper1<ings op
die getal stndente per kursus by onderwyskolleges opgele
moes word Die redevir hierdie stap was cbridehk die totale
getal nnwe onderwysers wat tot die skolewou toetree, bet in
"n oorproduksiefus begin ingaan, Die hoofde van die kol
legeskon slegs tot die maksimmn toegekende getal studente



41

per kursus toelaat, en moes die name van die addisione1e
aansoekers aan die Departernent voorle virmoontlike verwys
ing na ander kolleges. Lenings son ook net aan studente toe
gestaan word wat bereid was om of by die koshuise of by
ander losiesinrig1ings in te woon wat die Departement se
goedkeuring weggedra het, en boonop die naaste kollege aan
hulle ouerhuise was. Studente wat by hulle ouerhuise wat op
dieselfde dorp gelee is, kon inwoon, sou ook me op lenings
aanspraak kon maak me. Die Departement sou ook geen
uitgawes goedkeur to.V. geboue en uitrusting waar die
kwotas oorskry word terwyl daar fasiliteite by ander inrigtings
be-skikbaar was nie. Die maksimum getal studente per
kursus per kollege is vasgepen op 25, behalwe vir die
ldeinkinder-skooIkursus waar diemaksimum 15 was.

Steun vir die verhoging van die toelatingsvereistes het ook
van die SAOU 50 kant gekom toe die 1923-kongres beshrithet
dat die eise vir toe1ating tot die professionele opleiding vir
onderwysers ge1eideblc verhoog moes word van st 8 tot st
10.

4.10 KLEINKINDERSKOOWNDERWYS

Op 20 November 1924 het dieDepartement die samestel1ing
van die kursus vir kleinkirulerskoolonderwys (subst A tot st
I) soos volg aangekondig:

VAK PUNTE TOEGEKEN

200
Kleinkinderskoohnetodiek 100
Fisiolozie en Gesondheidsleer 100
Sielkunde 120
Geskiedenis van die 100
Kinderliteratuur 80
Natuurstudie 150
Handwerk 120
Musiek 50
Teken 120

Die toelatingsvereiste tot hierdie kursus was die besitvan die
Laer Primm Onderwyserserti of die suksesvolle
voltooi-ing van die eerste studiejaar van die Hoer Primm
Onderwy-sersertifikaat Die kursus het een jaar geduur, en
die uitreiking van die sertifikaat was onderhewig aan die
aanbeveling van die Inspekteur van Onderwys na een jaar 50

onderwys by'n skool

4.11 DIEPUBLISERINGVANUITSLAE

Voor 1911 het die Onderwysdeparteent die nits1ae van die
kweke1ingonderwysens ook in die dagb1adpers ge
publiseer. Daama is die uiIslae direk aan die verskillende
skole, opleidingsinrigti en privaat kandidate gepos, en
ook, soos in die verlede, in THE EDUCATION GAZE1TE
gepubliseer. Seder! 1924 is die uitslae van die onderwysers
eksamens by kolleges onderdie Departement die eerste keer
afsonderlik onderelke kollege 50 naam gepnbliseer, waar in
die vorige jare die name van al die studente in "n bepaalde
kursus alfabeties gerangskik was. In Wellington 50 geval het
die uitslae daardiejare soos volg geIyk:

KURSUS ISTEGRAAD 2DEGRAAD
1923 1924 1923 1924

Hoer Primere 0-sert. 2 4 10 14
Laer Primere Q-sert. 4 20 37 39
Kleinkinderskoo1 0-sert. 2 3 10 10

Terselfdertyd is ook die uits1ae gepubliseer van eksamens in
verskeie praktiese vakke soos Vryhandtekene, MeetkW1dige
Tekene, Mode1teken, Ontwerp, Teken in Lig en Skaduwee,
Lewensgetroue Uit-die-hoof..teken, Modelleerontwerp, Mo
delleer na die Antieke, Omamentmodelleer, Stilleweskilder,
Perspektieftekene, Beginsels van Omaruent, Ontwerp Uitge
voer in Materiaal, Geruodelleerde Ornament, Natunrstndie
blaaie, Meetkundige antwerp, Blaaie met Letterwerk, Oma
mente Skilder in een Kleur, Huishoudkunde-eksamens,
Houtwerk-eksamens en Liggaamlike Opvoediug.

4.12 ST. X AS TOELATINGSVEREISTE TOT POS

Op 15 Mei 1928 het die SGO aan alle b1anke opleidingsimig
tings laat weet dat vanaf 1929 die toelatingsvereiste tot die
Laer Primere Onderwyserskursus tot die Senior Sertifikaat
verhoog is. Dit is ook as wenslik beskou dat studentonder
wysers in die tweede offisiele taal, minstens in die laer graad,
by die toelatingseksamen geslaag het, hoewel <lit nie
verpligtend was me. 'n Houer van die L.P.O.S. sou tot kate
gorie (b) op die sa1arisskaaJ toegelaat word met 'n
beginsalaris van £150 (dames) en £180 <mans) per maand.
Die H.P.O.S. is in kategorie (c) ingedeel met die salarissevan
£180 en f125 onderskeidelik. Die L.P.O.S. is terselfdertyd
vervang deur die tweejarige Primm OnderwysersertiJikaat
(p.O.S.) wat virby-kans die volgende vier dekades tot 1969 as
dieminimum-opleidinggegeldhet

Die verhoogde toelatingsvereiste van st X het nie sonder
besware verloop nie. P.J. du Toil het in DIE UNlE van
Oktober 1928 ge1da dat waar die ou toelatingsvereiste van st
8 be10wende leedinge op skoal aangernoedig he! om tot st 8
deur te dmk, die nnwe vereiste leerlinge sou ontmoedig om
verder as st 6 skoal te gaan - hy het dus swarigheid gesien vir
die voortbestaan van die platteJandse middelbare skole. Wat
hom betref, sou die deur na die onderwysprofessie vir die
arm leedinggesluit word.

"n Eienaardige nitspraak to.v. die posisie van manstudente
het inDIE ONDERWYSGASETvan 4 Oktober 1945 vers1cyn.
Die oortuiging het in daardie tyd by die Departement
posgevat dat in diegevalvan manshoer toe1atingsvereistes vir
primm opleiding geste1 behoort te word. Dienedes hiervoor
was dat meer vrouens as mans vir die primm skoo1 nodig
was en dat die gemidde1de beroepslewe van die manlike
onderwyser bykans drie maal so lank as die van sy vroulike
eweknie was. Terwyi <litdus 'n gewaagde ondememing sou
wees om die toelatingsvereistes vir die vrouIike student te
verhoog, daarniegehuiwer hoef te word om die vereistes vir
manstudente te verhoog nie. Die Departement het dus aan
gekondig dat vanaf 1948 mans nie meer tot die tweejarige
P05-kmsus toegelaat sou word me - bulle moes of'n graad
en daarna"n professioneie opleidingsknrsus , of'n vierjarige



In die SOO se jaarverslag van 1930 kon gerapporteer word
dat nit 'n totaal van 6432 onderwysers in diens van die
Onderwysdeparternent teen Junie 1930 6321, d.w.s 98% ge
kwaIifiseerd was. Die SGO was ook bewus daarvan dat daar
reeds et1ike jare lank 'n oorproduksie van onderwysers be
staan het Hoewel die verhoogde toelatingsvereistes by die
kolleges 'n beduidende negatiewe invloed op die werwing
van studentonderwysers gehad het en die moontlikheid
bestaan het dat daar in die toekoms 'n tekort aan onderwy
sers sou kon ontstaan,. moes die Departernen1 vanwee finan·
siele druk die uitbreiding van onderwyspersonee1 in 'n aan
sienlike mate beperk, Daarbenewens is ook besluit om die
L.P.O.S. afte skat; 'n nuwe tweejarige opleidingskursus na st
X in te stel, en om 'n eenjarige kursus na voltooing van die
tweejarige kursus in te stel AI bierdie verskillende maatree!s
bet ook ten doe! gehad om die oorproduksie van onderwysers
te probeer verkIein. Die SAOU bet egterop sy 1929-kongres
kommer uitgespreek dat sekere van die kolleges waarskyn1ik .
gesluit sou moes word, maar die Departernen1 bet aangedui
dat dit opvoedkundig ongesond sou wees om 'n imigting aan
die !ewe te hou net maar omdat dit reeds bestaan het Dit bet
ook geblyk dat daar te vee! inrigtings (universiteite, kolleges
en opleidingskole) was wat onderwysers opgelei het In sy
jaarverslag van 1930 het die SGO dit duidehlc geste1 dat daar
in die verlede met 'n kwistige hand te vee! opleidingsinrig
tings gesaai is, insIuitende die hoer skole wat ook onderwy
sersopgeleihet

Syfers wat in September 1930 in die Provinsia1e Raad ter tafel
gebring is, bet aangetoon dat die gemiddelde koste per stu
dent aan die elf opIeidingsinrigti ongeveer fZ7 lOs. was.
Die vo1gende tabelle gee 'n duidehlce aanduiding watter dras
tiese invloed die verhoging van die toelatingsvereiste tot st X
op die kolleges gehad het

1928 Getal studente Eenheidskoste
124 £45 7s Id

Cradock 81 £35 9 II
Graaff-Reinet II3 £42 8 4
Kimberlev 39 £75 19 0

own 50 £39 16 8
Oudtshoorn 145 £33 3 3
Paarl 178 £18 14 9
StelIenbosch 74 £15 14 3
S 51 £36 4 4

e 42· £48 11 9
Wellirurton 145 £23 10 3

1930
~. 84 £81 19 6
Cradock 29 f91 16 2
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Senior Sertifikaat Op die SAOU-kongres van 1929 is daar dan ook diepe
komrner uitgespreek oor die posisie van die kolleges en is die
Departernent versoek om 'n allesomvattende ondersoek in te
stel na die getal onderwysers wat jaarliks vir die primere skole
benodig is, hoevee! daarvanaan die kolleges en hoevee! aan
die universiteite opgelei moes word, hoeveel inrigtingsnodig
was en wat die minimum getal dosente was om die opleiding
doeltreffend te kon maak. In antwoord hierop het die sao
ondemeem om weer'n ondersoek te laat instel

4.13 'N OORPRODUKSIE VAN ONDERWYSERS

Vanaf1926 is daar reeds uit verskeie oorde daarop gewys dat
daar'n oorproduksie van onderwysers was. Die Verslag van
die Adviserende Koruitee insake Onderwys (1927), waama
reeds in par. 4.4 verwys is, het aangedui dat die Departement
in daardie stadium beraam het dat die Provinsie ongeveer 600
addisionele onderwysers per jaar benodig - 500 primer en 100
sekonder, Die getal finalejaarstudente in 1925 was by. 625
onderdie Departement en 125 by die universiteite van Kaap
stad en Stellenbosch. Die Departemen1 was derhalwe tevrede
dat die aanbod die aanvraag kon bevredig, maar het terself
dertyd gernaandat beperkinge moontlik op die toevoer van
studentoruierwysers geplaas kon word. Stappewat in bierdie
verband gevolg kon word, was die uitskakeIingvan aansoek
ers sonder 'n Senior Sertifikaat, beper:kingop die toelatings
getal1e by alle inrigtings insluitende die universiteite, die be
skikbaarheid van skole vir prakliese onderwys en die moont
likheid van die sluiting van sekere inrigtings. Die verhoging
van die toelatingsvereiste tot st 10 het inderdaad ook 'n
beduidende invloed gehad, want in 1929 was daar 410
studente minder aandie opleidingskolleges as in 1928. Rasio
naIisasie van paste bet derha1we aan die deur geklop en die
Departement bet aan die kolleges in 1928 en weer in 1929
kenuis gegee dat paste verminder moes word. Soos die
redakteur van DIE UNIE dit in Julie 1929 beskryfhet "Hart
seer deur die hele land en 'n gesoebat by die Departement
soos die van die wyngaardenier - 'Iaat hom nog vanjaar, asse
blief", "Ja, ja, ons verstaan, ons sien die moeilikheid, maar
besuinig, en daar is OIlS regnlasies, Also, menere, met ver
wysing van ons briefno.... van die soveelste April, 1aat OIlS

weet so spoedig moontlik, ens.?' Die redakteurbet die hoop
ui!gespieek dat die Onderwysdeparteen1 wee en middele
sou vind om die koIlegas ten minste geen materieJe skade te
1aatIynie,omdat die morele skade, wat erger was, onvenny
deIikwas. In Augustus 1929 bet HI. Aucamp die oorsaak
van hierdie oorproduksieprobleem toegeskryf aan die onoor
deeIknndigemanierwaarop opleidingsinrigli in die verIede
oral opgerig is, die mededinging van die universiteite en die
afskat!ing van die L.P.O.S. Hy bet dan ook die standptmt
gehnIdig dat daar nie meer as so vyfofses kolleges behoort te
wees nie. ~Die voordiehandIigg (sic) uitweg nit hierdie
netelige posisie sou wees om so paar vir paar van die
bestaande inrigtmgs inmekaar te slaantotdat daar 'n stuk of
vyf inrigtings op sentrale posisies in die provinsie oorbly,"
Hy bet gepIeit dat groepe met bepaalde !ewensbeskouings
lmIle eie opIeidingsinrig moes he - nie in die vorm van
kerk-skoleDie,maar volkskole.

gespesialiseerde opledingskursus na die
volg.

Die redakteur van DIE UNIE het hierdie reeling in die De
semberuitgawe van 1945 behandel en die bedenking uitge
spreek ofdaardie voornerne van die Departement die gewens
te uitwerking sou he. Ge1ukkig is hierdie uitspaak van die
Departernent in vet gedrukte letters in DIE ONDERWYS
GASET van 10 Julie 1947 "voorlopig teruggetrek". Die
"voorlopig" het in die praktyk egter permanent geword.
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Graaff-Reinet 46 £78 16 2

Kimberley 17 £130 6 0

Kin own 17 £100 10 6

Oudtshoom 43 £96 8 6

Paarl 141 £33 17 4

Stellenbosch 65 £36 3 2
Stevnsburz 20 £94 7 4
Uitenhage 11 £142 3 8
Wellington 48 £70 15 8

(Die opvalIende dating in inskrywing- by die WOK oor die
loop van twee jaar lam verder moontlik toegeskIyf word aan
die feil dat, ten spyte daarvan dat bykans a! die studenle
Afiikaanssprekend was, die opleiding grotendeels nog in
Engels aangebied is tydens mnr. Davies se hoofskap. Verder
het dit na yore gekom dat die Kollege in daardie jare me
eintlik moeite gedoen her om nnwe kursusse ingestel te lay
nie.)

Die eerste van die inrigtings wat gevolglik moes sluit, was die
Opleidingskool op Uitenhagewat in 1930 sy deure toegemaak
het, Ander he! gevolg: aan die einde van 1931 he! die oplei
dingskole op Cradock en Kimberley geslnit, Kingwilliams
town in 1949 en Steynsburg in 1950. Waar die Departement
vroeer die verspreiding van die inrigtings oor die Provinsie
voorgestaan het, het hy toe van standpmrt verander en die
beleid van groter sentralisasie gevolg, vera! vanwee die
onnodige hoe eenheidskoste per student Die SGO het ook
sy kommer uitgespreek dat in die stryd om die voortbestaan
van sekere inrigtings bnlle studente toegelaat het wat na regie
me daar moes gewees he!me.

4.14 VERDEREKEURING

Aan die begin van 1934 moes die Departement verdere stappe
oorweeg om die oorprodnksie van opgeleide onderwyseIs te
probeer voorkom, Die getal eerstejaarstudente wat by die
ko11eges toegelaat is, is venier beperk: die klasgroottes he!
van 17 tot 21 gewissel. Die getal aansoekers he! die behoefte
aan onderwysers ver oorskry, en die hoofde van opleidings
ko11eges he! dit uiteIs moeilik gevind om bnlle keuses te
maak. As rig1yn he! die Departement neergeIe dar me meer
as een studentonderwyser vir elke 6 leerlinge wat in daardie
stadium in die Provinsie in st X was, gekeur kon word me.
Die redakteur van DIE UNIE het in Maart 1934 emstige
bedenkinge uitgespreek oor die steIsel van keuring: "Wat
van diegenewat geroepe was en me uitverl<ore is nie'I Erens
in die woestyn staan daar 'n hele aantal opgeleide onder
wysers wat droefgeestig 'n versie nit Gesang83 sing. Maar in
'n nog troosteIoser woestyn staan daar 'n nog groter getal
studen1e wat aansoek gedoen het by OIlS opleidingsinrigti
en me toegelaat is me en wat dieselfde versie n6g droefgees
tiger sing." Die versie nit Ges. 83 waama bier verwys is, is
waarskynIik:

"Heer.waar dan heen? Tot U a/leen
Gijzult om niet verstoten:
Uw eigen Zoon heeft tot uw' troon
Den weg om weer ontsloten. •

Die Departement het hierdie probleem in 'n mate probeer
ondervang dent te reel dat alle aansoeke via die skoolhoofde
aan die Departement gestuur sou word, wat die keuring sou
doen en die aansoekers sou laat wee! of'hulle gekeur is en vir
watter inrigtingsdie keuring sou geld. Hierdie Iaaste reeling
t.o.v. die toewysing aan 'n bepaalde kollege is die volgende
jaar geskrap en die aansoekers kon dan, nil keuring dent die
Departement, selfby die kollege van hulle keuse aansoek om
toelating doen.

Die verskuiwing van die keuring vanaf die kolleges na die
Departement het beter gewerk en die ko11eges het erken dat
die gehalte van die gekeurde studente verhoog het. Maar ten
spyte van a! hierdie maatreels het die SAOU-kongres van
1936 die Departement versoek om met betrekking tot die
keuring van studente 'n strenger toets te 1aat toepas, "veral
wat betref die kandidate se gesondheidstoestande, hul be
kwaamheid in beide offisiele tale en rekenkunde en hulle
sosiale aanleg en persoonlikheid."

Op 17 April 1968 het 'n subkomitee van die Departementele
Eksamenkommissie aanbeveel dar 'n student wat vir "n
onderwysersdiploma opgelei wou word, aansoek moes doen
by die hoofvan die betrokke kollege waar hy die POD-kursus
wou volg, en dent hom aanbeveel moes word. Hierdie aan
beveling he! die eerste verantwoordelikheid virkeuring na die
ko11eges oorgepiaas.

In 1978 he! 'n nnwe prosedure weer eens in werking getree .
daarin dat die finale keuring deur 'n komitee van die Onder
wysdepartement gedoen sou word. Die Onderwysburo was
in daardie stadium besig om vas te stel hoeveel onderwysers

. vir die verskillende fases opgelei moes word. Hoewel die
kolleges nog bnlle eie voorlopige keuring kon doen, moes dit
chridehlc aan die aansoekers gestel word dar bulle toelating
aan departementele goedkeuring onderworpe was. Hie:rdie
nnwe be1eid, met die gepaargaande kwotas wat aan die kol
leges toegeken is, he! 'n beduidende afuame in die inskry
wings by die kolleges tot gevolg gehad.

4.15 RP.O.s~KURSUSSE

Verskeie H.P.O.S.-kursusse in spesifiekevakrigtings he! reeds
teen 1931 bestaan: Kleinkinderskoolmetodiek, HandeaIbeid
(Houtwerk), Naaldwerk en Was-en-Stryk, Kooklams en Hnis
houdkunde en 1iggaamsopvoeding. Van bierdie lrnrsusse is
slegs die Kleinkinderskoolmetodiek ook aan die WOK (saam
met Kaapstad, Graaff-Reinet, Grahamstad en Stellenbosch)
toegewys.

4.15.1 KLASMUSlEK

Die South African Teachers' Association (SATA) he! by
hulle kongres van 1933 'n versoek tot die Onderwysdeparte
ment gerig dat 'n H.P.O.S.-kmSus in Klasmnsiek ingestel
moes word. Die Departement het me hiervoor kans gesien
me op grond daarvan dat geredeneer is dat die opleiding
hoofsaakfikby universitere inrigtings lois gehoorthet. In 1934
he! die SATA egter bulleversoek herhaa!

Op 27 November 1936 het die hoof (of prinsipaal,soos dit
aangeteken is) van WOK, mnr. A W. Davies, 'n voorlegging
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aan die Kollege se Adviesraad gemaak vir die instelling van 'n
"Departmental School Music Course". Die voorlegging het
sy voorgeste1de toelatingsvereistes en die inhoud van die
kursus bevat. Op 27 April 1937 kon hy aan die Raad verslag
doen dat die Departement die voorgestelde kursus goedge
keur het Hierdie kursns het in 1938 by WOK en in 1939 by
die Grahamstadse Opleidingskollege as'n HP.O.S.-kursus
(Skoohnusiek) 'n aanvang geneem. Laasgenoemde kollege
het die kursus in 1952 gestaak,

Die doe! van hierdie H.P.-kursus in Musiek was om voor
siening te maak vir die opleiding van onderwysers wat hulle
graag wou toems in die verskillende tipesklaswerk in Musiek,
met inhegrip van Klasmusiek in die sekondere standerds. Dit
sou egter me dien as 'n kwalifikasie vir die onderrig van In
strumentaIe Musiek aan individuele leerlinge me. Voome
mende kandidate moes Of geslaag het in die gevorderde
eksamen in!davier en harmonie van UNISA, ofgeslaag het in
Musiek van die Senior Sertifikaateksamen, of die musiekin
spekteur kon oortuig he! dat hulle voordeel nit die knrsus sou
trek. Gedurende die tydperk 1938 tot 1971 (toe die HP
kursus in Klasmusiek tot 'n einde gekom het) het 397
kandidate in diekursus geslaag, waarvan343 by die WOK.

4.15.2 NATUURS1UDffi

Op 12 September 1937 het die WOK by die Departement
aansoek gedoen dat 'n H.P.O.S.-kursus in Natuurstudie
ingestel mag word. Hierdie versoek is egter op 19 September
deur die Departement geweier. Toe die Adviserende Raad
van die WOK op 4 Desernber 1937 by die Departernent
beswaar aanteken dat 'n H.P.O.S.-kursus in Kleinkinder
skoohnetodiek aan die OKP goedgekeur is. het die Departe
ment skerp gereageer dat geen Adviserende Raad die fimksie
bet om die Departement oar beleidsake te adviseer nie! (Die
briefvan beswaar he! o.a, die volgende agnnnente bevat: die
instelling van so 'n kursus aan 'n susterirnigting wat slegs agt
myl van die WOK gelee was, sou aanleiding gee tot 'n
ongewenste 1rompetisietnssen die twee inrigtings en dat die
besonder aangename ved10uding tussen die twee inrigtings
versteur kon word; gedurende die voorafgaande jare bet daar
gedurig stndente van die Wellingtonse Kollege na die Paadse
Kollege vir derdejaarkursusse in Houtwerk, Naaldwerk en
I iggaamblre Opvoedinggegaan - so was daardusaanvulling
tnssen die twee kolleges wat nie p1ek behoort te gemaak he!
vir "n gees van mededinging me; as daar addisionele behoef
tes was vir die opleiding van meer K.S.Q-studente, kon WOK
dit senderekstra bon- of apparaatkoste akkommodeer, die
prinsipaal van WOK he! juis aan die einde van 1936 die
Departement versoek dat'n tweede K.S.O.-kIas ingestel mag
word, maardie antwoord was dat dit nie nodigwas nie.)

[Ook die Hugenote Univezsiteitsko op Wellington he! vir
'n tydperk (1934 - 1945) eenjarige onderwyskursuss wat
deur die Departernent erken is.aangebied: Huishoudknnde en
Tninbouknnde, Kookkuns, Afi:ikaans en Engels, Afi:ikaans
en Ge:skiedenis, Engels en Ge:skiedenis, en Afiil<aansen Ges
kiedenis.]

Teen 1938 is die H.P.O.S.-kursussesoosvolgby dievoJgende
kolleges aangebied:

Hout- en Metaalwerk: Graaff-Reinet, Paarl
Hnishoudkunde: Grahamstad, Steynsburg
Kleinkinderskoohnetodiek: Graaff-Reinet, Grahamstad,

Kaapstad, Paarl, Stellenbosch, Wellington
Kuns: Kaapstad
Liggaamlike Opvoeding: Kaapstad (dames), Paarl (mans)
Klasmusiek: Grahamstad, Wellington
Naaldwerk: Grahamstad, PaarI

4.15.3 NAALDWERK EN HUlSHOUDKUNDE

Die H.P.O.S.-kursus in Huishoudkunde is in 1950 en die
H.P.O.s.-kursus in Naaldwerk in 1952 by die WOK ingestel.
Die kursus in Huishoudkunde is aan die einde van 1965
afgeskaf omdat met die verskniwing van st6 na die hoer
skool dit die veronderstelling was dat Hnishoudkunde-onder
rig op skoolvlak me meer 'nlaerskoolaangeleentheid was me.

4.15.4 lNTRUMENTALE MUSffiK

Vertoe deurdie SAOU (1948,1953 en 1956) en die Skoohaad
van Murraysburg in 1958, gesteun deur 27 ander skoolrade,
om "n HPOS-kursus in Instnnnentale Musiek ingestel te kry
om die nypende tekort aan musiekonderwysers te help vedig,
is egter steeds deur die Departement afgewys. (Hierdie
droom kon eers in 1973 met die instelling van die vierde jaar
in Instrumentale Musiek 'nwerktikbeid word.)

4.15.5 AKADEMIESE VAKKE

Die eerste versoeke om "n derdejaarkursus in akaderniese
vakke (in daardie stadiumdiereedsgenoemde Natuurstudie 
par.4.14.2) ingestel te kry, is weer tydens "n ondeIhoud met
die SGO in Mei 1939 bespreek. Hierdie versoek is op 22
Augustus 1941 opgevolg deurvertoe tot die instelling van 'n
knrsus in Geskiedenis en Aardrykskunde. Die Departement
het alblei versoeke egteralgewys.

Die behoefte aan "n HP-kursus in akaderniese vakke is ook.
op die SAOU-kongres van 1948 verwoord toe die Kongres
versoek he! dat met die opleiding van onderwysers vir die
primm skool ook 'n "spesiaie kursus in die essensieIe vakke,
nl die twee tale en reken, ingestel moo word." Hierdie
versoek is ook deur die SATA gesteun, en die SGO he!
gean1Woord dat hy die Professionele Eksamenkommissie
(PEK) sou versoek om op die voorstel in te gaan.

Die Kol1egeraad he! weer op 20 Februarie 1956 aansoek ge
doen dat "n H.P.-kursus in Aftikaans, Engelsen Rekenkunde
by WOK ingevoer mag word. Hierdie versoek is aanvanldik
weer afgewys, maar op 15 April 1959 he! die Departernent
toesternming verleen dat 'n H.P.O.S.-kurus in akaderniese
vakke vanaf1960by die WOK ingestel kon word. Slegs een
1das met "n malcsinmm van 25 stndente sou toegelaat word,
en die vertoe van die Kollege dat die maksUmnn tot 30
stndente verhoog word, is nie toegestaan nie ten spyte van die
feit dat teen Julie 1959 reeds 45 aansoeke om toelating
ontvang is. Die vaksamestelling sou wees die twee amptelike
tale plus Rekenknnde, Geskiedenis en AardIykskunde, ofdie
twee amptelike tale plus Rekenkunde, Nanmdeer en
Gesondheids-leer. Die Departernent was bereid om 2 addi
g~~~dieoogopdiekursusaandie~~toe



4.17 LIGGAAMLIKE OPVOEDlNG

Omdat die verwagte groei in die totale getalstudente aan die
kolleges meer fusiliteite sou benodig, bet die Departement
voortgegaan om in sy kapitaahritgawes daarvoor voorsiening
10 maak. So by. is in 1969 die bedragvan R20l 495,53 by
WOK gespandeer nit 'n totaal van R364 690,11 by al die
koIleges saam,

Op interdeparternentele vIak bet dit nodig geword dat die
opleiding van onderwysets en die samesteJJing van oplei
dingskursusse gekOOrdineer moes word. Mnr, MJ.L Olivier
is deur die Departement aangewys om hom 10verteenwoor-

4.18 DIE VERPLIGTE DRIEJARIGE OPLElDlNG

Op sy vergadering van 27 en 28 Julie 1966 het die Uitvoer
ende Kornitee van die Kaaplandse Provinsiale Administrasie
goedgekeur dat die opleidingstydperk van Iaerskoolonder
wysers van 2 tot 3 jaar verleng moes word Hierdie opleiding
bet vir eerstejaarstndente in 1968 begin, en die eerste groep
bet hulle driejarige opleiding in 1970 voltooi en sodoende die
mrwe PrimereOnderwyseIsdiploma(p.O.D.) verwerf Diens
doende onderwysers met net 'n tweejarige opleiding is die
kans gehied om vir 'n Iaaste keer die H.P.O.S. in 1969 te
neem. 'n Aansienlike getal onderwysers het bierdiegeleent
heid benut - 638 studente en onderwysersby al die kolleges
tesaam.

Onder die besefdat, as gevolg van die groeiende aanvraag na
onderwysers in Liggaamlike Opvoeding, dit nog 'n gernime
tyd sou duur voordat genoeg spesiaal opgeleide leerkragte
beskikbaar sou wees om in die behoefte van selfs net die
groter skole 10 voorsien, het die Departernent beslnit om
vanaf Januarie 1939 op 'n baie mimer skaal vir Liggaamlike .
Opvoeding in die P.O.S.-kursus by opleidingskolleges voor
siening 10maak Daaris bepaal dat eIke student in die eerste
sowel as tweede studiejare 5lesure per week aan Liggaamlike
Opvoeding sou wy en 2 lesure aan Spele. Verder sou alle
studente in hulle derde stndiejaar 3 lesure aan Liggaamlike
Opvoeding en llesuur aan Spele wy. Die nitbreidingvan die
HPOS-kursusse na meer kolleges is egter me oorweeg me.

Sedert 1929 het die Departernent verskeie eksamenverant
woordelikhede aan die kolleges oorgelaat, Teen 1935 is ge
skrewe eksamens vir die POS in slegs die twee amptelike
landstale, die Beginsels van die Opvoedkunde, Onderwysme
todiek en Sie1kImde deur die Departernent geeksamineer, In
al die ander vakke kon die kolleges selfdie kursusse saamstel
en intern eksamineer. Na intensiewe raadpleging met die
hoofde van die kolleges is beslnit dat die Departernent vanaf
1936 slegs verantwoordelik sou wees vir die eksamineringvan
die twee landstale en die pralctiese vakke - laasgenoemde vak
ke is deur die departernentele vakinstrukteurs geeksamineer,
'n Raad van Moderatore bet toegesien dat die standaardevir
die P.O.S.-eksamengehandhaafword. Ookwatdie H.P.O.S.
eksarnens betref is die skriftelike eksamens intern afgeneem,
terwyl die vakinspekteurs met die praktiese eksamens belas
was.
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te wys. Die Departernent het hom egter me gebind om die Liggaamlike Opvoeding in te stel me.

kursus in akaderniese ville slegs by die WOK toe te laat me. 4.16 EKSAMlNERING

Op 21 Mei 1965 het die hoof; mnr. C.P. van der Merwe, weer
"n skriftelike versoek gerig <!at die akaderniese klas verdubbel
mag word aangesien daar genoeg studente was wat die kursus
graag wou neetn; boonop het die nitfasering van die Huis
houdkundekursus nog meer studente na die akaderniese
kursus gekanaliseer. Al<kommodasie sou nie "n probleem
wees me - 'n addisionele dosent sou egter benodig word
aange-sien al die ander klasse reeds oorvol was. Die
Departernent het goedgunstig hierdie. versoek vanaf 1966
toegestaan.

'n Vraag wat opgednik het na die inwerkingtreding van die
akaderniese kursus was of studente met hierdie H.P.-kwali
likasie ook in die junior sekondere standerds van die hoer
skool aangestel kon word. Na aanlcidingvan die praktyk dat
studente met H.P.-opleiding in die praktiese vakke soos
Hnishoudkunde, Naaldwerk, Houtwerk en Liggaamlike Op
voed-ing wei. in die hoer skool pennanente betrekkings
bekom het, het die hoof; mnr, C.P. van der Merwe, op 15
Maar! 1962 vertoe gerig dat die voorreg ook aan die studente
in die alrnderniese knrsus toegestaan word, mits daar nie
geskikte gegradueerde aansoekers gevindkon word nie, (Hk
ken nag nie vind wat die Departement se uitspraak was nie
-£8)

4.15.6 LIGGAAMLIKE OPVOEDING

Dit was by die WOK altyd 'n teer saak dat die Departement
geen H.P.-kursusse wat spesifiek op manstudente gerig was,
by die Kollege wou toeIaatnie. Op 17 April 1963 bet mnr.
C.P. van der Merwe namens die Adviesraad sterk vertoe gerig
dat 'n H.P.-kursus in I iggaamlike Opvoeding ingestel moes
word, o.a, in die Jig van die feit dat daar in daardie stadium
slegs 104 mans teenoor 335 dames was. Hy bet daarop
gewys dat toe die derdejaarla:u:susse vir mans ingestel is,
WOK 'n laagwatermerk bereikbet,en dat, ten spyte van die
merkwaardige groei in stndentegetalle daama, hierdie aange
1eentheid nog nooit behoorlik in die reine gebring was nie.
~~~wasdatdie~~dieh~w~
in Kaapland die enigste gemengde inrigting was sonder 'n
kursus lIitsbrithlc vir manstudente. In daardie stadiumbet die
WOK we! 'n geringe aantalmans vir die liP.-knrsusse byge
kry, maar vee! meer aan ander koIleges afgestaan. Die gevaar
bet <ius bestaan dat as die gelnlegreede driejarige opleiding 'n
aanvang sou neem, WOK nog 'n verdere knou to.V. die
gebrek aan manstudente sou kry. Mm. Van der Merwe bet
<ius versoek dat die toekenning van knrsusse vir mans in
heroorweging geneem word Hy bet ook daarop gewys dat
daar slegs een~ vir I.iggaam1ike Opvoeding
(mans) bestaanbet,terwyIdaar reeds drie vir Handwerk was.
In die primere skole was daarook 'n groot tekort aan behoor
lik opgeleide onderwysers in I.iggaam1ike Opvoeding vir
senns, Die instellingby die WOK sou ook met'n minimum
addisionele koste vir die Depattement ingesteI kon word.

Die Adviesraad van die Kollege betegter op sy vergadering
van I Augustus 1963 moes kennis neem dardie Departement
in daardie stadiumditnie oorweeg bet om nog 'n H.P.-ldas in
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dig in die Interdepartementele Ad Hoc-komitee om die krite
ria to.V. die Samestelling en Inhoud van Opleidingskursusse
te bepaal, Die eerste sg. KRITERlA bet in Januarie 1971
verskyn en het daama die basis gevonn waarop aile on
derwysdepartemente hulle opleiding moes struktureer.

Die eerste stodiejaar het vir aile studente hoofsaaklik uit
dieselfde vakke bestaan: die twee landstale, Wisknnde,
Wetenskap, Geskiedenis, Aardryksknnde, Opvoedkunde,
Oudiovisuele Onderwys, Klasouderwys, Spraakopleiding,
BoekbindeIy en 'n keuse van drie uit die volgende vakke:
Skoolmusiek, Knns, Handwerk en Liggaamlike Opvoeding.
In die geval van die senior primate studente is Skrif en
SIayfbordtegniek en Laudbou (lg. as keusevak) bygevoeg.
Die senior primate studente bet met dieselfile vakke in die
tweede jaar voortgegaan, maar bet dan slegs twee van die
praktiese vakke gekies. In die derdejaar is die akademiese en
praktiese vakke venninder tot twee akademiese vakke of een
akademiese en een praktiese Yak Die junior primere studente
bet in die tweede en derde jare, benewens die arnptelike tale,
Opvoedkunde, Klasonderwys, Ki:nderletterlrde, Sosiale
Wetenskap, Metodiek van Aanvangslees en -wiskunde,
Spraakopleiding, Skrif en Skryfbordtegniek, Kuns, Skool
mnsieken Ligparnh1ce Opvoeding geneem.

4.19 DIE ONDERWYSDIPLOMA

[In hierdie stadiummoet die aandag daarop gevestig word dat
die benaming "Onderwysdiploma" (O.D.) nie verwar moet
word met dieselfde benarning wat vanaf 1977in die plek van
die driejarige Primere Onderwysersdiploma gebruik is nie.]

Na die instellingvan die verpligte driejarige opleiding het die
behoefte aan die sg. "spesialiseringsknrsusse" steeds bestaan
en dedJa1we bet die vierdejaar O.D.-kursnsse die plek van die
vorige derdejaar H.P.O.S.-kursnsse ingeneem. Hierdie kur
susse in die praktiese vakke (Hout- en Metaalwerk, Kuns,
LaudboukDnde en Natuurwetenskap, LiggBamhlce Opvoe
ding, Naaldwerk en Skoolmusiek) is in 1971 die eerste keer
by vyfkolleges ingestel, en in 1972 vir die akademiesevakke
Afri-kaans, Engels, WlSkunde, Nanmr- en Skeikunde en
Biologie by twee kolleges - aan WOK is die Jaasgenoemde
<hie vakke toegeken, en die studentkon enige twee van die
<hie vakke vir die OD Ides. (Afrikaans, Engels en WlSkunde
is aan die OKP toegeken).

O.D.-kursnsse in Junior Primateen Preprimere Onderwys is
in 1974 ingestel - Junior Primer by Dermeoord (SteIlen
bosch) en Preprimer by Grnaff-Reinet en Barldyhuis, Clare
mont - Ig. Kollege bet reeds vroeer met hierdie opleiding
begin, maaronder die Departement Nasionale Opvoeding.

Invoortsetting van die H.P.O.S.-kmsns in Klasmusiekhet die
WOK 'n O.D.-kursus (vierdie jaar) in Klasmusiek vanaf 1972
aangebied. Saam hiermee is die lank gekoesterde ideaa1 van
die opleiding van musiekouderwysers in 1973 verwesenlik:
toe die O.D.-kmsns in1nsImmen!ale Musicl< aan WOK inge
stel is. Instnnnentale Musiek is dus ook by die praktiese
keusevakke en Musiektemie by die akademiese keusevakke
van diePrimere OuderwyseIBdiploma gevoeg.

Op 25 FeJnuarie 1m bet rom. MJ.L.Olivier, rektor van die
WOK, by die Direkteuraansoe1<gedoen dat 'nO.D.-kursus in

Geskiedenis en Aardryksktmde ingestel word. Hierdie aan
soek is reeds voorafgegaan deur twee soortgelyke aansoeke
van die rektor van die Opleidingskollege Oudtshoom gedu
rende 1970, en later ook in 1974. Die Departement se siening
was in daardie stadium dat hoeweI daar geen beginselbeswaar
teen die instelling van die kursusse was nie, die behoefte in
die ander vakke groter was en dat daardie vakke 'n mate van
beskenning moes geniet, Hierdie versoekvan mnr. Olivier is
wei in die sakelys van die Professionele Eksarnenkomitee
opgeneem, maarnie bespreek nie. Op 17 November 1976 bet
nmr. Olivier weer eens by die Departernent aansoek gedoen
dat die vak Aardrykskunde by die lys VllIl die ander dne
vakke wat vir die OD-kursus by WOK aangehied word,
gevoeg word. Ter motivering het hy genoem dat studente
wat 'n aanleg in net een van die drie vakke toon, van die
kursus afgeskrik word en dat die kursus derhalwe moontlike
studente vir die sg, skaars vakke verloor. Aardryksktmde kon
ook as 'n natuurwetenskap beskou word en universiteite bet
Geografie ill as dee!van die B.Sc-graad.erken. DieDirekteur
het op 4 Jannarie 1977 geantwoord dat daar oor die lewens
vatbaaIheid van bestaande knrsusse en die moontlikheid van
nuwe knrsusse deeglikbesin moes word, en dat die aange
leentheid na die volgende vergadering van die Departemen
tele Komitee vir Onderwysersopleiding (die nuwe naam vir
die PEK sedert 1973) verwys sou word. Op die DK0
veIgllderingvan 20 April 1977 is aanbeveel dat die saak na 'n
onderkomitee vir verdere oudersoekverwys word - 'n aanbe
veling wat deurdie Direkteur goedgekeur is.

4.20 NUWENAMEVIR P.O.D.EN O.D.

Op 22 Oktober 1976 bet die Minister van Nasionale Opvoed
ing kragtens die bevoegdheid wat die Wet op die Nasionale
Onderwysbeleid (Wet 39 van 1967) aan hom verleenhet, aan
gekondig dat vanaf 1 Oktober 1977 die volgende benaminge
vir opleidingskursuss landswyd gebruik moes word:

Onderwysdiploma (driejarig, in dieplek van die Primate
OnderwyseIBdiplorna);

Hoe. Onderwysdiploma(vierjarig ofeenjarig - in dieplek
van die Onderwysdiploma)

Voorskrifte is ook uitgereik to.V. walter besondelbede op die
sertifikate aangebring moos word: sekonder, primer of pre
primer, die duur van die knrsus; die volle name van die
ontvanger. die naam van die inrigting; die datum van toe
kenning; dieges1aagde onderrigvakke, met 'n aanduiding van
onderskeidings behaa1; die ander (kuuikubun-p..kke; die
bevoegdheid van die ontvanger in Aftikaans en Engels as
onderrigmedia,

4.21 SAMEWERKING MET UNlV. STELLENBOSCH

Die gedagterigting van die moontlike inskakeling by ofsame
werking met dieuniversiteite to.V die opIeiding van onderwy
sers by die kolleges is reeds op die vergadering van die
Onderwysdeparteent se Professionele Eksamenkomitee op
11 en 12 Felnuarie 1965 bespreek, hoeweI geen definitiewe
besluit in daardie stadium geneernis Die.

Toe die Wetsontwerp op Nasionale Onderwysbeleidin 1967
gepubliseer is, bet die Adviesraad van WOK op sy vergade
ring van 16 Me 1968 "met ontsteltenis kennis geneem van



4.22 UITBREIDING VANDIEVAKKEUSE

4.22.1 HOER ONDERWYSDlPWMA (JUNIOR PRIMER)

Op sy eerste vergadering op 22 Mei 1979 het die nuwe Se
naat beshJit dat by die Departement aansoek gedoen moet
word dat die RO.D. (Junior Primer}-opleidingskur by
WOK aangehied mag word. Die Departement het aanvanklik
hierdie versoek afgekenr, maar later toegestem dat die knrsus
vanaf Januarie 1982 aangebied mag word. Die kmsus het
aanvanklik uit die voJgende vakke bestaan: Opvoedkllllde
(vierdejaarsvlak), Remedii!rende Onderwys (derdejaarsv1ak),
Natnurwetenskap (derdejaarsvlak) en "n akademie:se vak
(vierdejaarsvlak). Op inisiatief van die WOK en na lang
onderhandelinge tnssendie universiteite, die kofieges en die
Departement is die vak Onderwyskllllde: Junior Primer vanaf
1988 in die p1ekvan Opvoedkllllde ingevoer. Die akademie:se
kensevak (vierd<;jaarsvlak) was een van Opvoedkllllde, Afii
kaans, Engels,Wlsknnde ofGeskiedenis.

4.22.4 DRlE VlERDEJAARSVAKKE VIRH.O.D.

Op sy vergadering van 17 Maart 1981 het die Senaat bes1uit
om by die Departement aansoek te doendat "n student in die
vierde jaar van die RO.D.-kmsus toegelaat mag word om
drie vierdejaarsvakke en een derdejaarsvak (Lp.V. 2+2) te
neem. DieDepartementhet aangedui dat hy slegs bereid was
om verdienste1ike gevalle op 'n ad hoc-basis te oorweeg.
Derhal-we moes aile sodanige aansoeke in die vervolg deur
die Senaat aanbeveel word Om dit moontlik te maak, is die
vierdejaarsvakke in drie afsonderlike groepe op die rooster
ingedeel, sodat die student uit twee ofal driegroepe sylhaar
vakke kon kies. Die indeIingvan die vakke het jaarliks effens
verskil, afhangende van besondere versoeke wat deurstuden
tegerigis.

As 1988 as voorbee1d geneem word, het die groepering dan
soos volg ge1ylc

Groep 1: Opvoedkllllde, Afrikaans, Biologic, Musiekteorie
Groep2: Engels, Natnur-en Skeikunde, Xhosa, Naaldwert<:,

Klasmusiek, Liggaamhlre Opvoeding (Dames),
Onderwyskllllde (Junior Primer)

Groep 3: Opvoedkunde, Wtsknnde, Geskiedenis, Aard
ryksknnde, lnstmmentale Musick
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4.22.2 LIGAAMLIKE OPVOEDING EN HOUlWERK

Die Senaat het ook aansoek gedoen dat Liggaamlike Opvoed
ing en Houtwerl< op vierdejaarsvlak aangebied mag word, op
grond daarvan dat die dae van die sg. "spesialiserings
kursusse" Yerby is, en dat die praktiese vakke, soos die ander
vakke, op ge1ykwaardige basis vakke in die vierde jaar van die
H.O.D. was. Hierdie versoek is ook deur die Departement
afgewys, maar nadat "n afvaardiging van die Kollege die saak
t.o,v. Liggaamlike Opvoeding (Dames) met die Direkteur.
Onderwys bespreek het, het 19. ondemeem om weer on
dersoek: in te stel. Die finale beslissing was egter dat Lig
gaamlike Opvoeding me na meer kolleges as die bestaandes
uitgebrei kon word me. Op 12 September 1983 het die Senaat
weer eens besluit om aansoek te doen dat Liggaam!ike
Opvoeding deur die damestudente 0P vierdejaarbasis geneem
mag word, aangesien die fasiliteite vo1doende was, die
personeel oor die nodige kundigheid beskik en die studente
ten volle die onderrig van die yak by die Laerskoo1 Hugo Rust
behartig het Op hierdie versoek het die Departement gnnstig
gereageer en die aanbieding van die vakvanafJanuarie 1985
goedgekeur.

4.22.3 SPRAAK EN DRAMA

Op 12 Maart 1980 het die Senaat aansoek gedoen dat die vak
Spraak en Drama as 'n addisionele praktiese vak op derde
jaarsvlak aangebied mag word. Hoewel hierdie versoek deur
die Departementele Komitee vir Onderwysersopleiding 00- .

dersteun is, het die Direkteur dit afgewys op grond daarvan
dat die universiteite reeds genoeg onderwysers in daardie
rigting opgelei het 'n Soortgelyke versoek vir die invoering
van Skoolbiblioteekkllllde as derdejaarsvak, is om dieselfde
rede afgewys. Spraak en Drama is uiteindelik wel in 1982
inge-voer.

Om te kon vo1doen aan die bepaJings van klousule 1A(3) van
die Wet op Nasionale Onderwysbeleid (No. 39 van 1967) wat
bepaal het dat onderwysersop1eiding aan kolleges in noue
samewerking met universiteite moes gekied, is die op1eiding
aan WOK sedert 1979 krngtens 'n samewerkingsooreenkoms
tussen die Administrateur en die Universiteit Stellenbosch ge
gee. Die ooreenkoms het voorsiening gemaak vir "n mode
rerende inspraak deur die Universiteit Terselfilertyd is die
eenjarige H.OD. uitgefaseer en het die studente vanaf 1980
en 1981 die vierjarige Hoer Onderwysdip1oma (Senior of
Junior Primer) geneem. In die Senior Primere KUISUS het die
stndente twee vakke op vierdejaarsvlak gekies uit Opvoed
kunde, Afrikaans, Engels, Xhosa, Geskiedenis, Aardrykskllll
de, Wiskunde, Natunr- en Skeikunde, Biologic, Mllsie!cteorie,
lnstmmentale Musiek, Klasmusiek, NaaldweIk en 1 iggaam
like Opvoeding (lg. slegs vir dames, vanaf 198.5). Daarbene
WerJS moes hulle twee vakke op derdejaarsvlak kies uit die
volle spektnnn van hierdie vakke, met insluiting van die
vakke Onderwyskllllde: Begaafde Kind, Kuns en Houtwerk.
'n Beperking is egter geplaas op die praktiese vakke: slegs
een daarvan kon op derde- ofvierdejaarsvlak geneem word.
"n Verdere beperking to.V. Kaaplandse kolleges het ook
gegeld.. Geskiedenis en Aardrykskllllde mag nie albei deur
die student op vierdejaarsvlakgeneemword me.

Die samewerlcing met die Universiteit Ste11enbosch word
meer volledig in hoofstuk 6 behandel

die nuwe bes1uit om op1eidingskolleges by die universiteit in
te 1yfen dat die Raad hom baie sterk daarteen uitspreek". In
antwoord op die skrywe van die Adviesraad het die Depar
tement waardering uitgespreek vir die standpunt van die Raad
en die Raad meegedeel dat die Departement reeds sy stand
punt op hoe vlak gestel het Na die publisering van die Wet
(No.39 van 1967) in sy finale vorm, wat die ruimte gelaat het
dat onderwyskolleges nog hulle identiteit kon behou, is die
aangeleentheid by meer as een vergadering by die Raad
bespreek, en op 7 September 1976 het die Raad die begeerte
uitgespreek om met die Universiteit Stellenbosch saam te
werk,
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Die derdejaarsvakke is in twee groepe ingedeel, en die
RO.D.-studente het die keusevakke saam met die derdejaar
studente geneem.

4.22.5 HOD(pREPRIMER)

Op 12 September 1983 bet die Senaat aansoek gedoen dat die
H.O.D.-kursus in Preprimere Onderwys aan die Kollege
ingevoer mag word. Hierdie versoek is egter ook deur die
Departemen1 afgewys. (Kyk verder hoofstuk 10, par. 10.4.1)

4.22.6 BYBELKUNDE

Op sy ve<gadering van 17 Junie 1986 Jiet die Senaat besluit
om by die Departement aansoek te doen dat Bybelkunde as
'n derdejaarskeusevak vir RO.D.-studente ingevoer word. In
daardie stadium was die Departement 50 afdeling Navorsing
en K.urrikulmndienste besig met navorsing oor Bybelonderrig
in skole. Op die vergadering van die Departemente1e Komi
teevirOnderwysersopleiding (DKO) van 14 Oktober 1986 is
die aansoek gesteun, maar die Direkteur: Onderwys bet die
aansoek afgewys.

4.22.7 TWEEPRAKTIESE VAKKE OP IU-VLAK

In die Jig van die feit dat die student in die Kaaplandse
koDeges vir die vierjarige H.O.D. (Senior Primer) 7 vakke op
1- of 2U-peil kon neem waarvan (benewens Opvoedknnde)
die ses skoolvakke slegs een praktiese yak kon insluit, het
WOK via die Rektoreberaad van 17 April 1989 aansoek
gedoen datdie student toegelaat mag word om twee praktiese
vakke op lU-peil te neem. 'n Belangrike motivering vir hier
die versoek was dat skooIhoofde juis in die adverteer van
vakatures die prakti.ese vakke by name genoem het, en
gewoonlik in kombinasies van twee of selfs meer. Dr. F.L.
Knoetze,Adjunk-direkteur: Onderwys. het egter geantwoord
dat die advertensie nie noodwendig die werldike behoefte
aangedui het me. en dat die oorrnaat van praktiese vakke in
die opleiding die student 50 akademiese toerusting kon
verskraa1. Hy was egter bereid om 'n verdere ondersoek te
laatplaasvind. (Kykverderhoofstuk 10, par. 10.4.5)

4.23 GESPREK OOR DIE B.PRlM.(ED.)

Die eerste gesprekke oor die moontlike vennootskapsoplei
ding in die aanbieding van die B.Prim.(Ed.) is reeds op die
vergadering van die Senaatskomitee vir AJrndemiese en
Professionele Aangeleentbede in Augustus 1986 gevoer.
Hierdie saak word meer volledig in hoofstukke 6 en 10, par.
6.13 en 10.6.1 behande1.

4.24 DIE BmLIOIEEK

In 1936 is pogings aangewend om die kollegebiblioteek te
herorganiseer en invakversamelings 10 omskep. Daar is egter
gevind dat 'n taamh"ke groot bedrag geld benodig sou word
om die dringendste behoeftes aan valditeratuur 10 bevredig.
Terwyl daar nog kop gekrap is waar om die geld vandaan te
key,het rom. Pieter CiIIie (Piet Kalifomie) na yore gekom en
aangebiedom "n skenking van £400 vir die doe1 10mask. "n
Voorwaarde was dat 'n klein dee! van die rente-opbrengs
lewenslank aan hom en sy vrou betaal moes word. Ter
etkerming aan sy bydrae is besluitom die biblioteek die Pieter
Cillie-biblioteek10noem,

In 1938 is die biblioteek, wat in daardie stadium oor die
Kollege versprei was, in 'n toegeruste Ieeskamer gekonsoli
deer. Die amptelike opening het op "n Saterdag om 10:00
plaasgevind (die presiese datmn is ongelukkig nie bekend nie)
en is deurdr. Wouter de Vos Malan waargeneem. Een van
die boekkaste is vir die geleentbeid op die saal 50 verhoog
geplaas. Oom Pieter Cillie het met 'n spesiaal gegraveerde
sleuteJ die boekkas oopgesluit en "n kort en kragtige toe
spraak gelewer. "n Geelkoperplaaljie met sy naarn op is op
die deur van die kasaangebring.

Oom Pieter, wat 'n lid van die Adviesraad en 'n groot wel
doenervan die Kollege was, is in 1943 oorlede. 'n Vergrote
portret van hom is in die destydse kollegesaal aangebring.

Die volgende stap in die ontwikkeling van die kollegebiblio
teek is in 1963 geneem toe "n voltydse bibliotekaresse, mev.
Truter, aangestel is. Sy het met behulp van studente die ou
voorraad gesif en geprosesseer. Hoewel die lokaal wat as
lnblioteek gebnrik moes word, mnrt was, was die ruimte
heelternal onvoldoende.

In April 1965 is mnr. C.!. Matthews in die plek van mev.
Truter aangeste1. Dringende vertoe i.s. die biblioteekfasiliteite
is tot die Onderwysdepartemen1 gerig, wat tot gevolg gehad
het dat die eerste modeme onderwyskollegebiblioteek in
Kaapland in 1969 by WOK in die nuwe gebouekompleks in
gebnrik geneem is. Die biblioteekpersoneel is ook tot twee
venneerder.

Die sewentigerjare was 'n tyd van merkwaardige groeien die
personee1 is tot drievenneerder. Die uitbou en ordening van
die bihlioteekvoorraad was goed op dreef en die fondse was
geredelik beskikbaar. Benewens die departementele toelae is
geld ook jaarliks nit die kollegefonds beskikbaar gestel vir die
aankoop van boeke.

Op 16 Maart 1978 is die biblioteek na WOK 50 voormalige
rektor, mnr. MJ.L. Olivier, vemoem.
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HOOFSTUK 5
DIE LAERSKOOL HUGO RUST EN DIE

ONDERWYSPRAKTYKSTELSELS BY WOK

Die stelsels van onderwysprnktykopleiding wat by die
Onderwyskolleges Wellington en Boland gebruik is, was
sedert die stigting van die Kollege onlosmaaldik aan 'n
oefenskool verbonde. Hierdie vennootskap het inderwaar
heid <Ius ook sy honclerdjarige bestaan in 1996 herdenk en
sou 'n beskIywing van die geskiedenis van die Kollege me
volledig wees as die Laerskoo1 Hugo Rust, vanaf die
oorspronklike "Malherbe Straat Anne School" me ook
kortliks daarin weerspieel word me.

5.1 DIE OEFENSKOOL

5.1.1 DIE BEGlNJARE

In 1882 is 'n spesiale onderwysersopleidingsafdeling die sg.
"Normal Departement", aan die Hugenote Serninarie in die
lewe geroep. Om meer oefenfasiliteite te skep sodat die
kwekeJinge die teorie in die praktyk kon toepas, is 'n
modelskool is Malherbestraat, Wellington opgerig, Praktie
50 onderwys is as sobelangrik beskou dat die kwekeJing 50

praktiese onderrigvermoe deur 'n 1nspekteur van Onderwys
geevahieer moes word voordat sertifisering kon plaasvind

Aanvanklik is die skool ook gestig om gratis onderwys te
verskaf aan leerlinge wat me skoolgeld kon betaal me - 'n
reeling wat mettertyd verva1 het Die skool het oor die jare
heen onder verskillende name bekendgestaan: Malherbe
Street Poor School/Malherbe Straat Arme School (1896),
Hope Street Poor SchoollHoopstraat Arme School (1908),
Wellington Practising SchooJIWellington Oefenskool
(1913), Central Primary SchooVSentrale Primere Skool
(1923), Pieter Retiefskool (1938), Oefenskool Hugo Rust
(1949) en die Laerskool Hugo Rust (sedert 1981).

.Die eerste hoof van die Opleidingskool, die Skot, mnr.
James Harvie, was ook daarvan oortuig dat onderwysers IDe
suksesvol opgelei kon word soncler die fasiliteit van deeglike
praktykopleiding IDe. Die beskikbaarlJeid van 'n oefenskool
was <Ius vir hom van primere belang,

Op 3 April 1896, d.w.s. pas na die stigting van die Oplei
diugskool, is mnr. Harvie deur die SGO, dr. Thomas Muir,
oor die vingers getik omdat ses studente elke dag na die
"Malherbe Straat Arme School" gegaan het om as onderwy
sers gebruikte word. Volgens dr. Muir was die veronder
stelling dat met die stigting van die Opleidiugskool die
praktykvan kwekelingonderwysers tot "n eindemoes kom.
In sy antwoord het mnr. Harvie sy verbasing hieroor uitge
spreek en die mening gelug dat by juis die wens van die
SGO ui1gevoer het deur elke dag ses ander studente na die
skool te stuur om oefening in die gee van onderrig te kon
lay. Mnr, Harvie het <lit ook gestel dat hy onder die indruk

was dat die Malherbestraatskool met die Opleidingskool
geaffi1ieerwas met die uitsluitlike doe1om as oefenterrein vir
die studente te dien

Die eerste hoof van die Malherbestraatskool was die 23
jarige Anna Maria Watermyer, met kwalifikasies die Twee
deklas-Onderwysdiplorna (0,) en 'n Matriknlasiesertifikaat
Hall! salaris was £110 per jaar, Op 21 April 1897 het mej.
Maggie Bannerman Sinclair met 'n "Privy Council Certifi
cate" en 'n Tweedeklas-Kindertuinsertifik haar as hoof
opgevolg, met 'n eerste aanste1ling in "Africa". Dit kom
voor ofdie hoofde mekaar vinnig opgevolg het, wllIlt in 'n
betreldik kort tyd het ook mej. J.E. Heyns, mev. AC. de
Villiers en mej. 1.1. Malan gevolg, totdat mej. Catherine
Cilliers vanaf1 Januarie 1905 aangeste1 is teen 'n salaris van
£110 per jaar plus 'n staatstoelaag van 15%. In sy motive
ring vir die aanste1ling het mnr. Harvie haar as 'n energieke
dame met pragtige gesindhede en ywer beskryfen dat sy die
agtingvan al haar dosente geniet het terwyl sy nog student
was. Hall! assistent was mej. Sebella E. Louw, wat vir die
substanderds verantwoordelik was, terwylmej. Cilliers sts. 1
tot 3 onderrig het

Volgens die inspeksieverslag van 12 Desember 1905 het die
twee onderwyseresse die skoolgebou in 'n baie goeie
toestand gehou, maar die skool het 'n dringende noodsaak
likheid vir nog twee klaskamers ondervind om al die kinders
van die omgewing te kon hnisves.

5.1.2 WAARHEEN MET DIE KlNDER1UlNKLASSE?

Die Departement het eers op 18 Julie 1907 beslnit om die
opleiding van kindertuinonclerwyseresse vanaf die HOOf
Meisieskool na die Opleidiugskool oor te plaas. ' n Afvaar
diging, bestaande nit di. A1bertyn, Marais, Taylor en mej.
Bliss het hierop die SGO, dr. Muir, besoek om die aange
leentheid van oefenfasi1iteit vir die Opleidiugskool te be
spreek, Dr.Muir het die volgende beklemtoon:

* Dit was wenslik dat die hoer skole van die las van die
00 standerds verlos moes word. Hy het daarop
gewys dat by die SA. College School daar geen
stanclerd 00 as st 5 was nie. Dit sou beter wees om
die onderrig van die laerskoolleedinge in een skool
saam te voeg,

* In antwoord op mej. Bliss 50 betoog dat by
Grahamstad en Cheltenham die oefenterrein en die
opleidingskool 'n afstand van mekaar af was, het dr.
Muir geantwoord dat <lit nit noodsaak was en IDe
omdat <lit 'nbevredigende reeling was IDe.

* Dr.Muir het daarop aangedring dat die naam "Anne
School" afgeskaf moos word. Hy het aan die hand
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gedoen dat 'n A3-skool gestig word sodat al die
fasiliteite vir proefonderwys verskaf kon word. Hy
het daarop aangedring dat die twee hoer skole die
voordele sou oorweeg om die Iaerldasse tot by st 4
na so 'n skool oor te plaas.

* Wat die kindertuinafdeling betref, het dr. Muir geglo
dat dit tot Wellington se voordeel sou wees dat die
opleiding by die Opleidingskool moes geskied. Hy
bet egter toegegee dat die Meisieskool die opleiding
kon behou, en dat twee leerkragte vir die opleiding
aangestel moes word: een by die Meisieskoolen een
by die Opleidingskool

* T.o.v. die Oefenskool het dr. Muir aanbeveel dat 'n
derdeldas- ofvoorbereidingskool vir ann leerlinge tot
nie hoernie as standerd 2 gevorm word. Hy bet ook
die bmgemeester versoek om sy invioed te gebroik
dat 'n gratisperseelgevind word vir die oprigting van
'n gebou van nie meer nie as £1500 en met ten
minste 3 klaskamers. Die gebou moes ook vergroot
kon word. Hy bet ook spoedeisende optrede gevra
en aangedui dat die lening plaaslik deur die Skool
mad aangegaan moes word.

Op 'n spesiale vergadering van die Wellingtonse Skoolraad
op 1 Augustus 1907 is beshrit dat by die Raad se vorige
besluit gebly moes word, nl, dat die kindertoinafdel 'n
integrerende deel van die Hoer Meisieskool moes bly, dat
die opleiding van kindertDinonderwyseresse aan die Oplei
dingskollege moes geskieden dat die Meisieskool as oefen
terreinvir die stodente beskikbaarmoes wees. Die Raadbet
ook aanbeveel dat met die beplanning van 'n kindertuin
afdeling by die Opleidingsko1lege begin word.

Op sy gewone maandelikse vergadering van 13 Augustus
1907bet die Skoolraad weer eens die toekoms van die Mal
heIbestraatskoo bespreek, vera! na aanleiding van 'n petisie
geteken deur belastingbetale in die Wellingtonse Skooldis
trik: Die petisie bet geprotesteerteen die moontlike oorpla
sing van die Iaer standerds na die Malherbestraatskool en
versoek dat die reelings to.V. die twee hoer skole onveran
derd moes bly. Die petisie bet verder gegaan en versoek dat
'n gebou nllhy die Ko1lege vir die oefenskool gevind moes
word, en dat alle leerlinge van wie die ouers kon betaal na
die twee hoer skole oorgeplaas moes word. lndien die
Ko1lege meer oefenfasiliteite as die Oefenskool benodig, sou
die tweehoerskolebeskikbaarwees. N.av. 'n tweede voor
stelis besluitdat die Armskool sou ophou bestaan, dat in sy
plek "n A3- Spesiaa10nderste Elementere Skool gestig
word, dat by die Munisipa1iteit om 'n perseel oorkant
Pentzstraat aansoek gedoen word, dat die planne vir 'n
skool met ten minste drie ldaskamers dadelikopgestel moes
word binne die begroting van £1500, dat "n plaaslike lening
van £1200 aangegaan word en dat 'n skoolhoof aangestel
word. Die 1eedingesou na die hoerskole oorgeplaas word
nadathnlle st2 geslaag bet Oil was ook nodig dat die skool
spesiale geIdelike hulp van die Departement moes kry.

Hierdie tweede voorstel is met 'n meerderlJ.eidvan 6 teenoor
5 sternme aanvaar,

By die volgende vergadering van die Raad op 10 September
1907 is die vraag gestel ofdaar met die skema voortgegaan
moes word aangesien die bes1ui1 met slegs een meerder
heidstem aanvaaris en aangesien daar teenkanting onder die
pub1iekontstaan het Kennis is dan ook gegee dat die saak
weer op die volgende vergadering vir moontlike hersiening
bespreek sou word.

Die feit dat die gebou van die Hoer Meisieskool in Julie (1)
1907 deur 'n brand verwoes is, het dr. Muir genoop om
opdrag te gee dat die bouwerk aan die kindertuinafdeling by
die Meisieskool voorlopig gestaak moes word totdat een
stemmigheid op Wellington oor die saak bereik kon word.
Mej. Blisswas egter vasbeslote dat die kindertuinafdeling by
die Meisieskool behou moes word, en op 23 Desember 1907
het die Skoolraad besluitom mej. Bliss haar sin Ie gee en dat
die klaskamers by die Meisieskool herbou moes word.

Op 31 Mei 1906 bet rnnr. Harvie die Opleidingsko1lege se
saak to.V. die verskuiwing van die Malherbestraatskool aan
die Skoolraad gestel. Die Raad bet dit gevolglik as 'n
dringende en belangrike saak beskou en 'n subkomitee
bestaande nit di. Marais, Taylor en dr. Malan aangewys om
die saak te ondersoek. Hulle lllllIbeveling was dat 'n
algemene imigting wat as voorbereidingskool vir die Hoer
Senn- en Hoer Meisieskole moes dien, gestig word. Die
skool moes 'n kindertuinafdeling asook 'n afdeling vir
oefenfasiliteite vir kandidate van die Opleidingsko11ege he.
Na subst B sou die leerlinge na die twee hoer skole oor
geplaas word. Slegs betalende leerlinge sou dee! van die
kindertuinafdel van die Hoer Meisieskool kon bly, maar
hieIdie afdeling sou ook vir die oefenfasiliteit toegan1dik
wees. Die subkoruitee bet op 9 April 1907 verslag gedoen
dat die hoofde van die twee hoer skole oor die skema ingeJig
is.

Dr. Muir was nie met hierdievoorstelle tevrede nie en bet in
sy reaksie aangedui dat hy nie opgewonde was oor die
voortsetting van 'n "arm" skool vir Wellington nie. Hy bet
ook daarop gewysdat hoewel mejj. Blissen Cmmnings die
plan nie smmnier afgekenr het nie, bulle nogtans nie hnlle
goedkeming gegee bet nie. Hy bet derhalwe aanbeveel dat
al die betrokkepartye op Wellington weer koppe bymekaar
moes sleek om "n skema op te stelwaarin die oefenfasiliteit
vir die kollegestudente die moontlike voortselting van die
ann skool en die kindertuinafdel opgeneem word.

Op 18 Julie 1901 bet die Skoolraad op voorstel van dr.
Malan besluit dat daar nie aangedring sou word dat die
kindertuinafdel met die Armskool moes saamsmelt nie,
dat dit 'n integrerende deel van die Hoer Meisieskool kon
bly, dat die opleiding van kindertDinonderwyseresse in die
Opleidingsko1lege sou plaasvind en dat die kindertuin
afdeling van die Meisieskool ook as oefenterrein moes dien.
By sy volgende vergadering in Augustus bet die Skoolraad



52

weer eens kennis geneem van 'n petisie, onderteken deur
166 belastingbetalers, vir die behoud van die status quo.
Daar is vera! beswaar gemaak teen die moontlike dwang om
al die leerlinge in dieselfde skool te akkommodeer. Dr.
Malan het dus voorgeste1 dat die Ann Skool moes voort
gam en dat 'n gebou vir die skool gevind moes word.
Gevo1g1ik het die SkoolIMd die SGO, dr. Muir, op 14
November 1907 meegedee! dat konsensus op Wellington
oor die aange1eentheid bereik is. Die imp1ikasie was~
we dat die kindertuink1askamers vandie Hoer Meisieskool
heIbou moes word en dat drie ldaskamers vir die
Malherbestraatskool naby die Kollege gebou moes word.
Dr. Muir het twee dae later gunstig gereageer en meegedeel
dat hy 'n voorste1 vir die beoogde perseel inwag. Die Skool
raad is ook oor die vingers getik oor die neem en herroepmg
van besluite.

5.13 DIE SIRYD OM BETERHUlSVESTING

Nadat die stmikelblokke nit die weg geruim is, kon sake
vinniger vorder en het die Skoohaad reeds op 26 November
versIag van dr. Malan ontvang dat 'n perseel van 90 vt by
135 vt van die Munisipaliteitvir £150 bekomkon word. 'n
Sketsplan van 'n gebou met drie klaskamers is voorgeIe
waannee mnr. Harvieook tevrede was. Hierdie moo planne
het egter nie goo tot nilvoer gekom me want op 9 Junie 1908
rapporteer dr. Malan aan die Skoohaad dattwee kamers teen
£7105 per kwartaal. vir twee jaar gehum is met die opsie om
die tydperk met nog drie jaar te verleng, indien nodig, '~

Addisione1e £44 moes gespandeer word om die kamers VIr

onderrigdoe1eindes geskik te maak. Hierdie r~ was
egter dnidelikminder suksesvol, want die in~ev~
van 15 Desember 1908 bet, net soos die vonge jaar, dit m
geen ondnidelike taal nie gestel dat die perseel totaal
ongesltikwas, 'n gevaarlike buitetrnp gehad het wat na die
boonste klaskamer gelei bet, en dat daar geen water of
ordentIike sanitere geriewe wasme.

Dievolgende inspeksieversIagvan 13 Desember 1909 het op
diekritiek nitgebrei en daaropgewys dat aangesien die skool
as oefenskool vir die opleiding vanstudentonderwysers go
bmik is.dit in aileopsigte 'n mode1skool behoort te gewees
het. Die verslag het ook daarop gewys dat die hitte in die
boonste vertrekke ondraagJik was en dat dit sniwer
wree<lbeidwasom die kinders elkedagvyfum lank in so 'n
plek op te hok Die skool was in daardie stadium as die
"Hope Street Poor Schoof' bekend. Op syv~ "":'l
I Febmarie 1910 het die Skoohaad weereens beslnitom die
Departementte nader om 'n oplossing vir hierdie probleem
te vind, Vordering is egter nie gemaak nie, want in die
verslaevan 24 Jannarie en 11 Desember 1911 het die inspek
tenr steeds sy misnoee oor die totaal onaanvaarbaregebou
uitgespreek In daardie stadium was mej. Maria Francis
Roux die skoolhoofen mej. Maud Krielhoar assistent Eers
op 12 Desember 1911 kon die Skoolraad kennis neem dat
die Opleidingskollege vergroot en voorsienmg gemaak son

word om die Hope Street School in die nnwe gebou te ak
kommodeer,

Die nnwe kollegegebou is in 1913 in gebmik geneem en die
Hoop Straat Anne School daarin opgeneem, Die Skoohaad
het egter die beheer oor die skool behon, soos In: die geval
van alle ander skole. Die onderwyseresse was m daardie
stadium mejj. Maria Roux, skoolhoof, en Maude Kriel,
assistent In antwoord op 'n navraag deur die Departernent
to.v. die verhoging van die standerds van die Oefenskool
het die Skoolraad egter bes1uit dat dit nie nodig was nie
aangesien daar genoeg oefenfasiliteite vir 1eerlingonder
wysers by die Hoer Meisie- en Seunskole was. Boonop sou
die twee skole finansieel en in getalle baie skade gely het
Op 14 Julie 1914 bet die inspekteur weer eens aanbeveel dat
die gradering van die skool heroorweeg moet word, aange
sien hy dit as 'n anomalie beskou het dat die oefenskool wat
aan 'n opleidingskollege verbondewas, as 'n"~ School"
geklassifiseer is. Selfs toe die Skoohaad 'n brief van die
Onderwysdeparteent moes behande1 waarin opdrag gegee
word dat st4 by die "Wellington Practising School"
inges1uit moes word, het bulleop 12 Maar! 1914 beslnit om
by die Departernent beswaar aan te teken teen die veran
dering. In 1915 het die Departernent egter die beleid aanvaar
dat aile"Ann Skole" as "Derdeklas- Openbare Skole" her
gradeer moes word en vervolgens die Wellingtonse Skool
raad versoek om te rapporteer van watter datum af die VOQf

gestelde verandering in werking son tree. Dieskool is daar
na,vanafl5 Desember 1915, as "nAsskool geklassifiseer,

In die Jig van die feit dat die grootste dee! van die
leerlingonderwysers aan die kollege en van die leedinge ~ .
die skool "Hollandssprekend" was, het die Skoolraad die
Departernent op II Mei 1916 versoek dat 'n metodiek
onderwyseres vir die onderrig in Hollands aangeste1 moes
word.

5.1.4 'NNUWE BEDREIGlNG VIR DIE KINDER1UIN

Mnr. J. Robinson, Inspekteur van Skole, het in September
1916 tot die gevoJgtrekking gekom dat 'n volledig toegernste
k:indertuinafil me by die Oefenskool nodig was me. Hy
bet aangevoer dat dit totaal onmoontlik was vir al die
studente om bulle onderwysoefening by die Oefenskool te
kry, en dat sommige na die ander skole in die dorp moes
gaan. Die Hoer Meiaieskool het juis 'n volledig toegernste
k:indertuinafil gehad en daar wasgeen rede waarom die
studente me ook daarbulle ondervinding kon opdoen nie.
Die waarnemende SGO het op 21 Oktober 1916 in 'n brief
aan die hoof van die Kollege geme1d dat die kindertuin
afde1ing by die Oefenskool in die gedrang gekom het na 'n
verslag van die kindertuininspe. Sy het geme1dbet dat
vanwee die groot groep studente by die Kollege die
Oefenskool in elk geval nie genoeg ge1eentheid vir
oefenorulerwys kon hied nie, Die Skoolraad het gereageer
dat bulle die idee van die nitbreiding van die kindertnin
afde1ing laat vaar bet, maar dat bullewe! in 'n spesiale
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voorbereidingsklas voorsiening wou maak vir die ouer
leerlinge (8-II jam). luis in daardie stadium het die
kindertuinonderwyseres, mej. Kriel, bedank en het die
Skoolraad versoek dar twee, in plaas van een, onder
wyseresse aangestel moes word

5.1.5 DIE HOER SKOLE SKERM VIR GETALLE

Intussen was beide die twee hoerskole steeds gekant teen
die invoervan'n st4-kIas by die Oefenskool omdat <litbulle
getalle sou benadeel. Die Skoolraad, bet op II April 1918
die skoolkommissies versoek om weer te besin en dat die
leerlinge in die Oefenskool tot st 4 kon bly.

5.1.6 DIE INVLOED VAN GRATIS ONDERWYS

Met die instelling van gratis onderwys vir alle leerlinge bet
die Oefenskoo1 begin leegloop en op vertoe van die kol
legehoof mnr. Harvie, bet die Skoolraad op 12 Augustus
1920 besluit dat by en die voorsitter van die Raad die
Onderwysdepartementin dieverband moes gaanspreek. Na
aanleiding van die besoek bet die Departement gereel dat
geen leerling op Wellington tot die eindevan 1920 van skoo1
mag verwissel sander die toesternming van die Raad me.
Intussen moes 'n subkomitee van die Raad, bestaande nit
die voorsitter en mnre, Wmm en Coaten, aandag skenk aan
die moontlike amalgamasie van die Oefenskool, die Stasie
skool en die primere afdelings van die twee boer sko1e. Die
1eerlingtal by die Stasieskoo1 bet intussen dermate toege
neem dar 'n tweede leerkragnodig geword bet

Die SGOwas van mening dat Wellington net genoeg leedm
ge vir drie laer skole gehad bet die Oefenskoo1 en die
primereafdelings van die twee boer skole. Die dorp moes
derhalwe afgebaken word sodatdie grater dee!aan die twee
hoerskole toegewys word en die kleiner <!eel aan die
OefenskooL Die sluiting van die Stasieskoo1 moes gevolglik
oorweegword

By die skoohaadsvergadering van 1 November 1920 was
die skoolhoofde, mnr. F.P. Roux, mejj. Cummingsen Wan
nenhurg, asook mnr. Harvie, teenwoordig. Die Raad bet
besluit dat 'n nuwe gebou vir die Hoer Seunskoo1 vir die
standerds bo st 6 gebou moes word en dat die ou gebou
van die Seunskool vir 'n primere skoo1 vir seuns tot st 6
~ word By die skoo1 sou die hoof van die Oplei
dingsk~te~~t~Mvirre~onderwysvirdie

leerlingonderwysers, roils sodanige oefenonderwys onder
dierekte toesig van die kIasonderwyser geskied en roils
~ vergoeding vir die kIasonderwyser gegee word sodat
die beste onderwyser.; hiervoor gewerfkon word Op 10
Febmarie 1921 bet die Raad ook beslnitdat die be1eid voort
gem moes word dat 1eer1inge Die toegelaat word om van
skole te verwissel Die. Op die vergadering van 15 Febmarie
1923 bet die Raad verder beslnit dat net leerlinge wat vir
bulle boeke kon betaa1, tot die Seun- en Meisieskole toege
laat sou word - die ander moes die Oefenskoo1 bywoon.
Hierdie be1eid is later in dieselfde jaar aangepas denrdat
leerlinge met drie maande kennisgewing kon versknif, roils

die Raad toesternming verleen bet Die Raad is ook deur die
skoolkomitee van die Sentrale Primere Skool (die nuwe
naarn van die Oefenskoo1 vanaf 1923) versoek om maatreeIs
te tref wat sou verhoed dat sommige van die Murray Sen
dinghuiskinders deur die kinderhuis na die Meisieskool
oorgeplaas word.

5.1.7 'N BLOEITYDPERK VANAF 1922

Onder die boofskap van mej. Saradu Plessis, 'n oudstudent
van WOK, het die skoo1 gedurende die jare 1922 tot 1930
stabiliteit begin kry. In bierdie tyd bet die skool 'n
skoolkomitee gekry en behoorlike notules is gehou, Die
Komitee kon bulle veral hesig bou met die benoeming van
knap personeellede - in sommige gevalle is tot 40 aansoeke
ontvang. Inspeksieverslae nit daardie tyd bet dit ook
bevestig dat werkvan hoe standaard gelewer is.

Mej. Du Plessis se opvolger in 1929 in tydelike boedanig
boo was mej. Wmnie Malan, 'n suster van mej EllaMalan,
en ook 'n ondstudent van WOK. Sy was meer as 16 jaar
aan die skoo1 verbonde. Onder haar inspirasie het die
karakter van die skool ge1eidelik,maar ook totaal verander.
Sy was haar tyd dekades vooruit, want lyfstraf sowe1 as
klasstaanplekke bet nit die skool verdwyn Die leerlinge bet
die geskiedenis van die dorp helewe en die omgewing leer
ken deuruit:stappies na p1ekke van belang. Hierdie lesse kon
ook as demonstJasie vir die WOK-studente dien. Vrr die
eerste keer kon die studente ervaar hoe Lentefees, Paasfees
en Kersfees op 'n aanskou1ike wyse gevier word Toneel
stukkies is in Engels opgevoer met kinders wat tuis geen
Engels gehoor bet Die. Minder talentvolle leerlinge is ook
voorberei om op lamsweds1Iyde op te tree en selfs nit te
blink. Geleidehlc bet die stigma van die ou "ann" skool
verdwyn.

5.1.8 1938: MEl. WINNIE MALAN AS SKOOLHOOF

Mm. D.D. Malan bet sedert 1930 die hoofskap van die
~lso~e1 as 'n dosentpos by die Kollege beklee. Toe by
ill 1938 ill voltydse boedanigheid by die Kollege aangestel
is, bet diekomitee mej. Malanas boofbenoem. Aanvanklik
wou sy Die die benoeming aanvaar nie, maar die Komitee
bet haar tog wel oorreed, Sy was 'n besonder dinarniese
persoon en 'n vegter vir veral die beIange van die verarmde
kind Sobet sy by. in Febrnarie 1940 gevra dat iets gedoen
moes word aanrondtrekkende ouers wat veroorsaak: bet dat
hnl kinders se skoolopvoeding reeds so vroeg as st1 gestaak
is. Toe sy daarop gewys is dat daar op die platteland Die
soos in die stede skoolbesoekbeamptes was nie, bet sy
daarop aangedring dat as 'n wet ondoeltrelIend is, <lit ver
vang ofverbeter moes word In'n ander geval bet sy die
Skoolkomitee kennis gegee dat sy die skool se rekening na
'n ander bank oorgeplaas bet omdat die eerste bank nog Die
die skoo1 se naarn "Sentrale Laerskool" na "Pieter Retief
skool" verander bet Die. Haar poging om die Onderwys
departement te probeer oorreed om 'n swembad vir die
Skool en die Kollege te bon, bet egter mis1ok.
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In 1938 is, op voorste1 van dr. J.G. Meiring, hoof van die
Opleidingskollege, die skool se naam verander tot die Pieter
Relief Laerskool (die "Pieter" was nodig aangesien daar
reeds 'n Piet Retief Laerskool in Port Elizabeth was). In
hierdie jaar het die skool sy eerste spesiale Idas gekry.

Op die Skoolkomitee se vergadering van 16 November 1943
is die verslag van die departementele Kommissie van Onder
soek na die reorganisasie van die skole op Wellington 00
spreek:. Die Kommissie moes spesifiek aandag skenk aan
die posisie van die Pieter Relief Laerskool Die Komitee het
egter daarop aangedring dat die reelings nie in werking mag
tree voordat die mrwe Pieter Retiefskoolgebou opgerig is
me.
5.1.9 1945: MEJ. M.C. ODENDAAL AS SKOOLHOOF

Op die Skoolkomitee se vergadering van 21 September 1944
is~~~dieOn~~~aanre~~dat

die hoof van die Pieter R.etiefskool ook lid van die kollege
personeel sou wees en dat die Departement daarvan kennis
moes neem dat die aanste1Iing van die nuwe hoof sou ge
skied met die oog op die toekornstige Voorbereidende
Skool Mnr. Rust, hoof van die Kollege, bet die Komitee
meegedeel dat primere assistente verbonde aan oefenskole
voortaan lntermedi&e Assistente sou wees en dat die
Departement hulIe salarisse sou beskerm. Op die Komitee
se vergadering van 6 Desember 1944, nadat mnr, Rust die
Komitee ingelig bet oor wat van die hoofvan so 'n skool
verwag word, is mej M.C. 0dendaa1 as hoof van die Pieter
Retiefskool benoem.

5.LlO 1949: 'NNUWE SKOOLGEBOU

Die Departementele Ondersoekkommis van 1943 bet
aandag aan die volgende aspekte geskenk:

* Die Skool was in die vedede beskou as die skool
waarl!een die mindergegoede ouers hulle kinders
gestuur het Die Skool het selfs in "n stadium die
bynaam "Koffiemoerskool" gehad Hierdie naam
was toe te skryf aan die feit dat die Skool naby die
uitspamtillg geIehet waardie boere hu1Ie koffiesakk:e
uitgesknd betwanneerhu1Ie dorp toe gekombet

* 'n Wedywering tussen die bestaande drie skole op
die dorp en 'n beperkingvan die getll11eerlinge by
die PieterRetiefskool was 'n oorsaak van WI}'Wing.

Die Ondersoekkomntiss bet, op voorstel van die inspek
tenr, mnr. 0.1.1. de Villiers, aanbevee1 dat daar een voorbe
reidingskool vir al die kinders op die dorp gebon word. Die
hoof van die Ko1lege, mm:. Rust, bet sy toestemming
daartoe vedeen, hoewel by geoordeelbet dat dit tot nadeel
van die Kollege sonwees.

Op 25 Maart 1948 bet mnr. Rust by die komiteevergadering
verdnidelik dat diepersoneel van die mrwe Oefenskool SODS

volgsaamgestelson word: M~. M.C. 0dendaa1 as hoof, en
mejj, J.RH. van Rouendal, C.J. Ie Roux, F. Nel en mev.
A.E. Malan wat die vyf AfriJrnanse Idasse son onderrig.

Vanaf Julie sou twee Engelse ldasse by die skool aanshnt
met mev, H. de Vaal en mej. Edie Olivier as onderwyse
resse. Die nnwe skoolgebou het verskeie voortretJikhede
gehad, 0.3 dat die kinders droogvoets na die toilette kon
gaan! Vir sy tyd was die gebou stelligeen van diemodernste
in die provinsie. Onder die borne is skoppelmaaie, wipplan
ke en hankies vir dieleerlinge voorsien.

Die plan van die nuwe skoolgebou is op die komitee
vergadering van 22 Augustus 1945 bespreek en met enke1e
wysigings aanvaar. Die planne het die gebruiklike moei
same pad gevolg en tenders het uiteindelik op 12 April 1948
gesluit Die boufuma Gebrs. De Kock was die bou
kontrakteur. Hoewe1 die gebou vanaf Janaurie 1949 in
gebIuik geneem is, het die amptelike inwyding eers op 11
November 1949 plaasgevind.

5.1.11 DIE OEFENSKOOL HUGO RUST

Op die skoolkomiteevergadermg van 16 September 1949 bet
die voorsitter mnr, Rust gevra om die vergadering "n oom
blik te verlaat. Daarna het die vergadering besluit om die
skool na hom te vemoem "as blyk van waardering vir sy
belangste1ling en ywer in die daarste1ling van die nnwe
Oefenskool", Die skool sou dus voortaan die Oefenskool
H.A. Rust heet Mnr. W.A. Joubert, 'n oudvoorsitter van
dieK~ sou die naamplaat by die offisiele opening
onthul. Hoewe1 die Komitee by die Onderwysdepartement
aanbeveel bet dat die naam "Die Oefenskool H.A. Rust"
moes wees, bet die Departement besluit dat die skool
bekend sou staan as "Die Oefenskool Hugo Rust" Op die
vergaderingvan8 Desember 1949 is daar dus die eerstekeer
van die Oefenskool Hugo Rust gepraat

Die openingseremonie van die nuwe skoolgebou op
Donderdag, 17 November 1949, is waargeneem deur die
administrateur van Kaapland, mnr. J.G. Carinas, en was 'n
luistenyke geleentheid. Sowat 500 gaste was teenwoordig
en bet die aankondiging kon hoordat die Onderwysdeparte
ment toestemming verleen bet dat die skool as die
Oefenskool H~O() Rust bekend sou staan. Die eregaste by
die geleentheid was die administrateurs die bnrge
meesterspaar, die L.V~ mnr, 1.S. Loubser en sy gade; die
L.P.It.. mnr. Koot van Staden en sy gade; die hoofinspek
tenr, dr. Stander; die voorsitter van die SkooJraad, ds. EJ.
dn Toil; die argitek, mnr. Hugo Nande; die bonmeester,
mnr. L. de Kcek; die kollegehoof, mnr. H.A. Rust en die
skoolhoof, mej. M.C. Odendaal. Die naamplaatwat~ die
hek van die skool aangebring is,is onthul deur "oom" Willie
Joubert. Na die verrigtinge is die eregaste deur die
burgemeester op "n noenmaal by die Commercial Hotel
onthaa1. Hierdie ont-haal was sogesellig dat die eregaste 'n
haIfimr laat was vir die opening van die skoolbasaar in die
stadsaalJ

Met die inwyding van die Oefenskool Hugo Rust bet 'n
nnwe bedeling vir die skool ingetree: waar daar in die
vedede die stigmavan'n "arm" skool aan die skoo1 ge1deef
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het, het al die blanke kinders van Wellington seder! die
stigting van die Oefenskool Hugo Rust by hierdie skool
hulle skoolloopbaan begin.

5.1.12 DIE PROBLEEM VAN LEERLlNGE WAT NIE
SKOOLGEREED WAS NlE

Op die vergadermgvan 8 Desember 1949 het die skoclhoof,
mej. M.C. Odendaal, die Komitee ingeJig oor die wetlike
ouderdomsvereistes vir toelating tot 'n skool, en dat die
Onderwysdepartement 'n toegewing op 5+ t.o.v die begaaf
de leerling gedoen het. Sy het die volgende aan die hand
gedoen:

* Aile kinders wat in 1950 6 jaar oud word, word in
Januarie ingeskryf

* Slegs een inskrywing perjaar word gedoen,

* Binne die eerste week word die leerlinge in twee groepe
verdeel , die jougste of voorskoolse groep aan mej. F.
Nel, en die ouer groep in subst, A aan mej L. Julyan

* Hierdie proefneming word gemonitor <leur die Oplei.
dingskollege, die Kindertui:ninspektr en mnr. N.J.
Smitvan die Fakulteit Opvoedkunde van die Universiteit
Stellenbosch, . wat reeds 17 jaar ondervinding van
kliniese toetswerkopgedoenhet

Die notule van die skoolkomiteevergadering lees verder SODS

volg: "Vanaf Aprilmaand sal mej. Julian se klas die subst
A-klas wees vir die skool Die groep onder toesigvan mej.
Nel sal die voorskoolse klas bly en eers in 1951 fonnele
onderrig in subst A ontvang," Hierdie proefueming kon
egter nie volledig deurgevoer word Die, waarskynlik omdat
voorskoolse onderwys nog nie <leur die Departement as
belei.d aanvaar is nie. Ai die kinders moes deIhalwe met
formeleonderrig begin,wat inderwaarheid die probleem van
leerlinge wat nie skoolgereed was Die, weer eens onderstreep
het,

5.I.l3 DIE GROOT AFRIKAANSE KLASSE

Op dievergadering van 28 November 1950is die eerstetwee
Engelssprekende komiteelede verkies, t,w. mevv. Perry en
Hoogenhout Op hierdie vergadering is die ontevredenheid
van dieAfiikaasspreken ouers ook tertafel gebring, nl dat
die Afi:ikallnse ldasse baie groot was teenoor die heelwat
kleiner Engelse ldasse. Die Komitee kon egter nie iets aan
die saak doen nie omdat moedertaalonderrig onderwys
belei.d was. Die bestendige groei in die leerIingtal het egter
meegebring dat aansoek om 'n addisionele onderwyser vir
die volgende jam: gedoen kon word. Die aansoek om die
bou van 'n addisionele ldaskamer is egternie toegestaan Die,
maar die Komitee het op 4 Angnstus 1952 die aanbod van
die Departement aanvaardat "n monteerklaskamer opgerig
souword.

Op dieselfde vergadering het die Komitee ook besluit dat'n
klembaadjie en eie wapenvir die skooIingevoer moes word.

5.1.14 WEER EENS AKKOMMODASIEPROBLEME

Die behoefte aan geboue-uitbreidings by die skool het
mettertyd al hoe dringender geword In April 1961 het die
Departement die argitekte Meiring. Naude en Papendorfop
draggegee om planne te teken, en op 19 Julie 1961 het die
Komitee die planne goedgekeur. Onderhandelinge is ook
met mnr. C.A Hofrneyr aangeknoop om addisionele grond
aan die noordekant van die bestaande terrein te bekom. Op
6 Maart 1964 het die voorsitter van die Skoolraad saam met
mnr. De Kock, LPR, mnr. P. Joubert en die Skoolkomitee
die argitekte en amptenare van die Administrasie ontmoet
om die Jigging van die uitbreidings te bespreek. Die tender
vir die gebou is op 13 Augustus 1964 aan mnre. Construe
tion(Pty.) Ltd van Worcestertoegeken.

Die Komitee het ook by die Departement aanbeveel dat die
huis Clairvaux aan die Stadsraad oorgedra word vir die
oprigtingvan 'nmuseum.

Intussen het die Onderwysdepartement reeds in Mei 1963
die Adviesraad van die Opleidingskollege genooi om
kommentaar te !ewer oor die feit dat die Oefenskool Hugo
Rust in die vervolg as 'n gewone laerskool geldassifiser sou
word, aangesien die behoefte aan oefenfasiliteite vir
studentonderwysers aan-sien1ik uitgebrei het - in so 'n
mate dat ook ander skole daarby betrek moes word Mm.
C.P. van der Merwe, hoofvan die Kollege, het gereageer dat
die Oefenskool vir die doe!gebou is en dat dit inderwaarheid
die funksie van 'n oefenskool vervul het waargereelde geor
ganiseerde en gesistematiseerde opvoedkundige projekte
onder lei.diug van die kollegepersoneel uitgevoer is. Die
samewerking was baie goed en die inrigtings beteken baie .
vir mekaar. Mm. Van der Merwe het derhalwe versoek dat
die status quo gehandhaafmoes word.

Namens die Adviesrnad van die Kollege het mnr. Van der
Merwe ook 'n memorandum aan die SGO gestuur waarin
gemeld is dat die WOK die enigste kollege met 'n oefen
skool was en dat die Kollege die omstandighede van die
Oefenskool pertinent onder die aandag van die Departement
moes bring. In daardie stadium het die skool elke dag tot
pouse 51 kindertuinstude en twee dosente ontvang. en
die getalle sou moontlik in die nabye toekoms kon verdrie
dubbel Daarom het die Adviesrnad gepleit dat die Oefen
skool as 'n modelskool beskou mas word wat. soos die
Kollege, Kaapland se trots kon wees. Die Adviesraad het
dus gevra dat die skool twee grade hoer geldassifiseer word
met die oog op die hoofen onderhoofse salarisse, en dat die
personeellede op twee kerwe hoer aangepas moes word 
derha1we kon die beste aansoekers vir die onderwysposte
uitgesoek word om met die oplei.diug van studente te help.
Hierdieversoeke van die Adviesrnad was egternie snksevol
nie.

Mej. M.C. Odendaal het aan die einde van 1964 uitgetree
om "npos as inspektrise by die Departement te aanvaar. Sy
is opgevolg <leur mev. H.A.W van Zyl, wat in Julie 1969
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tydelik deur mev, AJ.C. Poggenpoel opgevolg is totdat die
nnwe hoof; mnr, J.D. Giliomee, in Januarie 1970 diens aan
vaar het,

Intussen het die Uitvoerende Komitee van die Provinsiale
Administrnsie reeds in 1968 besluit dat Wellington twee
volwaardige laer skole sou kry wat op dieselfde datmn met
gelykwaardige fasiliteite sou begin. Daarmee het "n bede
ling tot 'n einde gekom, wat sedert 1949 bestaan het, n1 dat
Wellington een junior primere en een senior primere skool
sou he. •

Van die belofte van gelykwaardige fasiliteite vir beide skole
het egter niks tereggekom me. Toe die skool in Januarie
1973 as 'n Afrikaansmediumlaerskool begin fimksioneer
het, moes die personeel en leerlinge met die bestaande
gebou en rnonteerkamers as klaskamers tevrede wees. 'n
Verrassende hoe getal van 350 leerIinge het ingeskryJ; sodat
nog drie personeellede aangestel kon word. Weens die
groeiende leerlingtal moes die skool 'n verdere vyfjaar lank
van twee aparte geboue, bykans 'n kilometer uitmekaar,
gebruikmaak.

Mm. AW. de Swardt, LPR, het die Komitee op sy vergade
ring van 18 November 1976 gespreek en meegedeeI dat,
~indie~vandie~datWellingtonse~~
'n dramatiese stygende lyn getoon het nie, die moontlik
heid van die oprigtingvan 'n nuwe gebouekoropleks by die
skool skraal was. Hy het voorgeste1 dat daar een volwaar
dige laerskool by die Hugenote Laerskool moes wees plus
'n goed toegeruste modeme maar kleiner Oefenskool, ook
van subst A tot st 5.

Mm. M.J.L. Olivier, rektorvan WOK, het egter gerneen dat
die opleiding van onderwysers emstig skade kon ly as daar
nie voldoende oefenfasiliteite vir die aspirantonderwysers
wasnie.

Mm. De Swardt het aanbeveel dat die versoek van die
Oefenskool soos volg aan die Departernentgerig word:

1. Dat die bestaande oefenfasiliteite van die Oefenskool
niters onvoldoende was.

2 Dat daar 'n ondersoekna die daarste1Iing van 'n
model-tweestroomoefenskool van subst A tot st 5,
watin al die Kollege 50 behoeftes sou voorsien,
gehouword.

Op die Komitee 50 volgende vergadering van 2 Desember
1976 het mnr, Olivier "n briefwat deur Imrnselfen die hoof
opgestel is, voorgcle. Daarin is aandag geskenk aan die
vo!gende:

1. Die onhoudbare posisiewaarin albeiinrigtings ver
keerhet ag,v. die omstandighede waarinleerJinge
van die Oefenskool Hugo Rust in daardie stadium
geakkommodeer is - die leerIinge wasin twee go
bone, albeiin "n verwaarloosde toestand en onge
veer'nkilometeruilmekaar.

2. Die praktiese onderwys word erg gestrem.

3. Beide die Kollegeraad en die Skoolkomitee was be
kommerd dat die statusvan die Oefenskool in ge
drangsou kom en ouers hul kinders sou onttrek met
onherstelbare skade vir onderwysersopleiding.

4. Die Kollegeraad en die Skoolkomiteehet vriendelik
versoek dat daarmet die nitbreidings voortgegaan
word.

Hierdie versoek is deur die voorsitters van die Kollegeraad
en die Skoolkomitee onderteken Die Komitee het ook be
sluit om 'n afvaardiging na die nuwe LUK vir Onderwys,
mnr. Loots, te stuur. Die afvaardiging het bestaan nit mnr.
M.J.L. Olivier, ds. J.W.L. Gebhardt en mnr. J.D. Giliomee.

5.1.14 SKOOLLlED, WAPEN EN VLAG

Daar is ook dadelik begin om 'n nuwe skoollied,wapen en
viag tekry. Die woorde van die skoollied, "Onder Hawekwa
se Kranse", is deur die skrywer en digter M.M. Walters, 'n
oud-W ellingtonner, geskryf en die lied is getoonset deur
mej. Ema Delport, musiekondarwyseres en kleindogter van
"n vroeereleraarvan die Moedergemeente en voorsitter van
die Skoolkomi1ee, ds. J.o.S. van Jaarsveld. Die keuring vir
die toonsetting is gedoen deur prot: Philip McLachlan,
bekendekoorleier van Stellenboseh, Die wapen is ontwerp
deur die welbekende heraldikus, dr. Cor Pama, en het die
fleur-de-lis as hooftema, die Hngenote-kleure blou en goud
en die leuse "Net die Beste" bevat. Die leuse het sy
oorspronggehad in "n spteUk wat mnr. Rust dikwels in sy
saalpraatjies gebmik het, n1 "Nulli Secundus". 'n
Bypassende skoolvlag en banier is terselfdertyd ontwerp.

5.2 DIE LAERSKOOL HUGO RUST

Op die komiteevergadering van 31 Julie 1981 het mev. Y.
Broodryk voorgeste1 dat die naam van die skool tot Die
Laerskool Hugo Rust verander word, aangesien die bena
ming Oefenskool vir sommige mense verwarrende konnota
sies ingehou bel Die Departement het hierdie versoek toe
gestaan, sodat die skool sedertdien as die Laerskool Hugo
Rust bekendgestaanbel

Die aangeleentheid van gebouenitbreidings bet steeds 'n
netelige en frIlstrerende kwessie gebly, want toe daar
aanvaar is dat die bouwerle sou begin, was daar weer nie
geld nie, Uiteindelikbet die bouwerk in 1980 begin,en kon
die uitbreidings op 30 April 1982 op luisterryke WY50 in
gebrnik geneern word toe die adrninistrateur, rnnr, Gene
Louw, die gebou ingewy bel 'n Skoolsaalwas egterme by
hierdie uitbreidings ingesluitme. Kort na die inwydingis
die tennisbane en krieketoefennette vohooi en die rugbyvel
de uitgerneet. Voortaan kon die leerIinge dns op bulle eie
velde enbane afgerig word.

Beha1we die aanbiedvan die be1angrikste sportsoorte het die
skool steerls uit3tekende werle gedoen op die gebied van
koorsang en die LandsdienskInb, terwyl ander kulturele
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bedrywighede soos musiek, orkeswerk en operettes gereeld
aangebied is. In 1986 is die eerste skoolbladjie "Skool
praatjies" onder die 1eidingvan Betteke Anker uitgegee.

Mm. J.D. Giliomee het aJIIl die einde van 1990, na 21 jaar as
hoof van die skool, uitgetree en is opgevolg deur rom
Everson Botha. Sedertdien het die skool sy bestendige groei
voortgesit en het die verhintenis met die Onderwyskollege
Boland bly voortbestaan.

5.3 ONDERWYSPRAKTYKSTELSELS BY WOK

5.3.1 DIE BEGlNJARE

Vanaf die stigting van die Op1eidingskool in 1896 het die
leedingonderwysers geleenthede vir oefenonderwys en
waamerning van minstens 10uur per week in die Malherhe
straatskool en die primere afdelings van die Hoer Seun- en
Meisieskole gekry. In die halfeeufeesuitgwe van die Kol
lege 50 jaarbladhet mnr. Davies die praktieseonderwys SOOS

volg beskryf "In 1911 practice teaching was solely in the
hands ofthe Method master or mistress, and a most difficult
and thorny business it was. Credit is due to the Wellington
schools for having supplied the practice so long without a
breakdown. Practically every day every class in the town
was either taughtby a student teacher or was observed by it,
and classes or nuclear classes were employed for demon
stration and criticism lessons. One fault in particularwas
inherent in this method and that was that only the Method
and Criticism members ofthe staffknew anything about the
teaching qualities ofthestudents."

Teen 1922 was daar fasette van die stelse1 van praktiese
onderwys wat dermate gepla het dat 'n ondersoekkommis
sie bestaande uit inspekteurs RE. Anderson en P.D. Rous
seau die skoolkomitees van die Oefenskool, die twee hoer
skole en die Adviesraad van die Kollege op een dag afson
derlik ontmoet het. Mme. Davies, hoof van die Oefen
skool, en Cormack, sekretaris van die SkoolIllad, was ook
by elke sitting teenwoordig. Die probleme het hoolSaaklik
gesPllIit uit die verskuiwing van leedinge vanuit die Oefen
skool na die twee hoer skole, selfs sonder toestemming. SJ
53.2 MEER PERSONEELLEDE BETROKKE

In 1927 het 'n verandering bieriningetree. Mm. Davies. die
hoo!; het besIuit dat elke lid van die personeel oor die
onderrig van die laerskoo1vakke waarvoor hy/sy verant
woordelik was. moes toesig hou, Hierdie verandering het
'n besondere buigsaamheid in die ondeuigmetodieke tot
gevolg gehad, Die reeling was ook dat elke student 200 uur
praktiese onderwys moes doen, gevo1glik het die las baie
swaar op die laerskole van Welli:n"aIon neergek:oru. In 1932
het die Departement ook 'n verdere reeling getref dat die
geta1 stndentonderwysers wat by elke opleidingsinrig
ingeskryf het, eweredig tot die geta1 onderwysers in die
skole waar praktiese onderwys gedoen is, moes wees.
Ge1IJkkigwas die areame vasgepen Die" sodat die Konege 'n

wye keuse kon uitoefen, ook van die skole waarvandaan die
studente gekom het. Hoewel alle lesse dus me deur die
dosente geevalceer kon word me, het die wyer ervaring en
blootstening ruimskoots daarvoor vergoed, WOK was dan
ook die eerste opleidingsinrigtin in Suid-Afrika om sy
gebied vir die praktiese onderwys op die WY50 uit te brei.

Mej. M.C. Odendaal het oor die praktiese onderwys geskryf
"My ondervinding van die praktieseonderwys het in 1932 in
die Opleidingskollege Wellington begin. Nadat ons eerste
jaars 'n aantal lesings in Metodiek aangehoor het, het die
dag gekom wanneer jy deur 'n dosentgekies word om 'n
kitieJdes 10 gee. Glo my, vandat jy jon naam op die kennis
gewingbord vir so 'n kritiekles gesien het, het jy in 'n hiper
gekonsentreerde toestand verkeer. Die dosent kies die
onderwerp uit die leerplan vir 'n sekere standerd Die
student kon die betrokke doseut om hnlp i,v.m. die leerstof
nader. Op die gegewe dag en tyd het "n klas in geheel van
die Sentrnlke Primere Skool oorgekorn na 'n lesingsaal in
die kollegegebon vir die l<ritiekles. Dan het die betrokke
doseut pIns jon klasmaats agter in die lokaal gesit. Hul1e
moes skriftelikl<ritiekcor jon optrede, aanbieding en resnl
taat neerpen.

"Na verdaging van die Jeerlinge wasjy as individu ( nog
heelgreen) aJIIl almal 50 kritiek onderworpe. Eindelik, na
konsensus, word op 'n eva1uering van die lesbesluit Na'n
sekere aantal kritieklesse is ons eerstejaarstndente individu
eel uitgeplaas in 'n klas in een van die laerskole van die
dorp: die Hugenote Hoer Meisieskool, die SenIIa1e Primer.
SkooJ, die Hoer Seunskoolen die Stasieskool"

Gedurende die eersteen tweede opleidingsjare vandie Pri
mere Onderwyserser1ifi (p.O.S.) moes die studente
ondervinding in klasonderrig in al die standerds vandie laer
skool opdoen, Eers in die derde studiejaar (Hoer Primer.
Onderwyserserti) kon in Kleinkinderskoolmetodiek go
spesialiseer word VI! die kindertuinstndete was die
skooIbesoek en praktiese onderwys by die Oefenskool 'n
daaghlcse roetine.

53.3 DR. MElRlNG VOER 'N NUWE DlMENSIE IN

In 1936 het die hoof, dr. J.G. Meiring, 'n nnwe dimensie tot
die stelsel van praktiese onderwys, ofproefonderwys, soos
dit in daardie stadium genoemis, gevoeg. Aan die een kant
het die doseute met 'n reeks demonstrasielesse vir leerlinge
begin, en am die ander kant is die studente aJIIl die begin
van die derde kwartaaldrie weke lankna twintig skole in die
volgende dorpeen distrikte gestuur: Worcester, Malmesbu
ry, Riebeek-Wes,Riebeek-Kastee1 en Wellington. Die skole
het een-, twee- en driemanskole sowel as groter skole,
sekondere en hoer skole ingeshrit Die studente hetnaby die
skole geloseeren vir die duur van die drie weke as junior
lede van die personele opgetree. Die personeellede van die
Kollege het die skole met gereeIde tussenposes besoek en
toesig oor die werk van die studente gehou, insIuitende die
evalueOng van die!esse. Hierdie nouer en meer intensiewe
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kontak met die skole en ook hulle bnitekurrikulere bedry
wighede het allerweegroot byva! gevind. Die nuwe stelsel
het ook onder die aandag van die SGO, dr. W. de Vos
Malan, gekom en hy het in sy Jaarverslag van 1936 spesiaal
daarvan melding gemaak

In 1937 is 'n verdere aanpassing in die stelsel gemaak deur
dat die een skof van drie weke uitgebrei is tot twee skofte
van twee weke elk aan die begin van die tweede en derde
kwartale. In 1938 is Rawsonville, in 1940 Ceres en Moor
reesburg, 1941 Piketberg en Porterville, by die Iys van skole
gevoeg. Van die studente se kant af was die getuienis
deurgaans baie positief oor die dirnensie wat by hulle
ervaring in praktiese onderwys gevoeg is.

Hoewel die evaluering van lesse oor die wye verskeidenheid
skole groot opoffering van die personeellede gevra het, het
hnlle ook interessante ondervindinge met mekaar gedeel. In
die 1943-jaarblad het mej. Ella Malan geskryf "Baie perso
nee! en studente van daardie jare sou interessante stories
kon vertel van daardie eersre besoeke aan die skole tydens
proefonderwys toe dit vir ons alma! nog so 'n nnwe onder
vindingwas.

"As proefonderwystyd nader
aan die begin van die maand April,
lank voor dit werklik winter is
begin studente ril;
en vra jy een nou reguit
'Wat kan die rede wees?'
se sy: 'Doer kom die dosente
en ek bibber van die vrees!'

"Hoe gesellig, na 'n dag op Worcester, Rawsonville en Eo
thashalte, het die drie motors, wat roem verwerf het - die
Terraplane, De Soto en Chevrolet - met die hele staf daarin,
saam by Dadingbrug Kafee ontmoet vir 'n lekker warm tee
op 'n koue wintersrniddag in Julie. 'Ek het 'n uitstekende
les gehoor', se een. 'Kyk', se 'n ander, 'ekwil weetwie het
Keen, Koen, maokjy my skoen? gedernonstreer; as ek dit
darernnog 'n keer moes aanhoor, danhe! ek die student Iaat
druip!' ..." Van die studente se kant het Minnie Pieterse
geskryf "Vir daardie veertien dae kom jy vir die grootste
gedee1te van elke dag in noue aanraking met die kind. Jy
ervaar die genot om voor 'n kIas te staan en onskuldige
ogies vol vertroue en glinsterend van verwagting op jou
gesig te sien - 'n voorsmakie van die geluk wat vir jou wag
as jy eendag voor jou eie kIas sa! staan. Jy kry die geleent
heid om reeds in jou studentejare die kind met sy wisse
lende temperament en sy kleurryke verbeeldingskrag te leer
ken en lief te kry - kinderbehoeftes en verlangens leer jy
verstaan en begryp."

5.3.4 DIE INSTELLlNG VAN GROEPLEIERS

Vanaf 1945 is die gebruik ingestel dat "n derdejaarstudent
saam met elke groep studente gegaan het om as groepleier
op te tree, die organisasiewerk te doen en om seker te maak

dat alles glad verloop. Die getal studente het so toegeneem
dat die area waar praktiese onderwys aangebied is, uitgebrei
het tot 25 skole tot so ver as Riversdal, Swellendarn,
Touwsrivier en Piketberg,. En in 1951 is selfs skole so ver
as Citrusdal, Clanwilliarn en Graafwater ingespan, met 'n
totaal van 30 skole in 1956. In daardie tyd het dosente soms
in hotelle oorgebly om twee ofdrie skole nil mekaar te kon
besoek "Ofons het ons vleisie ingepak en nil 'n harde dag
lekker in Cogmanskloof vleis gebraai." Die hoot; mnr. C.P.
van der Merwe, kon getuig, SODS dit in a! die voorafgaande
jare die geval was: "Die hoofde en personele van die
verskillende skole se welwillendheid en samewerking is in
elke geva! 'n bron van besieling, en hulle verdien die inrig
ling se hartlike dank."

Gedurende die vyftiger- en sestigerjare het die gebruik ook
ontstaan dat a! die studente, behalwe die eerstejaars, gedu
rende die eerste skoolweek van die jaar skole besoek, asook
al die studente, behalwe die finalejaars, gedurende die laaste
skoolweek, Hierdie gebruik is egter na 1968 afgeskaf omdat
dit me meer as sinvol beskou is uie.

Vanaf 1951 het die eerstejaarstudente gedurende die April
proefperiode op Wellington gebly vir "gevallestudie".
Onder die leiding van derdejaarstudente het elke eerstejaar
een oftwee leerlinge gekry wat hy/sy moes onderrig voordat
hulle geleentheidgekry het om groter groepe te onderrig.

"n Praktyk wat tot in die sentigerjare gevolg is, was die
modering van die punte vir praktiese onderwys deur 'n
paneel van drie hoofinspekleurs. 'n Merietelys van a! die
studente 50 punte is aan die inspekteurs voorgele, waaruit
hulle danvyf studente virmodereringsdoeleindesgekies het.

In 1971 is oorgegaan tot 'n nnwe stelsel waarvolgens die
proeflesse in "n drie kolornstelsel beplan en uitgeskryf is.
Orn die enigsins intuitiewe beoordeling van die verlede meer
objektief te maak, is die lesse voIgens 'n bepaalde skema
geevalueer: die student se totale optrede is in sewe hoofas
pekte verdeel wat elkeen volgens 'n sewepuntskaal beoor
dee1is.

5.3.5 DIE LAERSKOOL HUGORUST SE ROL

Die stelsel van praktiese onderwys het, benewens die
besoeke aan skole gedurende die eerste twee weke van die
tweede en derde kwartale, steeds die weeklikse praktiese
onderwys by vera! die Laerskool Hugo Rust ingesluit. In
hierdie geval is hoofsaaldik op die Kindertuin-ljunior prime
re klasse gekonsentreer, terwyl in die geval van die senior
primere klasse daarnet praktiese onderwys in die praktiese
Vakke.SODS Klasrnusiek, Kuns en Liggaamlike Opvoeding
gegee IS.

Op die gebied van die evaluering van die praktiese onderwys
het die Hoofinspekteur van Onderwys tot selfs in die sewen
tiger jare die punte wat deur die personeel toegeken is,
gemodereer,
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5.3.6 ONDERSOEK EN WESENLIKE VERANDERING

Die eerste wesenlike verandering in die stelse! van praktiese
onderwys wat reeds vanaf 1945 in swang was, het in 1985
ingetree. Die personeel het toe reeds geruime tyd die
onrustige aanvoeling gehad dat die stelse! nie meer tred
gehon het met die eise van mrwe ontwikkelinge op die ter
rein van on<!erwyskunde nie. Die stelse1 het mank gegaan
aan gebreke soos kunsmatigheid, die aanhied van losstaande
lesse, die moontlikheid van ander studente 50 !esse aanbied,
die Idem op evaluering ip.v. begeleiding, en die lesbespre
kingwat merendeels subjektief en selfs onbetroubaar was.

Eers is daar deur samesprekings, korrespondensie en 'n
studie van verskeie bronne 'n behoeftepeiling gemaak 'n
Simposium is gereel wat deur skoolhoofde, tutors en dosen
te bygewoon is om die behoeftes nog deeglikcr te omlyn.
Die oorkoepe1ende lema wat bienrit gev10ei het was dot die
ste1se1 in vennootskap met die sko1e die k1em deurgaans son
bat val op die effektiewe bege!eidende evaluering van die
studentonderwyser. Die k1em het dusverskuifna korrektie
we begeleiding, terwyl die toekenning van 'n punt as 'n
noodsaaklike bykomstigheid beskou is.

In die voorbereiding van die student vir die onderwysprak
lyk het hy 'n tweerlei opleiding ondergaan: eerstens het die
instituutpraktikum hom didakties en vakdidakties voorberei
terwyi die stelsel van mikro-onderrig voor dosente en
medestndente die nodige basiese vaardighede by hom inge
skerp het Die Kollege het verder indiensopleidingkursusse
op die kampus gereel; een vir dosente, een vir die tutoron
derwysers, en by ge1eentheid ook twee vir die klasonderwy
sers. Laasgenoemde twee kursusse is by die Onderwyser
sentra aangebied.

VIr die derde- en vierdejaarstudente is weggebreek van die
enkelles-evaluering van die verlede - die derdejaar moes drie
agtereenvolgende 1essegee, terwyl die HOD's op "n voldag
organisasie bege!ei en geevahieer is. Die HOD's moes ook
sever moontlik ' n vonn van inlernskap volg waar hulle die
work van die tutoronderwyser kon oorneem soda! die sy
taak as tutor en begeleiermeer sinvo1kon verrig.

"n Verdere wesenlike verandering wat ingevoer is, is dot die
2+2 weke saamgevoeg is in 'n enkele tydperk van praktiese
onderwys aan die begin van die derde kwartaal

Na die afloop van die eerste tydperk in 1985 is evaluerings
vraelyste aan die studente, die groepkapteins, die dosente,
die klasonderwysers, die tutors en die skoolhoofde gegee.
Die volgende is "n opsomming van die evaluering:

,. Die noodsaaklikheid van tn tutor. 93,7"/0
,. Dietydsdrrurvan4weke: 82,4%
,. Die begin van die derde kwartaalas die tyd; 89%
* Die rol van die kIasonderwyser as bege1eier 85,7%
* Die funksionaliteitvan HOD asinternskap: 85,4%
* Geslaagdheid om dieIdem te verskrrifvanaf

evaluering na begeleiding: 75%

* In hoeverre daarin ges1aagis om die skoo1 as vennoot te
betrek: 78,4%

* "n Globale evaluering van die nuwe stelse! en ofdit
verder uitgebou moet word: 94% was van mening

dat dit baie goed gefunksioneer het.
,. Op die vraag hoe e!keen die tydperk en stelse1 be!eef

het, was die antwoorde soos vo1g:
Baie aangenaam: 64,4%
Aangenaarn: 32,2%

Uitn totaal van 358 respondente het slegs 5 dit as
"onaangenaam" ervaar.

Die Kollege het 'n handleiding, Handleiding vir Onderwys
praktykopleiding, aan allebetrokkenes beskikbaar gestel.

BRONNE GERAADPLEEG (HOOFSTUK 5l

ARGIVALE BRONNE

KAAPSE ARG1EFBEWAARPLEK

SGE 1/192: James Harvie aan SGE, 18%-04--03
1/192: Onderwysdepartement aan Anna M. Water-

meyer, 1896
1/206: OD aan Maggie B. Sinclair, 1897-04-21
51116: Charles Murray aandr. A Murray, 1900--01-29
5/131: Charles Murray aan1.Harvie, 1901-06-11
2/161: Inspeksieverslag, Malherbestraat Anne School,

1905-12-12
1/489: James Harvie aan SGE, 1905-12-16

PAE 140 : Herbou van Hoer Meisieskool, 1907-07-20 
1907-12-23

SGE 1/628: Prov, Sekr. aan Sekr. Skoolraad, 1907-06-06,
1907-11-16

1/628: Sekr. Skoohaad aan SGO, 1907-11-14
2/229: Inspeksieverslag, Malherbestraat Anne School,

1908-12-15
2/254: Inspeksieverslag, Mafuerbestraat Anne School,

1909-12-13
21306: Inspeksieverslag, Hopestraat Anne School,

1911-o1-24,1911-12-11
2/629: Inspeksieverslag, Sentrale Primere Skool, onge

dateer
2/384: Inspeksieverslag, Wellington Voorbereiding

skool, 1914--01-22
1/1501: Insp. Robertson aan Skoolraad, 1916-09-24

Insp. C. Drake aan Hoot; Opleidmgskollege,
1916-10-21
Sekr. Skoohaad aan SGO, 1916-11-20

PAE 251 : 81/4711, 8GO aan Insp. Rousseau, 1920-04-18
81/4711, SGO aan Sekr. Skoolraad, Wellington,
1920-09-18

L1/173l3l04, Leer 1935-1970, Dr. W. De V. Malan by WOK,
November 1929



Notuleboeke, Wellington Skoolraad
1906-03-12 -1906-05-31, pp. 123, 133, 145, 147~
1907-06-11, p.157~ 1907-07-18, p.165; 1907-08-13,
p.l79; 1907-10-08,p.l93; 1909-11-21,p.201~ 1907-11
26, p.211; 1908-06-09, p.269; 1908-04-14, pp.251-254;
1910-02-01,p.9{)~ 1911-O4-11, p.249~ 1911-11-14,
p317; 1911-12-12,p.523; 1913-03-II,p.72~ 1914-02
13,p.l29; 1914-03-12,p.I36~ 1914-10-08,p.169; 1915
11-12, p.230; 1916-02-01, p.241; 1916-05-11, p.256;
1917-10-18, p.372; 1917-12.1)6,p.379; 1918-02-14,
p.382; 1918-03-14, p.387; 1918-04-11, p.391; 1920-08
12:notuleboek 4; 1920-09-09: notuleboek 4; 1920-11
01,p.171; 192I-02-IO,p.174; 1923-03-08,p.188; 1928
05-09, p:201; 1920-09-11, p.223; 1935-02-21, p.302;
1935-05-06, p.304; 1935-12-12, p.316; 1937-08-12,
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HOOFSTUK 6: SAMEWERKING MET DIE
UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH

6.1 DIE ZUID-AFRIKA WET VAN 1909

Bogenoemde wet, wat Unie-wording daargestel het, het
voorsiening gemaak dat onderwys, uitgesonderd hoer onder
wys, vir vyfjaar en daama, tot die Parlement_anders bepaal,
aan die provinsies gedelegeer is. Tot in daardie stadium was
onderwysersopleiding vir die primere skool hoofsaaklik 'n
provinsiale verantwoordelikheid en kon dit uie bra as "hoer
onderwys" beskou word nie omdat die meeste Iaerskool
onderwysers via die kwekelingstelsel na st 5 (1899) of 6
(1901) of7 (1910) methulle opleiding beginhet

6.2 DIE KOD EN KAAPlAl'lDSE UNIVERSITEITE

In sy jaarverslag van 1919 kon die Superintendent-generaal
van Onderwys, dr. W.J. Viljoen, rapporteer dat die Onder
wysdepartement vir allepraktiese doeleindes met die univer
siteite tot 'n verstandhouding gekom het dat die opleiding
van onderwysers vir die primere skool envir sekere praktiese
vakke 'n Departementele verantwoordelikheid sou wees,
terwyi die universiteite die hoerskoolonderwysers sou oplei.
Die universiteite het nietemin voortgegaan om onderwysers
vir die primere skool op te lei, ook ten spyte van die versoek
van die SGO in 1925 dat die universiteite sodanige opleiding
moes staak,

6.3 DIE l\UNISTER VAN ONDERWYS, 1928

Die verdeelde beheer oor die onderwys, vera! met betrekking
tot die opleiding van onderwysers, was oor die jare heen 'n
onderwerp van bespreking en ondersoek - om maar net
enkeles te noem: die Jagger-kommissie van 1916, die Bax
ter-kommissie van 1923 en die Stals-kornmissie van 1932_

Hierdie aangeleentheid het op 'n reeks konferensies in 1928
onder die loep gekom: te Pretoria (byeengeroep deur die Mi
nister van Onderwys op 16 tot 20 Julie), te Kaapstad (onder
leiding van die Kaaplandse Departement van Onderwys op
23 en 24 Julie) en weerte Kaapstad (bygewoon deur hoofde
van opleidingskolleges en skole onder die Departement op
25 Julie). Die Pretoria-konferensie se aanbevelings was dat

• die Hoer Primere Knrsus toege1aat behoort te word in
een van die volgende vorms: die hele Irursus aan 'n uni
versiteit waar daar 'n goed toegeruste fakulteit van op
voedkunde was; die akademiese deel aan 'n universiteit
en die professionele dee! aan 'n opleidingskollege; die
hele Irursus aan 'n opleidingskollege;

• die Primere Sertifikaatkurs behoort toegelaat te word:
diehele Irursus aan 'n universiteit met 'n goed toegerus
te raknlteit van opvoedkunde, met dien verstande dat die
kursus in besonderhededeur die Provinsiale Onderwys
departement goedgekeur word en laasgenoemde saarn
werk in die professionele werk; die akademiese dee!aan
'n universiteit en die professionele dee! aan 'n oplei
dingskollege; die hele kursus aan 'n opleidingskollege.

KOD se standpunt was steeds dat die opleiding van onder
wysers vir die primere skool die funksie van die Onderwys
departement was, maar hiermee het die redakteur van Die
Unie, dr. G.G. CuM, glad nie saamgestem nie. In sy inlei
dingsartikel van I Augustus 1928 skryf hy dat toe die Unie
van Suid-Afiika in 1910 tot stand gekom het en die beheer
van hoer onderwys oorgegaan het in die hande van die
Minister van Onderwys, was die Victoria Kollege op Stellen
bosch en die Suid-Afiikaanse Kollege in Kaapstad reeds
besig om onderwysers op te lei. (Hierdie Universiteitskolle
ges het in 1916 universiteitstatus verwer£) Dr. Cillie: "Nou
het ons ongeveer twee jaar gelede die ontdekking gemaak
dat ons te veel onderwysers oplei. Daar is 'n SUIpIus. En
gevolglik moot 'n sondebok gesoek word. Wie is vir die
toestand verantwoordelik? Aangesien die Onderwysdeparte
ment die vraag doen en ook die antwoord gee, spreek dit
vanself dar hy nie genoem word as die sondebok nie. Dis
die uniwersteite (sic) van Stellenbosch en Kaapstad wat
verantwoorde1ik gehou moet word. Daarby word nog die
wonderlike leer verkondig dat dit nie die funksie van die
uniwersteit (sic) is om primere onderwysers op te lei nie.
Ons is so langsamerhand gewoond geraak en gemaak aan
om eienaardige opvoedkundige beweringe van ons Onder
wysdepartement te hoor, wat dan deur getroue amptenare,
SODS dit behoort, geglo en herhaal word, maar hierdie een is
darem te erg. Saldie deskundiges van die Departement vir
ons wil vertel wat die funksie van 'n uniwersteit (sic) is?"

6.4 DIE UNIVERSITEITSKOMMISSIE 1928

Op 16 Januarie 1929 het die Minister van Onderwys, dr.
D_F. Malan, 'n konferensie van verteenwoordigers van die
universiteite en universiteitskolleges byeengeroep om die
vers1ag van die Universiteitskommissie (1928) se bevindinge
te bespreek en aanbevelings aan die Minister voor te Ie.
T.o.v. die opleiding van onderwysers het die Kommissie die
eenparige mening uitgespreek dat dit 'n fimksie van die
universiteite behoortte wees, op grond van die voordeel wat
onderwysstudente verkry nit die breer en meer wetenskap
like uitkyk wat sodanige opleiding kan voorsien. Die Kom
missie se stanclpunt was dat die opleiding van alleprofessies
by die universiteite tnis gehoort het en dar dit eint1ik 'n
anomalie was dar onderwysstudente van hierdie voorreg
uitgesluit was. In een stadium is die konferensie daarop
gewys dat die ontwikkelinge in 'n bepaa1de onderwysdepar
tement in botsing was met hierdie algemeen aanvaarde
doelstelling.

Aanzesien die verwysing na 'n onderwysdeparternent dni
delik die Kaaplandse Departement onder skoot gehad het,
het die s.G.a., dr. Viljoen, skerp op hierdie standpunte en
aanbevelings gereageer. In Die Onderwysgaset van 14
Maart 1929 het hy daarop gewys dat daar ten minste drie
maniere was om tot 'n professie toe te tree: deur middel van
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'n vakleerlingkontrak, deur opleiding by 'n universiteit te
ontvang en deur opleiding by 'n spesiale opleidingsinrigting

te ontvang: dr. Viljoen het, in sy ontleding van die feitelike
situasie, tot die gevolgtrekking gekom dat die standpunt van
die Kommissie eerder moes gelees het dat "only for a very
small minority of the professions are the universities
admitted to be the proper training grounds", Hy het verder
daarop gewys dat in Engeland, waar 83 inrigtings laerskool
onderwysers opgelei hot, slegs 16 universiteite of kolleges
verbonde aan universiteite was - 67.was derha1we onaf
hanklike opleidingskolleges. Die Kaap1andse Onderwysde
partement se standpunt was nog steeds dat laerskoolonder
wysers aan kolleges en hoerskoolonderwysers aan universi
teite opgelei moes word

6.5 DIE NASIONALE ONDERWYSBURO, 1931

Die volgende S.G.O, dr. M.e. Botha, moes in 1931 opnuut
'n aanslag in dieselfde trant trotseer. In die jaarverslag van
die Unie-onderwysdepartement het 'n bylae van dr. E.G.
Malherbe, hoof van die Nasionale Onderwysburo, verskyn.
Volgens dr. Botha 50 opsomming van die verslag het dit
daarop neergekom dat
• die opleiding van onderwysers in die Unie in 'n toestand

van wanorde verkeer het;
* die provinsiale opleidingsinrigtings was op 'n spanda

belrige v.Y5o bed:Iyf,
* die oomame van hierdie opleiding deur universiteite 'n

verbetering in die gehalte van die student sowel as van
die opleiding tot gevolg sou kon he.

In reaksie hierop het dr. Botha in sy jaarverslag daarop
gewys dat die sg. chaos nie deur die onderwysdepartemente
veroorsaak kon gewees het nie, aangesien huIIe eerste op die
tonee1 verskyn het Toe die universiteite met die opleiding
van laerskoolonderwysers begin het, het die departemente
hulle deur die universiteite laat oortnig deur die argument
van die wenslikheid van verskeidenheid Wat betref die
uitgawe-aspek het dr. Botha beweer dat die marrier van ver
gelyking nie betroubaar was nie vanwee verskeie ander
verskuilde faktore. En wat die gehaltevan die studente be
tref het hy beweer dat die blote feit dat die universiteite die
monopolie op die opleiding van onderwyserssou he, nie sou
waarboIg dat die deursnee gehalte van die aansoekers sou
verbeter nie - hy het eerder die veIbetering van diensvoor
waardesas die bepalende faktor beskou, Hy bet ook beweer
dat om die heskuldiging van ondoeltreffendheid in die oplei
ding van onderwysers op 'n statistiek van koste en akade
miese kwalifikasies 10 baseer, van 'n alte grote ruiiwiteit ge
tuig bet.

Ook die Vrystaatse Direkteurvan Onderwys het in sy 1931
jaarverslag ernstig beswaar aangeteken teen dr. Malherbe 50

bevindinge en dit nie heeltemalhinne die perke van welvoeg
Iikheid gevind dat een Departement die werk van 'n ander
Departement kritiseer nie.

6.6 DIE PROVINSL<\LE KOMMlSSIE 1935

In 1935 het die Provinsiale Kommissie aanbeveel dat aile on
derwysers, sekonder sowel as primer, aandie universiteite en

universiteitskolleges opgelei moos word. Hierdie proses
moes geleidelik geskied en in die proses moes die provinsiale
kolleges deur die Unie-onderwysdepartement oorgeneem
word. Twee van die provinsiale verteenwoordigers, mnr.
Hollander van Natal en mnr. Pellisier van die Vrystaat, het 'n
minderheidsaanbeveling gemaak te dien effekte dat die pro
vinsies die primere en die universiteite die sekondere onder
wyers sou oplei. Die Kaaplandse Uitvoerende Komitee
sowel as die Minister en die ander Provinsiale Adminstrasies
het die minderheidsaanbeveling onderskryf Die redakteur
van die Die Unie het weer in Maart 1935 hierdie besluit ver
oordee1 en vertrou dat die Kaaplandse Onderwysdeparte
ment geen besluit sou neem wat toekomstige primers
onderwysers van die universiteite sou uitsluit nie. "Ons lei
vandag butchers and bakers and candlestick-makers aan
universiteite op. Sal ons dan toekomstige onderwysers van
hierdie voorreg uitsluit? Dit kan tog nie wees nie. AIleen
mense wat selfnooit op 'n regte universiteit was nie, kan so
,n ding doen.~

6.7 NASIONALE ADVISEREr>'DE ONDERWYSRAAD

Hierdie Raad is kragtens Wet 86 van 1962 ingestel en het o.a.
opdrag gehad om samewerking op onderwysgebied te
bevorder en onderwysbe1eid in die algemeen te koordineer,
Een van sy onderkomitees, belas met die opleiding en sertifi
sering van onderwysers, het in 1964 aanbeveel dat die oplei
ding van alle onderwysers in samewerking met die universi
teite behoort 10 geskied. Hierdie gedagte het dus eintlik er
kenning verleen aan die bestaansreg van die opleidingskol
leges omclat die aandrang dat alle opleiding aan die universi
teite moes geskied, die nek ingeslaan is.

6.8 DIE PROFESSIONELE EKSAJ"ENKOM,.\IISSIE

Die gedagterigting van ' n moontlike inskakeling by, of same
werking met, die universiteite t.o.v. die opleiding van onder
wysers by die kolleges is by ,n vergadering van die Departe
ment se Professionele Eksamenkomitee (PEK) op 11 en 12
Februarie 1965 bespreek - geen besluit is egter in daardie
stadium geneem nie.

6.9 DIE ADVIESRAAD VA'Ii WOK, 1968

Sedert die stigting van WOK tot 1921 het die Kollege direk
onder die Departernent gefunksioneer. Ook toe die Skool
rade in 1906 ingestel is, het die Kollege nie nodig gehad om
sy sake via die Skoolraad aan die Departement voor te Ie nie.

Op 31 Jannarie 1922 het die SGO, dr. W.J. Viljoen , by die
Administrateur aanbeveel dat ' n hestuurskomitee vir die
Kollege aangewys word. Met die hoof; mnr. Davies, 50

goedkeuring het dr. Viljoen die volgende name aan die
Administrateurvirbenoemining voorgele: Ds, J.F. Botha,
mme. P.J. Cillie, James Harvie, J. Marais, D.G. Roux, Dan
Retief, LUKenmev. P.I.1e Raux. Hierdie voorstelis op 16
Februarie 1922 dourdie Administrateur goedgekeur. Hier
vandaan het die Adviesraad, later Kollegeraad, die sake van
die kollege behartig SODS in die geval van 'n skoolkomitee,
behalwe dat die Raad direk met die Departement onder
handel het en nie dour die Skoolraad gewerk het nie.
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Toe die Wetsontwerp op Nasionale Onderwysbeleid in 1967
gepubliseer is, het die Adviesraad van WOK op sy vergade
ring van 16 Mei 1968 "met ontsteltenis kennis geneem van
die nuwe beslnit om opleidingskolleges by die universiteit in
te lyfen dat die Raad hom baie sterk daarteen uitspreek", In
sy antwoord op die skrywe van die Adviesraad het die
Departement waardering uitgespreek vir die standpunt van
die Raad en die Raad meegedeel dat die Departement reeds
sy standpunt op hoe vlak gestel het Na die publisering van
die wet in sy eerste vonn (No.39 van 1967) wat die ruimte
gelaat het dat onderwyskolleges nog bulle identiteit kon
behou, is die aangeleentheid by meer as een vergadering van
die Raad bespreek, enop 7 September 1976 het die Raad die
begeerte uitgespreek om met die Universiteit Stellenbosch
saamtewerk.

6.10 DIE VANWYK DE VRIES VERSLAG 1974

Intossen het 'n omvattende Hoofverslag van die Kommissie
van Ondersoek na die Untversiteitswese onder voorsitter
skap van regter J. van Wyk De Vries in 1974 die Jig gesien,
Hierdie Kommissie het die hele aangeleentheid van die
opleiding van onderwysers en die rol van die universiteite
besonder deeg1ik onder die loep geneem. Kragtens klousule
44 van Wet no. 41 van 1967 is die opleiding van onderwy
sers tot hoer onderwys verklaar, waardeur dit die veranr
woordelikheid van die Departement van Nasionale Opvoe
ding geword her, Die Kommissie het bevind dat daar 'n
landswye gebrek aan koOrdinasie en sertifisering in die
onderwysersopleiding was en dat die diversiteit in die oplei
ding ongewenste afinetings aangeneem het. Daarby was dit
ook dringend nodig dat die status van die onderwysberoep
verhoog moes word en dat die geha1te van die opleiding
aansienlik moes verbeter. Hieruit het die gevolgtrekking
gespruit dat die opleiding van onderwysers universitere
opleidingmoes wees met behoud van die benodigde kwanti
tatiewe voorsiening van onderwysers en 'n behoud van 'n
bepaalde deelname deur die provinsies. As die opleiding
universitere opleiding moes wees, het dit vanself gespreek
dat die opleiding verskaf deur die kolleges gekoppel moes
word aan die universiteit. Die vraag wat hom in 1968
voorgedoen het, was op watter marrier die koppeling moes
plaasvind.

Klousule lA(3) van die Wysigingswet op die Nasionale
Onderwysbeleid, Wet no. 73 van 1969, het gelees: "Die
opleiding van b1anke persone as onderwysers vir primire
en pre-primere skole word Dan 'n kollege of'n universiteit
verskaf: Met dien verstande dat vanaf 'n datum wat die
Minister bepaal, sodanige opleiding Dan 'n kollege en 'n
universitett in noue samewerking met mekaar geskied."
Die Kommissiebet dit SO vertolk dat nag die kollege nag die
universiteit die opleiding aileen sou mag doen, en dat die
gesag van die een nie ondergeskik aan die gesag van die
ander sou wees nie, Die Kommissie het verder geoordeel
dat hierdie artikel in der waarheid onuitvoerbaar was en
afkeuring meegebring het, Die afkeuring was o.a, toe te
skryf MIl die bestendiging van die kunsmatige skeiding
tussen die opleiding van sekondere en primere ond.""IWYser5,
die stigma van minderwaardigheid aan opleiding aan die

kollege, die gebrek MIl kontak vir die kollegestudent met die
akademiese sfeer van die universiteit, die volgehoue diversi
teit in die toekennings t.o.v, kwalifikasies, en die geweldaan
doening van die beginsel dat die opleiding van alle onder
wysers opvoedkundig 'n eenheid is. In die Jigvan verskeie
verdere oorwegings het die Konunissie tot die slotsom
gekom dat "alle onderwysersopleiding onder die leiding
van 'n untversiteit mod ploasvind'' en "dat daar sayee!
bedenking en struikelblokke in verband mel die algehele
oorplasing sander meer na die universiteit van die ge
noemde opleiding bestaan, dat die denkbeeld laat vaar
moet word." Die Kommissie het verder die "Kollege-idee"
vir "n patroon vir die toekorns beredeneer. Daarvolgens
moes die gestelde ideaal gestalte aanneem in die vorm van
die universiteit met kolleges (binne in sy eie struktuur) maar
oruring van die kolleges van allerleivorm wat aan hom op 'n
verskeidenheid maniere verhind sal wees. Hierdie samewer
king sou die beste beskryf Iron word met die woord "akkre
ditering", en die inhoud van die samewerking sou nie verder
strek as advies, oorleg en raadpleging nie. Die finale seggen
skap oar die akademiese element sou by die senaat van die
universiteit berus, terwyl die kollege wel oar sy eie senaat,
waarin die provinsie sterk verteenwoordig sou wees, sou
beskik. Die Kommissie 50 finale gevolgtrekking was
derhalwe dat die universiteit by voortduring in sy eie reg
opleiding vir onderwysers by wyse van graadkursusse sou
aanbied en dat diploma-opleiding vir aile onderwysers in 'n
kollege van die universiteit onder leiding van die universiteit
sou plaasvind, maar waarin die provinsie sy eie belangrike
funksie moes uitoefen.

Op die vergadering van die Departementele Kontitee vir
Onderwysersopleiding (DKO), gehou op II Maart 1975, het
die Direkteur van Onderwys, mnr. P.S. Meyer, aangedui dat
die Departement nie van plan was om die kolleges sender
meer prys te gee nie, en aangesien daar in Kaapland nog
a1tyd 'n mooi verhouding tussen die Departernent en die
universiteite was, bet hy die mening uitgespreek dat die twee
instansies mekaar kon aanvul sender die verlies van die
identiteit van die kolleges.

6.11 IDlVOERINGVANDIEWET

Aanvanklik was dit nie moontlik om die nuwe wet onmid
dellik in werking te stel nie en is die status quo voorlopig
gehandhaaf Dit was ook nodig dat die Komitee van Onder
wyshoofde die provinsies 50 werksaamhede moes koordi
neer en verskeie interdepartementele komitees is in die lewe
geroep. Wat die opleiding van onderwysers betref, was die
lNTERDEPARTEMENTELE ADVIESKOMTIEE VIR DIE
KWALlFIKASlES EN OPLEIDING VAN ONDER
WYSERS stelIig die belangrikste.· Mnr, M.J.L. Olivier, en
sedert 1978, mnr. E. &nit, beide rektore van die WOK, bet
ook in hierdie Komitee gedien. Die Koruitee 50 hoofopdrag
was die neerle van kriteria vir die erkenning van kwalifikasies
vir indiensneming in die onderwys.

Op 4 Mei 1976 is 'n vergadering onder voorsitterskap van
die Minister van Nasionale Opvoeding (wie was dit toer) 10
Kaap>i:ad gehou wat bygewoon is deur al die Administra-
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6.12 OOREENKOMS TUSSEN DIE lJj''o'!VERSITEIT
STELLENBOSCH EN DIE ADMINISTRATEUR

Die samewerkingsooreenkomste wat tussen die Administra
teur en die rektor van die Universiteit Stellenbosch vir die
opeliding van onderwysers vir die primere skool opgestel is,
was gelyk!uidend t.o,v, die Onderwyskolleges Denneoord
(Stellenbosch), Oudrshoom, Paarl en Wellington, en het op
24 Mei 1978 hulle finale beslag gekry, In WOK 50 geval het
die Kollegeraad nit 12lede bestaan, t.w. 'n voorsitter (aange
stel deur die Administrateur), die rektor (as ondervoorsitter),
die twee viserektore, drie verteenwoordigers aangewys deur
die Onderwysdepartement, twee aangewys deur die rektor
van die Universiteit, een deur die Gesamentlike Raad van die
onderwysersverenigings in Kaapland en twee deur die
Kollegesenaat Die dienstermyn van alle raadslerle, behalwe
die ampshalwelede (die rektor en viserektore),was drie jaar.

Die Kollegeraad 50 magte en funksies is SODS volg nitgespel:

teurs, sommige lede van hulle Uitvoerende Komitees, Uni
versiteitshoofde en die Direkteurs van Onderwys. Die doel
van hierdie vergadering was om riglyne neer te Ie ten opsigte
van die opleidmg van onderwysers deur universiteite en
onderwyserskolleges binne die raamwerk van die wetgewing
wat op onderwysersopleiding betrekking het, nl, klousule lA
van die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, no. 39 van 1967,
en klousule 28 van die Wet op Finansiele Verhondings, no.
65 van 1976. Dit het derhalwe nodig geword dat t.o.v. vier
kolleges, nl, Stellenbosch (Denneoord), Ondtshoom, Paarl
en Wellington ooreenkomste met die Universiteit Stellen
bosch aangegaanmoes word. Op 14 April 1977 het verteen
woordigers van die Onderwysdepartement, die Universiteit
Stellenbosch, en die vier onderwyskolleges eenstemmigheid
beloit to.v. die sameweIking met die Universiteit In die
proses is ooreengekom dat die kolleges nie hulle identiteit
son verloor nie. Die rektore van die kolleges is egter nie in
die voorafgaande onderhandelnge betrek nie omdat die
ondeIhandelingspartye die Administrateur en die Rekter van
die Universiteit was.

*

*
*

*

*

*
*

*

Venrntwoordelikheid vir die administratiewe en finan
siele aangeleenthede; om die Direkteur: Onderwys te
adviseer met betrekking tot die globale begroting en die
hantering van die begroting deur die Administrasie aan
die kollege toegewys.
Adviseer die Direkrenr t.o.v. fisiese geriewe.
Die hantering van dissiplinere sake to.V. studenteoor
tredings,
Adviseer die Direkteur to.V. dissiplinere optrede teen
personeellede.
Behartig nnwe benoemings nit 'n lys akademies aan
vaarbare kandidate volgens 'n prosedure met die Uni
versiteit ooreengekom.
Stelsubkornitees aan,

Beheerdie getal sudente toegelaat volgens die behoeftes
van die Onderwysdepartement
Hanteer advies van die Kollegesenaat t.o.v. akademiese
aangeleenthede, studente- en personeelbelange.

Die Kollegesenaat is soos volg saamgestel; die voorsitter
(die rektor), die ondervoorsitter en viserektor), die ander
viserektor, alle departementshoofde, twee verteenwoordigers
van die doserende personeel, een verteenwoordiger van die
Geamentlike Raad van die onderwysersverenigings en die
verteenwoordigers van die Universiteit.

Die volgende magte en funksies is in die ooreenkoms
ingebou:

* Adviseer die Kolleraad met betrekking tot kursusse, sil
labusse, navorsing, eksamens, bevordering en studente
en personeelbelange.

* Adviseer die Raad to.v personeelbehoeftes.
* Benoem en beheer vaste komitees.
* Beheer opvoedkurldige en akademiese pnblikasies.
* Stimuleer en k06rdineer navorsing en tree as skakel op

in verband met navorsingsprojekte.

T.o.v. eksaminering het die ooreenkoms voorsiening gemaak
dat die eksamens deur die Kollege afgeneem en deur die
universiteit gemodereer word. Die diplomas is deur beide
die rektor van die Kollege en die dekaan van die Fakulteit
Opvoedkunde onderteken, en beide die Kollege- en Univer
siteitswapens het op die diploma verskyn.

6.13 WOK KRY SY EERSTE SENAAT

Die eerste vergadering van die Senaat van die WOK het op
22 Mei1979 plaasgevinden is SODS volg saamgestel: mnr. E.
Smit (voorsitter), dr, J.N.S. du Plessis (sekretaris), rnnr. JA
van Zyl (vise-voorsitter), proff J.FA. Schwartz, G. Stander,
C.G. de Vries (verteenwoordigers van die Universiteit
Stellenbosch), rnnre. MJ.L. Olivier (verteenwoordiger van
die Gesamentlike Raad van van die SAOU en die SATA),
P.R. Nortje.A). vander Merwe, P.J. Barnard, M. Broodryk,
I.J. du P. du Toit, D.J. de Villiers, I.D. Bouwer, WAP. von
Ludwig, I.R.S. Badenhorst, C.W. Souter, 1. Botha, mej.
S.M. Zietsman, drr, P.J. Avenant en P.K. Cronje,

Reeds op sy eerste vergadering het die Senaat beshrit dat hy
sy werksaamhede deur bemiddeling van vaste kornitees
moes verrig. Op grand van die aanbevehngs van 'n ad hoc
komitee wat hieraanaandag geskenk het, is op die volgende
kornitees by die volgende vergadering van 22 Mei 1979
besluit die Dagbestuur, Kornitee vir Akademiese Beplan
ning (op 17 Maar! 1981 verander tot die Komitee vir
Akaderni= en Proffesionele Aangeleenthede), die Media
sentrum, Studeoteaangeleenthede, Navorsing en Publikasies,
lndiensopleiding en DiverseAangeleenthede.

Die Senaat het hom vera! op die akademiese en profes
sionele terrein besig gehon en aandag geskenk aan sake soos
die bedinging om die invoering van kursusse, die herstruk
turering en samestelling van kursusse, toelatingsvereistes,
slaagvereistes, moderering, hereksamensiherevaIuering, aka
demiese drag, die diplomaplegtigheid, die samestelling van
die diplomas, matriku1asievrystelling op grond van die On
derwysdiploma, voorligting aan studente, "afslag" vir BA
studio, indiensopleidmg, rasionalisasie van poste, tugkomi
tee, ondarwyspra1<tyk, knrsusse vir tutoronderwysers, stu
dentekafeteria, die inskakeling van lede van die publiek by



Die verdere verloop van hierdie saak geniet aandag ill

hoofstuk 10, par. 10.6.1.

6.15 DIE OU KOLLEGERAAD

Met sy instelling in 1992 is die benaming "Advisory
Committee" (die notules was eers in Engels) gebruik Die
ersle Afrikaanse notule is op 3 Februarie 1936 gehou en toe
is die benaming "Adviserende Komitee" gebruik, wat in
1937 tot "Adviserende Raad" verander is. Kragtens die
Departemenl se omsendbrief van 26 Ianuarie 1973 is die
naam weer eens vervang deur "Adviserende Komitee", Die
pligte en bevoegdhede van die Komitee is SODS volg
niteengesit

• Die Komitee oefen algemene toesig nit oor die kollege,
koshuise en geboue.

• Die Komitee doen aanbeveJings by die Departement
insake die aanstelling van en sake rakende die
personeeL

• Die Kornitee oorweeg, en handel na goeddunke at;
enigevertoe wat tot hom gerig word.

• Die Komitee dien die Departement van advies in aile
sake wat die welvaart en voornitgang van die Kollege
raak of wat deur die Departement na hom verwys
word.

• Die Komitee voer enige ander funksies nit wat van tyd
tot tyd deur die Administrateur aan hom loevertrou
word.

Diebenaming "Adviserende Komitee" is net vir die een ver
gadering van II Junie 1973 gehruik, waarna, danksy 'n or
donnansiewysiging, die benaming "Kollegeraad" vanaf die .
vergadering van 13 Augustus 1973 gebruik is.

Op sy vergadering van 7 September 1976 het die Raad die
eerste keer insae verkry in die riglyru: vir samewerking met
die universiteite waartoe die Minister van Nasionale Opvoe
ding en die Administrateurs van die provinsies ooreengekom
is. Die Raad het dan ook eenparig hulle begeerte uitgespreek
om hierdie samewerking met die Universiteit Stellenbosch te
aanvaar en om die Departement dienooreenkomstig in ken
Iris te steL Die Raad is egter nie in die opstel van die
ooreenkorns, en ook in !atere wysigings, geken me. Toe die
Raad hieroor navraag doen, het die Departement aangedni
dat daar nie 'nuitsondering met die WeIlingtonse Onderwy
serskollege gemaak kon word me, maar waar dit as gerade
geag word, sou die Departement kollegerade om kommen
taar nader,

Op 14 April 1977 het die voorsitter van die Raad, ds. P.I.
Rauberiheimer, en die restor, mnr. M.J.L. Olivier, 'n verga
dering te Kaapstad bygewoon waar die samewerkingsoor-
eenkoms onderleken is. .

Die voorsitters van die ou KoIlegeraad en sy voorgangers
was soos volg:
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onderrigfasiliteite, rnikro-onderwys, Witskrif oor Onderwy
sersopleiding, die erkenning van B.Mus.(Ed.) vir kategorie
doeleindes na HOD (Senior Primer), kriteria vir bevorde
ringsposte, samewerkingsmoontlildtede tussen die US en die
WOK t.o.v, B.Prim.(Ed.), die aanstelling van studente met
HOD (Skoolmusiek) as musiekonderwysers, die invoer van
die yak Onderwyslrunde (Junior Primer) en erkenning in die
KRITERIA, snypunte vir onderskeiding en eerste graad,
afstandsonderrig na drie onsuksevolle eksamenbeurte,
kolleges se navorsingsopdragte, kurrikulering, die Komitee
van Onderwyskol1egerektore, opleiding vir gekombineerde
klasse, akademiese toekennings aan studente, suggestopedie,
navorsingsmetodologie, navorsing in vakdidaktieke, tweede
taalmetodiek as vergelykbare IU-Yak, oorsesebesoekers, sil
1abushersiening, student-internskap, geintegreerde vierjarige
HOD en bilioteekaangcleenthede.

Wat die moderering van eksamenvraestelle en antwoord
skrifte betref was die aanvanklike reeling dat aile vakke op
derde- en vierdejaarvlak aan die Universiteit voorgele moes
word. Hierdie reeling is mettertyd gewysig soda! van 1982
af die Universiteit die Kollege jaadiks in kennis gestel het
watter vakke, indien enige, aan die beurtsou kom.

6.14 DIE B.PRIl'tI.(ED.}GRAAD

By sekere ander universiteite en kolleges in die land is
verdere ooreenkomste aangegaan t.o.v. graadopleiding van
primere en pre-primm onderwysers, soos die Universiteit
van Natal en die Edgewood Onderwyskollege, die Randse
Afrikaanse Universiteit en die Goudstadse Onderwyskollege,
en die Universiteit van die Oranje-Vrystaat en die Bloernfon
teinse Onderwyskollege.

Die gesprek oor die moontlike gesamentlike opleiding op
hierdie terrein het reeds op die Senaatsvergadering van 5
Junie 1985 plaasgevind toe 'n memorandum wat deur die
rektor opgestel is, "Samewerkingsmoontlikheid met US oar
B.Prim.(Ed.Y', voorgele is. Die eerste verdere verkennende
samesprekings het eers op 6 Oktober 1986 op Stellenbosch
plaasgevind op'n vergadering waar proff P.R. de Wet, e.G.
de Vries, T. Park, mnr, AH. Gous van OKP en dr, E. Srnit
teenwoordig was. Voortvloeiende nit hierdie samesprekings
he! dr. Smit 'n memorandum aan die voIgende senaalsver
gadering op 2 Desember 1986 voorgele, wat hiema aan die
Universiteit gestmrris.

Geenvordering is egter gemaak nie,vera! omdat die saak van
die rasionalisering van die kolleges nog me afgehandel was
me. Nil die minister se aankondiging op 10 Oktober 1987
t.o.v die amalgamasie van WOK en OKP he! die saak weer
by die Senaat gedien, maar op 13 Junie 1988 he! dr,
Hanekom (verteenwoordiger van die US in die Senaat)
versoek dat die kollegas geduld moe! gebroik omdat verskeie
partye oor die aangeleentheid geraadpleeg moes word. Op
11 September 1989 is by die Senaat gerapporteer dat die
Onderwysdepartement die inisiatiewe in hierdie vcrband
gesteun he!, maar dat die gesprek eers hervat kan word nadat
die nuwe ooreenkoms tussen die KOD to.V. die Onderwys
kollege Boland en die Universiteit Stellenbosch bereik is.

05. I.E Botha
05. D.S.B. Ioubert
Dr. G.BA Gerdener
05. I.H.M. Stofberg

1922-1925
1926-1934
1935-1937
1938-1939



6.16 DIE NUWE KOLLEGERAAD

Die rnnrtsaamgestelde Kollegeraad het ook op 22 Mei 1979
gekonstitueer en is soos volg saamgestel; Ds. P.J. Rauben
heirner (voorsitter), mnr. E. Srnit (vise-voorsitter), mnr. P.H.
Nonje (sekretaris), prof: M.J. de Vries, prof: J.FA Swartz
(!g. twee narnens die Universiteit Stellenbosch), mev. A de
V. Joubert, mev. W.J. Rust, mnr. F.S. Malan, rom. M.J.L.
Olivier (ns, die Gesamentlike Raad van die SAOU en die
SATA), mnr, JA van Zyl, mnr, J.J. du P. du Toit en mnr
AJ. van der Merwe. Vir prof: De Vries, rektor van die US
was dit nie moontlik om op 'n gereelde basis die Raadsver
gaderinge by te woon nie, en is norrnaalweg 'n plaasver
vanger aangewys in die persoon van prof C.G. de Vries. Na
die uittrede van prof Swartz het die nuwe dekaan, prof:
W.L. Nell, lid van die Raad geword. Die Uitvoerende Komi
tee van die Raad wat op die eerste vergadering aangewys is,
was ds. Raubenheirner, rom Srnit en die twee vise-rektore,
mnre. Nortje en VanZyl

Op 24 Junie 1981 het die Kollegeraad kennis geneem dat die
patroon van verteenwoordiging van die Universiteit wat tot
in daardie stadium gegeld bet, ietwat gewysig is om meer
dosente van die Universiteit by die kolleges te bettek. In
WOK se geval is prof: 9. Stander as vaste sekundns vir die
rektor in die Raad aangewys. In 1983 is prof: Stander deur
prof: AG. Botha vervang. Ander dosente van die Univer
siteit wat ook mettertyd in dieRaad gedien het, was. proff T.
Park, B.C. Lategan en dr, M. Hanekom. Mnr, M.J.L. Oli
vier, verteenwoordiger van die Gesamentlike Raad, is op 18
September 1985 dent mnr,H. R. Chamberlain vervang,

Sake wat in die tydperk 1979 to 1989 deur die Raad gehan
teer is, is sake dent die Senaat verwys soos opleidingskur
susse, moderering, senaatskomitees, die diplomaplegtig
heid, samestelJing van die Koshniskomitee, rigIyne neergele
dent die Universiteit Stellenbosch vir die waardering van
kwaliJikasies van die personeel vir die verskilIende posvlak
Ire,benoemings (akademies sowel as administratief), bevor
derings en verlof van personeel, kriteria vir bevorderings
paste, rasionalisering van doseerposte, geboue, terrein en
toerusting, die gebruik van geboue en fasiliteite dent
buitestaanders, die Krommerivierbesproeilngsraad, die kol
Iegelied, toesig oar die insameling en besteding van kollege
fondse, inskakeling by die Andrew Murray-prysfonds, tug
sake, die Goodnow-eeufees, die oorname van skoolraaads
pligte dent die Kollegeraad, studentekafeteria, borsbeeld van
rom. James Harvie, Departementele omsendbriewe., die
sluiting van Huis MacCrone en onderhandelinge to.v. die
prosesse van rasionalisasie en amalgamasie,

6.17 WERKSAAMHEDE VA.~ SENAATSKO~flTEES

DIE KOMITEE VIR PROFESSIONELE ON1WIKKELING

Ds. E.J. du Toil
Ds. J.G.S. van Jaarsveld
Ds. L. Loots
Ds. J. Ries
Ds. P.J. Raubenheimer

1939-1955
1955-1958
1959-1960
1961l-1961
1961-1989
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Hierdie komitee het hom vera! met die volgende sake besig
gehou: Indiensopleidingskursusse vir dosente en onderwy
sets (bv. onderwyspraktyk, tutoronderwysers, vakdidaktieke,
Klasmusiek, Handwerk, Jeugweerbaarheid, die beoordeling
van lesse op video), simposium vir skoolhootile en tutoron
derwysers, institnutpraktikum, herstrukturering van die
onderwyspraktykstelsel, .evaluering van studentewerk, die
toetsste1sel, professionele optrede, dosente-evaluering, sug
gestopedie, navorsingsmetodologie, die onderwyser as
vernuwer in sy yak, skakeIing met Departementele onderrig
leiers, bespreking van die Witskrif, die ideale kollegedosent
en die WOK-Indaba (vakbIad). Hierdie Komitee het by
wyse van subkornitees gefunksioneer.

DIE KOMITEE VIR AKADEMIESE EN PROFESSIONE
LE AANGELEENTHEDE

Hierdie komitee het hom hoofsaaldik besig gehou met sake
op die akademieseterrein ter voorbereiding van die senaats
vergaderings.

DIE KOMITEE VIR S1UDENTEAANGELEENTHEDE

Hierdie Komitee het aandag geskenk aan 'n groot verskei
denheid studentesake, soos akademiese eretoekennings en
erekIeure, sertifikate vir eretoekennings, sertifikate van ver
diensteJikheid, 'n Afiikaanse kuItuurbevorderingstoeken
Iring, WOK-kleure en erekleure, die rektorsmedalje, eretoe
kennings aan personeellede, die jaarprogram van studentebe
drywighede, studenteleierskursusse, voorligtingaan studen
tebestnre, handJeiding vir studenteleiers, buite-kuniku1ere
betrok1cenheid, verenigingsbeIange, VSR-grondwet, kodes
en reels vir studente, klere- en sportdrag van studente, .
koshuisreels, saalbyeenkomste, kollegevervoer, die plasing
van toetse, die kollegelied, kollegeproduksies, afshtitings- en
huisgesellighede, vernoeming van rugbystadion, klubhuis,
studentekafeteria, vIaghysing, nasionale jeugjaar 1985,
WOK-VARJA (studentebIadjie), die orientering van eerste
jaars, die skakeling met ander kolleges en die VSR as skakel
tussen die studente en die Komitee vir Studenteaangeleent
hede.

6.18 DIPLOMAPLEGTIGHEDE

Die wenslikheid van die hou van diplomaplegtighede is voor
die tydperlcvan samewerking met die Universiteit meenna!e
geower. 'n Wesenlike probleem in verband daarmee was
'egter die feit dat die Kollege nie die diplomas uitgereik het
nie, maar wel die Departement, en dat die diplomas nie
betyds teen die einde van die jaar beskikbaargestel kon word
me.

Die samewerking met die Universiteit het hierdie situasie eg
ter omgekeer en kon die eerste diplomaplegtigheid van die
Onderwyskollege Wellington op Dinsdagaand, I I Desember
1979 plaasvind, As gevolg van die groot belangstelling, selfs
ten spyte van die beperking op die getal gaste, was die C.P.
van der Merwe-saal te klein en is die plegtigheid in die saal
van die Hugenote Laerskool gehou, By die geleentheid het
ds. P. Bekkerdie opening waargeneem; die een viserektor,
rom. JA van Zyl, het die gasteverwelkom; rom. HA
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Lambrechts, Adjunk-direkteur van Onderwys het gelukwen
se namens die Departement oorgedra; die burgemeester,
rnnr, M.e. Malan, het die Stadsraad se gelukwense oorgedra;
die geleentheidsrede is deur prof: J.F A. Swartz, Dekaan van
die Fakulteit Opvoedkunde van die Universiteit Stellenboseh,
gelewer, die plegtige verldaring van die SAOR is namens die
studenle deur mej. G.J. deVries, hoofdamestudent gedoen;
ds. P.J. Ranbenheimer, voorsitter van die Kollegeraad, het
die diplomas toegeken, en die rektor, mnr. E. Smit, het 'n
dank-en slotwoord gespreek.

Die prosedure Wllt op die eerste plegtigheid gevolg is, is op
290ktober 1979 dell! die Kollegeraad goedgekeur:

Akademiese prosessie (met die volgorde dosente,
senior dosente, departementshoofde, vise-rektore,
rektor, dekaan, voorsitter)

Skriflesing en gebed
VerweJkoming
Geleentheidsrede
Plegtige verldaring deur diplomandi
Toekenning van diplomas

HOD
OD (senior Primer)
OD (Junior Primer)

Slotwoord
Prosessie vedaat die verhoog

As geleentheidsprekers het die volgende persone by die elf
dilpomaplegtighede van die Onderwyskollege Wellington
opgetree:

1979: Prot: IFA. Swartz, uittredende dekaan, Fakuteit
Opvoedkunde, Universiteit Stellenbosch

1980: Mnr, J. Fourie, Hoofonderwysbeplannervan die
Departement van Onderwys

1981: Mnr, M.J.L. Olivier, oudrektorvan WOK
1982: Dr. G.v.N. Vdjoen,MinistervanNasionale
. Opvoeding

1983: Mnr, GeneLonw,Administrateur van Kaapland
1984: Dr. JTvan Wyk, voormalige Direkteur-generaal

van Nasionale Opvoeding
1985: Mm. P.J. Clase, Minister van Onderwysen

Kultuur, Administrasie: Volksraad
1986: Dr. Rina Venter, L.P.
1987: Dr. Louw Alberts, voormaIige vooISitter van die

Atomenergieraad en Hoof- Uitvoerende Bearup
te van die WNNR

1988: Mnr, G.D. van derVeen, Adjunk-hoofbestuur
dervan die SA Vervoer~een Bestnurshoof,
SA Lugdiens

1989: Mnr, M.J.L. Olivier, oudrektorvan WOK (1968-
1977)

In 1988 bet die Kollege die RektoIstoekenning ingestel.
Hierdie toekenning het aan die finalejaarstudent gegaan wat
me net akademies en professioneel goed gepresteer het nie,
maar ook op ,n verskeidenheid ander terreine presteer en
besondere dienste gelewer het Die toekenning is in 1988 en

1989 deur mejj. Linda van Vuuren en Nicola Mostert onder
skeidelik verwerf

Op I April 1986 hel die Kaaplandse Onderwysdepartemerrt,
soos die drie ander provinsiale onderwysdepartemente, sy
bande met die Kaaplandse Provinsiale Adimistrasie losge
maak en by die Departement van Onderwys en Kultuur,
Administrasie: Volksraad ingeskllkel. Gevolglik het die ver
antwoordelikheid van die Adminstrateur as ondertekenaar
van die ooreenkoms mel die universiteite na die Minister van
Onderwys, Administrasie: Volksraad oorgegaan,
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HOOFSTUK 7
VERENIGINGSLEWE

Die doel van hierdie hoofstuk is om "n oorsig te probeer gee
van gebeure en aktiwiteite wat op die kampus voorgekom he!
en wat vera! in die lewe van die studentegemeenskap 'n rol
gespeel het Die inhoud word kursories weergegee en van vol
ledigheid kan daar nie sprake wees rue - enersyds omdat die
hoofstuk dan heeltemal te lank sou wees "en andersyds omdat
die rekordhouding nie volledig was rue en dikwels ontbreek
het Uit dit wat wei beskikbaar is, kan afgeIei word dat die stu
dentelewe aan die Kollege "n unieke weerspieiiling is van die
dinamika wat nodig was om die studente vir bnlle rol as
suksesvolle onderwysers, ook buite die ldaskamer, voor te
berei,

7.1 DIE VERTEENWOORDIGENDE STUDENTERAAD

Die Verteenwoordigende Studenteraad was die liggaam wat
die be1ange van die studente behartig het en 'n groot rol in die
koordinering en stimulering van studenteaktiwiteite gespeel het

Die eerste grondwet van die VSR is in 1923 opgestel. Die
voorsitters/presidentelhoofstudentelhoofdamestudentel5Okre
laresses wie 50 name op rekord is, was soos volg:

1923: DirkL Ehlers MaudP Dawitz
1924: Dirk C TaIjaard Maria A Grobbelaar
1925: Andries V Malan Vera S C Abel
1926: William H Main Cornelia J Malan
1927: Johannes F Malan Catherina J E Miiller
1928: Petrus B Wiese Constance Coetzee
1929: Arthur H Stuart Alida M Meyer
1930: Hermanus G van Wyk Gertrude A Spring
1931: Andre F Malan Elizabeth S Botha
1932: Theunis C Botha May van Dyk
1933: WillemA Goosen Lonisa H NeI (mev.)
1934: Abraham T Spengler Margaret M Moodie
1935: Norman R Kent Elizabeth M Moodie
1936: Isaac E Alers Christine G Wolfaardt
1937: Hermanus Steyn Christine G Wolfaardt
1938: Marthinus G F Vermeulen Margaretha M Gerber
1939: JurgensJ &hoeman VaIerida v A Swart
1940: Gert Steenkamp Susanna M J IeRoux
1941: PetrusAC Roux Come!iaM Moller
1942: Petrus A C Roux Hannavan Straaten
1943: Pieter K Cronje Susanna E Ie Roux (sekr.)
1944: Johannes F Loubser Francina le Roux (sekr.)
1945: Johannes J Theron Sofbia MVermeuien (sekr.)
1946: VictorA Espost FrancesL NeI
1947: Martha M Kellerman (mej) Aletta S J Spamer (sekr.)
1948: Johanna M Toua (mej.) M. Wena de Wet (sekr.)
1949: Hendrik Vermeulen Anna C de Jongh
1950: Albertus J Easson Susanna J CaJitz

1951: Beatrix M Joubert (mej.) Hendrik P Wessels (sekr.)
1952: Hendrik PWessels B Maria H Brink
1953: Lourens M Bosman BeatriceB Sieberltagen
1954: Eduard W Moster! Signe Groenewoud
1955: Jan A Malan Jean E Florence
1956: Nicholaas L Erasmus Florajoan V Memtjies
1957: Johan Loubser Denise Theron
1958: Jacobus W Bezuidenhoudt Mignon Hommes
1959: Alexander P van Dyk Anna J A Baard
1960: Johannes D Stenunet Magdalena Loubser
1961: Charles A Jackson Breggie A Sieberhagen
1962: Charles A Jackson Christine Hoogenhout
1963: Marthinus C Barnard Christine Hoogenhout
1964: Floris Brand E. Eritzema Buys
1965: L Peter Preuss Lilian M Botha
1966: Everhanlus J Smith Suzanne Robertson
1967: Lodewyk J A Prins Melanie I Blom
1968: LeonvanRooyen Martha L Holzapfel
1969: J Hermanns v d Westhuizen Elizabeth J Bester
1970: Dawid J J de ViIliers Hester A du Toil
1971: Robert G Bam Johanna G Esterlmysen
1972: Schalk du T Pienaar Sunellele L Joubert
1973: Marthinus F Nieuwoudt Elizabeth E Engelbrecht
1974: Willem J Hugo Amanda F van derMerwe
1975: Johann W Groenewald Elizabeth S C Gauche
1976: Anne Easson (mej.) Elizabeth S Rautenbach
1977: Hermias C N Hendrikse Anne-Marie Acker
1978: Lonis J Kotze Christa J van derMerwe
1979: Bernard K Deacon BarryN Sole (mnr.)
1980: Wouter Stenunet Beulah S Stegmann
1981: Wilhelm Dreyer Corine H VISSer
1982: Jonathan vanZyl Elmarie M Laker
1983: Esaias E van Rooyen Christa Moster!
1984: Hendrickus L Arangies Mimi C van Zyl
1985: Pieter D van Zyl Anna M Zeelie
1986: Jacobus J Broodryk C.tharina J Viljoen
1987: Charl Arangies Linda van Vuuren
1988: Michael Bredenkamp Magdalena A Visagie
1989: Izak L Viljoen Marinda van Coller

Met die koms van dr. Meiring as hoof in 1935 he! hy die
SVR (soos huIle in daardie tyd bekend was) wat vir 1936 ver
kies is, opdrag gegee om "n nuwe grondwet en stel reels vir die
SVR en die stndentekorps saarn te stel. Die SVR het deIhalwe
vee! roeer vryheid ontvang en is oak in die proses deur die
personeel vertrou.

Die VSR 50 verpligtinge het 'n groat verskeidenheid
ingeslu:it, en behalwe roetinewerk en die behartiging van die stu
dentebe1ange in die algemeen, was die organiseer van studente-
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geleenthede sOOS Interkollege, die Lentefees, ander kollege
gesellighede,die stigting van nuwe verenigings, die afskeidsge
seIligheid aan die einde van die jaar, die orientermg van
eerstejaarstudente, op hulle agenda. In 1972 het hulle 'n
erekleurebaadjieen 'n baadjie vir oudstudente ingestel, Met die
afsluitingsjaar van WOK het die VSR 'n spesiaIe gedenkdas
ontwerp waarop die kollegewapen en die jare 1896-1989
verskyn het,

Die Iaaste WOK-voorsitter, mnr. Izak Vilioen, het in 1989
soos volg geskryf ~VJI diegene wat agterbly om die
geskiedkundige amalgamasie mee te maak, wil ek ook graag
voorspoed toewens vir die nuwe OKB., maar vra ook om nie te
vergeet wat WOK vir hulle beteken het nie. Dankie, WOK, vir
wat jy vir almal deur al die jare beteken het Dankie, Hemelse
Vader, dat U altyd vir WOK styfin U hand van liefde gehou
het Die Studenteraad van 1989 - die laaste Studenteraad van
WOK - bid u een en alma1 'n voorspoedige en vrugtevolle
toekoms toe ...»

7.2 JAARBLAD

In die eerste aanta1 jare van die Wellington Teachers'
Training School se bestaan was daar me "n afsonderlike jaar
blad vir die Opleidingskool nie en het die jaarblaaie van die
Hugenote Seminarie ook bydraes van die OpIeidiugskooI en die
Hoer Meisieskool bevat. Die eerste spore van "njaarblad vir die
\VTCIWOK kon gevind word in die jaar 1914 as Vol 1 - No.1,
met "General Editor mr. A. Wynn Davies, Dutch Editor miss
S.H. Moller, Secretaries miss W.I. Scudamore and miss. C.
Coaten". Die blad het slegs een Hollandse artikel gehad, "Het
Karakter", Die ander artikels was 'n voorwoord deur die hoot;
'n redaksionele artikeI, verslaelartikels oor basketbaI, tennis en
kuns, die personeelsamesteIling en tipiese skooIartikels soos
"Quotations applied to TCi-ites", Daar loop die spoor egter
ook dood en is die volgende jaarbIaaie eers opgespoor vanaf
1921. Die redaksionele artikel begin weliswaar: "Nadat die
srudente van die Opleidiugskollege Wellington, enige jare die
stilswye bewaar het, het hulle vanjaar dit weer onderneem om
'njaarblad uit te gee." - Daaris egter geen aanduidi:ng of enige
blaaie gedurende diejare 1915-1926 verskyn hetnie.

Op die volgende bladsy verskyn 'n kopie van die buite
blad en eerste binnebladsy van die 1914-jaarblad. Aile
aanduidings is dat na hierdie "Vol. 1 - NO.1" daar geen
soorlgelyke blad voor 1927 verskyn het nie.

"n Opval1ende kenmerk van die 1927-blad was die gebalan
seerde tweetaJige aard daarvan: die redaksionele artikeI was in
beide landstale, en die ander artikels was 19 in Afi:ikaans en 25
in Engels. Gedurende die vier jaar wat dr. J.G. Meiring hoof
was, het by die beIeid ingevoerom die verslag van die hoof al
om die beurt in Engels en Afrikaans te skryf, maar vanaf die
oomame van die hoofskap deur mnr. HA Rust in 1940 is die
hoof se verslae deurgaans in Afrikaans gelewer, Baie jare lank
het die blad meer mimte gebied vir artikels d.."UI studente, ter
wytvers1aglewering to.V. studentebedrywighede roinder ruimte

beslaan het. 'n Opvallende verskynsel was ook die gereelde
bydraes deur oudstudente, waaruit 'n besondere nostalgie en
lojaliteit teenoor die Kollege gestraal het.

Die name van die jaarblad was soos volg: 1914: Training
College Wellington Magazine; 1927-1959: Wellington
Training College Armual/OpleidingskoOege Jaarblad; 1963
1989: Die Wynstak. Laasgenoemde het tot 1976 die formaat
van 'n koerantjie gehad, waama dit tot 'n meer hanteerbare
bIadgrootte teruggekeer het. Tot 1973 het Die Wynstok twee
keer per jaar, in Junie en November, verskyn. Daarna het slegs
een uitgawe per jaar teen die einde van die jaar die Jig gesien,
Die naam Die WynstOK was die breinkind van mnr. Joos
Engelbrecht Hy he! in 1963 die kompetisie gewen wat deur die
redaksie vir 'n naam vir die blad uitgeskryf is. Die buitebIaaie
het in 1927, 1928, 1938, 1951, 1963, en 1979 veranderinge
ondergaan. Vanaf 1979 is die voorbIaaie met 'n verskeidenheid
kteurfoto's versier, en beperkte kleurdrukwerk het ook binne
veskyn,

Die redakteurswas:
1914: Mnr, A. Wynn Davies
1927: Redaksiekomitee
1928: Redaksiekomitee
1929: Redaksiekomitee
1930: Radaksiekomitee
1931-1934: Geen jaarblaaie hetverskynnie*
1935: Mnr, N. Kent
1936: Mnr, I.E. Alers
1937: Mnr,H. Steyn
1938: Mm. F. Zwiegers
1939: Mnr, J. Schoeman
1940: Mnr, G. Steenkarnp
1941: Mnr,P. Roux
1942: Mm. P.K. Cronje
1943: Mnr, P.K. Cronje
1944: Mm. J.F. Loubser
1945: Mnr, J.J. Theron
1946: Mnr, C.P. van der Merwe (Feesuitgawe)
1941: Mnr. J. Swart
1948: Mej. J. Toua
1949: Mnr. K. Graham
1950: Mej. I.. Ie Roux
1951: Mej. T. Kotze
1952: Mnr, P.MA Brand
1953: Mm. W. vanAarde
1954: Mnr, C.L. Bester
1955: Mnr, CW.L. Smit
1956: Mej. D. Hayes
1957: Mej. L. vanZyl
1958: Mej. Riavan Rensburg .
1959: Mej. V. Nichols
1960-1962: GeenjaarbIaaie hetverskynnie.
1963: Mnr. Alwyn Christensen
1964: Mnr, Piet KoegeIenberg



EDITORIAL.

Training "CoUege, Wellington,
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" ,,:MAGAZINE,,

The reception accorded our manuscript l.n:If,~-<l%inc, (If recent
dntc, has prompted us to issue a publication in il~ prcscur
form.

Our object is H to continue to call out the interests and
good, will 'of the Students" and to keep in touch with tilt,
old,

This is served in many ways, und , as is usual in publi ...
cations of this kind, criticism is a necessary condition of
success; b~t let us 'remember that it must he fir;!'. with ,I'
view to construction, not destruction, '

NOVEM~ER.1914,

FOREWORD.

ManagemC1Jt Committee:
General Editor " Mr. A, Wyim DAVI'E;, 13, So,
Dutch Editor "MISS S, H, MOLLER,

IMIS, ,W, 1., SCUDAMOHE,
"lMISS C. COATON, B,A,Secretaries ..

VOL. I.-No.1.

;;

By THE PRINCIPAL.

The story of a public institution is usually of interest tu
those' 'who have' been connected with it, and a 'I'raininj;
College where the rudiments of a profession which aims at
forming character are learnt, should continue to calt Out
thein!'erest and good' will of its students. Hitherto no
means of keeping alive such. an interest in connection with
the Wellington Training College has existed; but now, we
are pleased to see the beginning of an effort in that direction.
From the time when we opened in Jul)', 1896, with ,( staff
of three, we seem to have travelled very far. T .a and K.G,
classes have been added. the 3rd class Senior certificate has
superseded the old T.I1!. certificate, and a new ,and corn
modious building has been erected and furnished for work.
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1%5: Mnr, Eli Mantz
1966: Mej. Christien Bothe
1967: Mej. Marietiie de Villiers
1968: Mnr, Robert Johnson
1%9: Mnr, HermieA van der Merwe
1970: Mnr, Hennie A van der Merwe
1971: Mnr, J. Steyl
1972: Mnr. L Crafford
1973: Mnr, J.R. Slabber
1974: Mm. J.H. Slabber
1975: Mnr,L. Lategan
1976: Mm. G.P. Booysen
1977: !'tlnr. P. VISSer
1978: Mm.P.Zulch
1979: Mm. J.H. Conradie
1980: Mnr, IH. Conradie
1981: Mnr,J.L. Schon
1982: Mnr. J.R Conradie
1983: Mnr,C. Fourie
1984: Mm. C. Fourie
1985: Mnr, C. Fourie
1986: Mnr, C. Fourie
1987: Mnr. C. Fourie
1988: Mnr, C. Fourie
1989: Mnr. C.A. Pienaar

[*Een oudstudent.mev. Lily Joubert (van Heerden)het geskryf
dat dit depressiejare was - die waarskynlike rede waarom die
jaarbladnie verskyn het nie.J

Die redaksie van die jaarblad het normaalweg hoofsaaklik
uit studente bestaan - met 'n rekordgetal van 31lede in 1953,
toe die blad aan die uittredende hoof; mnr, HA Rust, opgedra
is. Vanaf 1979 het die redakteurskap in die hande van perso
neellede oorgegaan, maar die stndente het steeds hnlle
belangrike rol as deel van die redaksie gespeel.

'n Nuwe rubriek is in 1954 begin: "Opvoeding en Onder
wys", "n ruhriek wat vir dosente, studente en oudstodente
bedoel was as 'n "kennissknur" om van mekaar te ken leer. In
die eerste jaar het dit 16 interessante artikels ui:tdie perme van
personeellede en studente bevat, Hierdie rubriek het die aan
sienvan die blad onmiskenbaar verhoog en is voortgesit tot die
blad in sy ou jaarbladvorm in 1959 gestaak is. Ongelukkig het
daar geen jaarblaaie in 1%0-1962 verskyn nie. Met sy herle
wing in 1%3 as Die Wynstok het geen soortgelyke rubriek
verskyn rue, hoewel pitkosartikeks deurgaans gepubliseer is.
Die vakblad "Indaba" wat in 1985 die Jig gesien bet, het dus
reeds 'n voorloperrubriek in "Opvoeding en Onderwys ~ gehad,

Die gebruik was ook verder dat die blad in die meeste jare
aaneen ofander persoon opgedra is - 'n bekende figunr, of
ook aan 'n dosent by die se nittrede. Met die uittrede van
hoofdelrektore het die gebruik in 1%7 ontstaan om 'n spesiale
blad, wat net aandieuittredene gewyis, nit te gee.

Die jaarblad VHn WOK was 'n be1angrike bron van inligting
om ' n beeld saam te stel van die bedrywighede en gees op die

karnpus, hoewel die blad oor die jare geensins op volledigheid
aanspraak kon maak nie.

7.3 KOLLEGELIED

7.3.1 'N EERSIE KOLLEGELIED

Gedurende die beginjare het die Hugenote-inrigtings op Wel
lington gebruik gemaak van die Hugenote-lied "Strong are the
mountains about us!" wat deur die Seminarie 50 musiekdirek
teur, dr, H.W. Egel gekomponeer is.

Die eerste spore van 'n kollegelied vir die WOK is opgespoor in
die OPLEIDINGSKOLLEGE.lAARBIAD van 1935 - die teks is
geskryf deur rnnr, A Wynne Davies. Die lied is volgens
getnienis weI deur die studente gebruik, want in die 1936
jaarblad het D.H. Thompson soos volg daaroor geskryf
~WhenMr. Davies, our fonner principal, penned these words,
he could never have realised the thousands of stndents who
would sing them chorally or solely, throughout the length and
breadth ofSouth Africa";

O'er veld and 0 'er mountainfrom far andnear,
From home andfromfriends to our hearts ever dear
We come from all regions ofthis sunny clime

To study our life's work, though short be our time.

Chorus
So we come and we go, sofar.faraway,
From the place we love so, for ever alway.

Oh, free is the wind andfree is our land;
Forfreedom andjustice would we lend a hand;
ADwrong and oppression will strive to relieve,
Andwork that our College fresh laurels receive.

Oh, Giver of Strength! Give freedom for soul,
Enlarge and enlighten andquicken the whole,

Andhelp us to carry to every sphere
True wisdom andknowledge unsulliedbyfear.

We'Ustrive to do well at our work and ourplay,
The chances we have now, to throw not away.
We thank those who help us andpromise that we
A blessing to others in our lives may he.

7.3.2. DIE 1WEEDE KOLLEGELlED (1944)

In 1944het 'n student, mnr. Johannes J. Theron, die volgen
de lied geskryf en getoonset (Jan Theron is in die feesjaar, in
Maart 1996,op Somerset-Wes oorlede):

Oor veld, oor berge, vlaktes vry kom a/maJhier tesaam,
Want in Wamakersvallei is 'nkoUege vir roem enfaam.
0, bron van lig, watfier daar pryk jou bring ons die hulde-

b/yk,
En ons sal die erevaandel oorjou hoofal wap 'rende hou
om immer in die toekoms op te bou.
W.OK! W.OK! opfeu roepstem se ons altyd, altyd "ja",
W.OK! W.OK! ons stel hoog jou grote ideaal-
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Dan sal jy wei die voorportaal van geluk oak maklik kan
behaal

Dear was ook 'n tweede strofe wat egter nie gebrnik is nie:

Die beste in ons Vader/and waarAfrikaners gaan,
En die Godsbestierend Hand is die Elim op OIlS lewens

baan.
Vir volk en taal, vir skoal en kind streefOIlS abnoI eensge-

sind,
En OIlS is standvastig, moedig, am te offer watjul vra.
Ons bly getrou aanjong Suid-Afrika.
Wo.K! (2) injou g1orierykeskodu'swil ollSwoon.
WOK.!(2)jy's die AlmaMater wat daar troon.
Deur getrou te bly, sal ons altydkry,
Die beste, grootste en hoogste loon.

7.3.3 DIE DERDEKOLLEGELIED (1978)

Gedurende die tweede dee! van die sewentigerjare het die
gevoel allerwee ontstaan dat die bestaande kollegelied nie ge
noegsaam am die eise van 'n kollegelied voldoen het nie.
Gedurende die eerste en tweede kwartale van 1978 het 'n ko
mitee nit die personeel am die werk gespring en riglyne
opgestel vir die eise waaraan 'n geskikte kollegelied behoort te
voldoen, As'n eerste stap is prot: M.M. Walters van die
Universiteit Kaapstad en wilt oak 'n boorling van Wellington
was, asook enkeIe ander digters, genader om die teks te skryt:
Prof Walters se teks het die meeste bevredig, hoeweI die
komitee hom versoek het om sekere aanpassings te maak - wilt
hy oak geredelik gedoen het Sy oorspronklike teks was soos
volg:

Waar Groenberg sy heuwels in geel graanlande stoat
en Hawekwa sy Sneeukop bo wit wolke ontbloot,
waar valleie ineenvloei en riviere begin
en kranse wegstort in die blou dieptes in,
verrys daar 'n liedwat oar die klowe weerklink
en 'n ster wat haag bo die berge bly blink
Dit is OIlS Kollege, dit is OIlS lied
die beste, die mooiste war die Suiderlandbied
en nikskan OIlS skei nie, OIlS behoort aan mekaar
deur 'n liefde en trou diep in OIlS harte bewaar.
Sing dan van die gaud en blou, van virtute et opera,
sing dan van die WOK.,
van die setel van lering waar tradisie begin 
sing danvan au Wellington.

Die teks wat na die aanpassing aanvaar is, was SODS volg:

Waar greenberg syheuwels in die graanlande stoot
en Sneeukop sy kruin bo die wolke ontbloot,
waar klowe ineenvloei en riviere begin
en kranse wegstort In die blou dieptes in,
waarwingerde rank, appelkoosboorde bloel,
die heide nag rooi teen die berghange grael,
verrys doar 'n kollege, weerklinf.:daar 'n lied,

die beste, die mooiste wat die Suiderland hied:
Dis Wo.K, kollege waaraan OIlS OIlS "0)',

dis wax., trots van die Wamakersvallei>
dis ens alma mater, WOKaners wat sing
am hulde aan hul alma mater te bring
Want WOK., virtute 't opera,
bly die roemrykste kollege in Suid-Afrika!

'n Ope nitnodiging is damna am die personeeI en 'n kom
ponis van buite gerig vir 'n toonsetting. Vyf komposisies is
ontvang en met die oog op 'n Studentevariaprogram oor die
radio op 28 Mei en die Interkollege op 16 Junie 1978, het die
Komitee voorlopig op die toonsetting van mev. Jackie Bouwer
as "n interimlied besluit

Gedurende die derde kwartaal van 1982 is 'n tweede
meIodie by die saalbyeenkomste op die proef gestel en is die
eerste meIodie voorlopig op die agtergrond gesknif Die tweede
meIodie het egter rue so goed ingeslaan nie en in 'n geslote
stemming het 'n meerderheid van die studente aangedui dat na
die eerstemeIodie teruggekeer moet word.

'n Probleem wilt die Kotnitee egter steeds ondervind het, is
dat die aanloop in die teks te lank was. Gevolglik is in 1985
beslnit dat die derde en vierde reels (waar klowe....) weggeIaat
sou word. Hierdie weergawe het dns die KollegeIied geword tot
am die einde van 1989.

Na hierdie bladsye volg kopiee van
"Strong are the mountains about us!" - H.W. Egel
Kollegeiied - Jan Theron (1944)
Kollegelied - M.M. Walters/Jackie Bouwer (1979)

7.4 KOLLEGEPRODUKSIES

Gedurende die beginjare van die wre, toe die bandmet die
Hugenote Seminarie nog sterk was, het die studente meestal
ingeskakel by die alctiwiteite en sosiale geleenthede van die
Seminarie. Musiek, toneeI en debat was die belangrikste
alctiwiteite waaraan die studente deelgeneem het.

Die tradisionele kollegeproduksies het hnIIegrondslag gekry
by knap musiekpersoneeI war teen die begin van die eeu betrek
kings by die Hugenote Seminarie beklee het Hierdie musiek
personeeI het ook onderrig aan die opleidingskollegestudente
gegee en die studente kon ook deelneem am produksies, wat
ook die bree publiek ingesluit het Dr. HW. EgeI is in 1904
vanuit die Universiteit van Leipzig by die Seminarie aangestel,
en onder die leiding van hierdie begaafde musikns is verskeie
produksies deur sy Choral Union in die Goodnow-saal aange
bied: Hierdie koor het hoofsaaklik bestaan nit onderwyseresse,
studente en leerlinge. 'n Handel-feesviering met die oratOIinm
Samson in Oktober 1905 met 'nkoorvanmeeras 100 stermne
was die eerste groat produksie. In 1906 volg 'n Mendelssohn
feesviering met St Paul as hoogtepunt, uit"oevoer deur 'n koor
en ortes, Ig. onder leiding van Karl Metzler van die PaarI waar
in verskeie vooraanstaande musici soos Henry Theron van



"Strong are the mountains about us!"
(A Huguenot Song.)

Words by
Miss E. M. CLARK.

Music by
H. W. EGEL, Op. 4.

Andante maestoso.
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1. Strong are the mountains a _ bQut_ us, Fear _ less, rna _ jes . tic and grand:
2. Blue are the hea, vens a _ bove.,., us, Calm in their bright se _ rene;
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What have we Iearrrd from our moun . taios, We of the Hu _ gue )lot?
What do we read 10 the hea Yens, We of the .ne . gue not?
What can we learn from our blos . soms, We of the Hu. gue not?
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1 O'er veld and o'er mountain from farm far
and near,

From home and from friends to ou r hearts
ever dear,

\Ve come from all regions of this sunny
clime

To study our life's wor-k, though short be
our time.

3 Oh, Giver of Strength! give freedom of
soul,

Enlarge and enlighten and quicken the
whole.

And help us to carry to every sphere
True wisdom and knowtedge unsullied by

fear,

CUOltlJR-

So we come and we go. so far. far away.
From the place we love so. for ever alway.

2 Oh, free is the wind and as free is our
land;

For freedom and justice would we lend a
hand-;

All wrong and oppression will st rive to
relieve.

And work that OUl' Coltege Fresh laurels
receive.

4 We'll strive to do well at our work and our
play,

The chances we have now, to throw not
away.

We thank those who help us and promise
that we

A blessing to others in our lives may be,
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Kollegelied
Jan Theron (1944)
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MM Walters

Kollegelied

Jackie Bouwer
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Wellington en Hans Endler van Stellenbosch deelgeneern het
Die soliste was Bessie Visser, mnr. Pauw en eerw, M. Wood.
Altesaam 200 persone het aan hierdie produksie deelgeneern.
In Augustus 1907 is die nuwe orrel in die Goodnow-saal inge
wy wat die begeleiding verskafhet vir die volgende produksie in
Oktober en November, nI Joshua van G.F. Handel. Kate
Midwintervan Kaapstad was by die geleenfueid die soliste. Op
13 November 1908 het die Koorvereniging WA Mozart se
Missa Duodecima, met Kate Midwinter weer eens as soliste,
aangelried. In die eerste semester van 1909 is 'n uitvoering van
bistoriese musiek in periodekostuums aangebied, maar dr. Egel
se gesondheid het dermate agteruirgegaan dat hy nie 'n groot
prodnksiein die tweede helfte van die jaar kon aanpak nie. Dr.
Egel en sy eggenote is toe terug na Dnitsland en hy is by die
Seminarie as musiekdirekteur deur Karl Metzler opgevolg. Die
Koorvereniging het nog een produksie in 1910 aangebied, nI
die kantate, The Holy City, van Alfred Gaul, waama lrierdie
groot prodnksies van die tonee! verdwyn het en die .Idem op
ensemblewerk begin va! het

Geleidelik het die musikale Idem vanafdie Seminarie na die
Opleidingskollege verskuif vera! na die aansteJling van die
musikaleWallieser,mnr.A WyrrneDavies,ashoofin 1922. In
dieselfde jaar is die begaafde Adrierme Joubert as orreliste by
die NG Kerk aangestel. In 1934 het sy die eerste keer by WOK
afgelos, en vanaf 1948 tot 1971 het sy onafgebroke in die
personeel gedien.

Te danke aan die aktiewe musiek- en toneellewe op die
WOK-kampus het talle kollegeproduksies die Jiggesien - som
mige daarvan in samewerking met die bree publiek van Wel
lington. 'n Opsommende oorsigtelike lys van produksies word
aan die endvan lrierdie afdeling oor die verenigingslewe gegee.
Afgesien van die tradisionele sangfeeste en Sondagaandmu
siekkonserte (wat later genoern sal word) word die volgende
hoogtepunte uitgelig:

Eerste uitvoerings op Wellington van uinreksels nit die
Messiah van G.F. Handel is in 1921 en 1922 onder die leiding
van mnr.A.W. Davies aangebied.

Die opvoering van Gilbert en Sullivan 50 musiekblyspel
HMS. Pinafore in 1927 dent personeellede en studente van die
WTC was ' n eerste van sy soort vir die Kollege en was so
suksesvol dar die opvoering herhaal moes word. Mejj. N.C.
Peat en C. Coaten was aan die stnur, 192750 sukses is die
volgende jaar opgevolg met "n nog groter sukses in die vorm
van Gilberten Sullivan se The Mikado. Die belangrikste rolle is
vertolk deur mejj. N.C. peat, c. Coaten, B. Visser, O. Robert
son, C. Coetzee, SY=, en M. van der Merwe. Die koor het
uitstekend en die eie vervaardigde kostmnering besonder pro
fessioneel vertoon,

In plaas van 'njaadikse konsert het die VSR op versoek van
die hoot; mnr. Davies, 'n Eisteddfodprogram saamgestel wat op
23-26 Oktober 1935 afgehandeJ is. Hierdie was dan ook die
eerste Eisteddfod op Wellington, met die SGO, dr, Wonter de
Vos Malan ('n oudstudent van die Kollege) as beskermheer,

In September 1938 is twee toneelstukke aangebied: die eer
ste, Voor die Trek, was deel van die Voortrekkereeufees, onder
1eiding van dr. J.G. Meiring en mej. E. Malan; die tweede was
die groot gebeurteuis van die jaar - die opvoering van A.A.
Milne 50 The Romantic Age onder spelleiding van mej. C.
Coaten. Die spelers was alma! Afrikaanssprekende eerstejaar
studente, t.w. mejj. C Bailey, H. de Villiers, M. Botha, B.
Moorrees en mnre J. Schoernan, H. Basson en J. Arnold.

Op 21 Oktober 1939 het 'n koor, bestaande nit a! die kol
1egestudente en 70 dogters van die Hugenote Hoer Meisie
skool hoe lof verwerf met 'n aanbieding van David the Shep
herd Boy met strykorkesbegeleiding in die stadsaal onder
leiding van mnr. P.J. Lemmer.

In medewerl<ing met die Kaapstadse Munisipale Orkes
onder leiding van dr. W.J. Pickerill het die WOK-koor en die
Wellingtonse Koorvereniging in 1940 The Death ofMinneha
ha aangebied.

In 1947 is die kantate Die Dogter van Jairus (John Stainer)
uitgevoer onder die leiding van mnr. John Enslin, en soos
gebruildik het a! die studente deelgeneern. Hierdie kantate is in
1949 met 'n soortgelyke werk Song of Thanksgiving (Felix
Mendelssohn) ook onder leiding van mnr. John Enslin uitge
voer. Al die studente het weer eens deelgeneern.

Mendelssohn se "A Song of Thanksgiving" het op 26
November 1949 die tweede helfte van die program
van die jaarJikse musiekkonsert beslaan. 'n Kopie
van die program vol9 na hierdie bladsy.

Gedurende die sewentigerjare het die gedagte begin
ontstaan om die tradisioneJe sangfeeste met operettes en
musiekb1yspele af te wissel. 'n Vroee voorloper van hierdie
gedagte was reeda die aanbieding van Lilac Time (gebaseer op
musiek van Franz Schubert) in Mei 1962 onder die leiding van
mej. Helen Ellefson en mnr.Bennett de Lange. Hierdie prodnk
sie is ook met groot welslae op Swellendam, Stellenbosch,
WoIseley, Ceres, Worcester en Bellville opgevoer.

Op 12 September 1970 het die Konsertkoor, onder 1eiding
van Faure Loots, twee groot werke aangebied: die Requiem
van Gabriel Faure en die Koorfantasie (vir koor, k1avier en
orkes) van Ludwig von Beethoven. Laasgenoemde werk is
uitgevoer om deel te he aan die 300ste herdenking van Beet
hoven 50 geboortedag. Die Kaapstadse Stadsorkes is gediri
geer deur Derek Hudson en die k1aviersolis was Joseph
Stanford. Op dieselfde program het Stanford ook Saint Saens
50 Klavierkonsert in G Mineur gespeel, die Mannekoor 01v.
Bennett de Lange en die Massakoor o.lv. Edith Hofineyr het
opgetree, en Sannie Streicher en O'Ieen van Zyl het solonom
mers gesing.

Die groot aanbieding van 1974 was die opvoering van die
operette Altyd Maar Glimlag ("Dar Land des Liichelns") van
Franz Lehar, Die regie is waargeneern deur Herman Pretorins,
wat ook saam met Jacobus Bouwer en Bermett de Lange die
Afiikaansevertaling behartig het Die hoofrolle is vertolk deur
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Peet van Heerden, Jeanette Ie Roux, Bennett de Lange en Jackie
Bouwer. Vyf opvoerings is op Wellington gehou, asook twee
in die Parowse Burgersentrum en die H.B. Thom-teater, Stellen
bosch.

Op 9 Mei 1978 is "nAndrew Murray-huldigingsprogram in
'n stampvol NG Moederkerk aangebied by die 150ste herden
king van die groot kerkman 50 geboortedag. Die teks is geskryf
deur dr. Fritz Ganm, spelleiding is waargeneem <leur Joleen du
Plessis van WOK, en benewens die kolleges het ook die skole
'n aandee! in hierdie waardige geleentheidsprogrnm gehad..

Op Sondagaand, 16 September 1979, is nog "n program,
Met Woord en Lied, in die Moederkerk aangebied.. Na'n kort
boodskap <leur ds. J.W.L. Gebhardt, het orrelsolo's, solosang
en instrumetale spel <leur verskeie kollegekunstenaars; sang
<leur die kamerkoor olv. Benjamin van Eeden en die Kollege
koor olv. Faure Loots gevolg. Uittreksels nit Elia van Men
delssohn en Die Messias van Handel is by die program inge
sluit

Op 4-6 Junie 1980 is die gewilde operette van Oscar Strauss
,n Walsdroom onder regie van Philip du Plessis opgevoer. Die
hoofrolspelers was Andre Serfonteiu, Annariie Joubert (wat
spesiaal nit Riversdsl vir die geleentheid gekom bet), Hennie
van der Merwe, Jackie Bouwer, Bermett de Lange, Me1vien
Slier en Koos Bouwer: ;n Instumentale ensemble olv. Tonnuie
van Wyk het die begeleidings gedoen, die produksiebestuurder
was Koos Bouwer en die Kollegekoor was olv. Faure Loots.
Hierdie aanbieding was 'n besondere groot hoogtepunt op die
198()..kalender. Uit die resensie in Die Burger kan die volgende
aangehaal word: "Die hoe gehalte wat deurgaans deur al die
sangers gehandhaaf is, was opmerklik. Die begeleiding en
samespel van die instrumentale ensemble onder leiding van
Tommie van Wyk het vee! tot die sukses van die aand bygedra.
... Die koor, bestaande uit studente van die WOK, verdien
besondere vennelding. Hul sang was "n plesier om na te luister:
suiweren JYn afgerond....n

Op 17-19 September 1981 het WOK "n ambisieuse aanbie
ding van:» Aand op Broadway, saamgestel nit uittreksels nit
populere musiekspele, West Side Story (Laments & Bernstein),
Sound of Music (Rodgers & Hammerstein), My Fair Lady
(Lerner & Lowe) en Oliver (Lionel Bart) onder regie van
Marianne Kitching op die p1anke gebring. Die kore is afgerig
deur Benjamin van Eeden, die ehoreografie <leur Esme Marais
en die bege1eiding is denr 'n instnnnentale ensemble waarge
neem. Afgesien van die tegniese personeel, bet 140 dosente,
studente en leedinge aanhierdie besonder suksesvolle prodnk
sie deelgeneem.

Op 3-5 Junie 1982 is 'n opwindende tonee!opvoering van
Andre P Brink 50 feestelike deunnekaarspul, Afrikaners isPIe
Sierig, aangebied.. Die regisseur was Philip du Plessis, en
hoofrolspelers was Deon Bosman, Hermie van der Merwe,
Anton Nortier,Thos Prins, AlettaJonck: en BasicEasson.

In 1983 is Jac J Brits 50 eenakter, Die President en die Rebel
onder spelleiding van Eugenie Kemp, eers as dee! van die dorp
Setoneelfees en later van die ATKV-kompetisie opgevoer. Die

eenakter het deurgedring tot die provinsiale uitdunne in
Kaapstad en tot die nasionale fees in Pretoria as eenvan die vyf
bestes landswyd - in albei gevalle het die WOK-produksie die
tweede plek behaal en verskeie toekennings is deur Hennie van
der Merwe, Nico Loubser, Basie Basson, Andre Venter, Albert
Hoek en Anton Nortier losgeslaan.

In 1984is die operette van Franz Lebar, Altyd maar GJim
lag, die tweede keer aangepak en met groot snkses deurgevoer.
Benewens drie optredes op Wellington is dit ook in Bellville,
Moorreesburg, Caledon en Hennanus aangebied.. Die regie is
waargeneem denr Hennie van der Merwe, die koor afgerig <leur
Tommie van Wyk en die hoofrolspelers was Andre Serfontein,
Maria van der Merwe, Joan de Villiersen Bennett de Lange. 85
personeellede en studente was by hierdie produksiebetrokke.

In 1984 moes die satire <leur Dolfvan Niekerk, Die Paddas,
vanwee die baie tyd wat deur die operette in beslag geneem is,
in "n rekordtyd ingestudeer word. By die eerste streek-rondte in
die Paarl op 3 September het die stuk deurgedring na die
provinsiale rondte in Bellville, asook as een van vier stukke (uit
164landswyd) na die nasionale fees in die Nico Malan-teater in
Kaapstad op 26 Oktober. Op die nippertjie moes twee spelers,
Andre Venter en Sandra Nel, vanwee siekte deur Joban Nel en
Eugenie Kemp vervang word, maardie stnk is nogtans <leur die
beoorde1aars tweede geplaas, Op die finale aand het Hermie
van der Merwe, Albert Hoek, Johan Nel en Eugenie Kemp
toekenniugs ontvang.

Op 10 Maart 1985 het die Kollegekoor, in samewerking met
die Wellingtonse Knnstevereniging en onder begeleiding van
die U.S.-strykorkes olv Eric Rycroft, weer eens uittreksels uit
Die Messias van G.F. Handel in die N.G. Moederkerk aange
bied, Die koorleier was Tommie van Wyk en die soliste Maria
van der Merwe (sopraan), Melvien Slier (alt), Andre Serfontein
(tenoor) en Lawrence Gien (bas).

1985 het ook die vollengte drama-komedie van Bartho Smit
Die Man met die Lyk om sy Nek onder regie van Rennie van
der Merwe opgelewer. Die dee1nemers was net studente van
die WOK: Anton Nortier, Henriette van Zyl, Michael Breden
kamp, Suzanne Erasmus, Chris Luman, Marins Rautenbach en
BertSchoeman. Hierdie produksiehet wye lofuitgelok.

Die Gooduow-eeufees in 1986 bet verskeie hoogtepunte
opgelewer. Op I Maart is 'n Victoriaanse Aand in die tuin van
Huis Mmray aangebied.. Dosente, studente, oudstudente en
lede van die Wellingtonse Dramavereniging, onder leiding van
die vennaarde Gay Morris, het in vohnaakte herfsweer musiek
en poesie nit die era van 1886 aangebied.. Verskeie Iede van die
toehoorders was ook in Victoriaanse drag geklee om verdere
nostalgie aan die pragtige aand te verleen.

As dee! van die Gooduow-eeufees is 'n opdragwerk deur
MM. Walters, Oor die Limiete, onder spe1leiding van Mari
anne Kitching op 14-18 Oktober 1986 in die Gooduow-saal
opgevoer. Hierdie aanbieding was 'n waardige hoogtepunt van
die eeufees en bet diep indrnkke nagelaat. Soos Johan Con
radie dit gestel het "Oor die Limiete was 'n intellektue1e en
geestelike meevaller van 1986 wat as kleinood 'n ereplek ver-
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dien, En sy boodskap strek ver, ver oor die Limiete...~ Die
spelers was Hermie van der Merwe (Andrew Murray), lanette
Ingwersen (Emma Murray), Winnie Rust (Abbey Ferguson),
Anna Bliss (Use Botes), met die ander spelers Chris Truter,
Eugenie Ne!, Winnie Rust, Dries de Kock, Steven von Schlicht,
Reo Stoltz en Kobus Venter. Die slotwoorde van Andrew
Murray bet 'n diepindruk op die gehoor gemaak; "Terwijl de
lichten danvoor de laaste keer worden uitgedoofd, moet u maar
nadenken en u bezinne, zodat de fouten van het verlede met in
uw tijd berhaaJd worden - ja, nadenken en u bezinnen, en ver
trouwen dat God steeds spreekt door wonderwerken. Anders,
wat is de zin van de herdenking... Laat hij die oren heeft om te
horen, danhoren .... Ik groet 11,lieve gemeente.~

'n Besondere aanbieding van 1987 was 'n Iesing-demon
strasie deur Andre Serfontein onder die opskrif UWho's afraid
of opera?" waarin verskeie soliste opgetree het, Die aand is
afgelsuit met G.C. Menotti se kort opera, The Old Maid and
the Thief, waaraan gevorderde sangstudente en oudstudente
dee!-geneem bet Andre Serfontein was die regisseur en
Benjamin van Eeden die begeleier, Hierdie opera is met groot
sukses in Moutagu, Bellville en Moorreesburg herhaal,

Uittreksels uit Die Messias van G.F. Handel is in 1988 op
versoek van die Wellingtonse Musiekvereniging volledig deur
die Kollege oorgeneem. Die aanbiediugs op 27 Maart was in
die Hawekwa leugterrein en op 29 Maart in die Endler-saaI,
Stellenbosch., Begeleidingis weerverskafdeur die U.S.-Simfo
nieorkes o.l,v. Eric Rycroft; koorleier Hennie van der Merwe;
soliste Maria van der Merwe (sopraan), Magdalena Oosthuizen
(alt), Andre Serfontein (tenoor), Stuart Fifield (bariton).

13-140ktober 1988 bet twee genotvolle aande van toneel en
musiek gebring, 'n EenbedryfPiekniek te Velde onder spellei
ding van Eugenie Nel en 'n musikale burlesk Opera-Sie Groot
Noot, geskryf en opgevoer deur Andre Serfoutein is op die
planke gehring. Lg. stuk moes in 'n betreklik kart tyd van drie
weke ingestudeer word en is met groot entoesiasme outvang.
Die deelnerners was 50 personeellede en studente.

7.5 DIE CHRlSTENSTUDENTEVERENIGING

Dit is toevallig dat die nasionale Christenstudentever
enigingook, soos die WTC,in 1896gestigis. Dr. Andrew Mur
ray bet as voorsitter opgetree by die stigtingsvetgadering op 28
l~l896indieMoederkerkop&~bosch.hidie~~~

News Letter van September 1896 staan daar "Tuesday
afternoon, 28 July mr. Lennox read the constitution of the
Association. It was read and odopted article byarticle, after
which the people aal rose to their feet and poured out their
thanks and praise in joining heartily in singing 'Old Hun
dred'". Hierdie byeenkorns is deur 358 studente, verteenwoor
digend van 29 inrigtings en 9 godsdiensige denominasies
bygewoon, Die aanduidings is dat 'n tak ook by die Hugenote
Seminarie gestig is waarby die WTC-studente ook ingeskakel
het, want verskeie SCA-aktiwiteite word Vetder in die Hugue
not NewsLetters vermeld.

Hoewel die behoefte op die WOK-kampus lank reeds be
staan het, het die afsonderlike Kollegetak eers teen die einde
van 1926 tut stand gekom. hi die eerste jaar was die presidente
mej. T. Muller, die visepresidente mej. S.l. Botha en die sekre
taresse mej. A Conradie. Die stelse1 van Bybelstudiekringe
was reeds in swang, maar dit blyk dat die vind van 'n geskikte
tydgleuf probleruaties was - die beskikbare tyd in die oggen
de was me voldoende me, en om 'n geskikte tyd vir die algeme
ne vergaderings te kon vind, was net so 'n kopseer. In 1928 het
die hoof: mnr. Davies, hierdie probleem opgelos deur Dins
dagoggende die 1esuur vir Bybelonderrig aan die CSV af te
staan Die naweek van 26-29 April 1929 het die Kollegetak
opgetree as gasheer van "n streekkonfereusie .

hi 1930 het die sekretaresse, mej. Inngard Weder, die feit
betreur dat daar me die gewenste lewe was nie, maar die tak het
gelukkig besoek ontvang van die rondreisende sekretaresse,
mej. Boshoff sowel as ds. Kotze, arbeider onder die studente in
die Provinsie. Die ledetal bet steeds maar Idein gebly, en in
1935 is gemeld dat slegs 42 studente aan die CSV behoort het
In daardie stadium is die kringe in die koshuise gehon. hi die
selfde jaar is ook 'n geldinsamelingspoging gehou, maar van
wee swak ondersteuning is me vee! gem nie. hi Augustus het
al die takke op Wellington, nl. Friedenheim, Hoer Meisieskool,
Hoer longenskool en WOK egter 'n gesamenJlike basaar aange
pale.

Op 1 en 2 Julie 1936 bet die CSV van SA sy veertigste
bestaansjaar op Stellenbosch herdenk en is die WOK-tak ook
vetteenwoordig in die optog wat nit 500 lede landswyd
saamgestel is. Verskeie hoogwaardigheidsbeldeers het aan die
verrigtinge deelgeneem, soos staatmakers nit die verlede:ds.
CX Murray, ds. P.G.J Meiring, dr. B.B. Keet en dr. G.BA.
Gerdener. Die tak 50 ledetal van 30 was steeds teleurstellend,
sowel as 'n gebrek aan ondersteuning by die fondsinsameling.
In 1937 het die ledetal egter 'n opfiikkering getoon en tot 94
gestyg. Een keerpet maand is in plaas van kringe bymekaarge
kom vir gesamentlike sang. 'n Besoek van mej. Bets McLach
lan, reisende sektetaresse, was tot groot seen. hi 1938 en in die
volgende jare het sy gereeld die tak besoek. hi 1938 is 'n
besoek ook ontvang van mej. Abercombe, 'n sendingwerkster
in China Die beIangstelling in die CSV het steeds toegeneem
sodat in 1939 verslag gedoen is datdie meeste studente wel1ede
van die tak was. Oak die fondsinsamelings het positiewe vrugte
afgewerp.

Diejaarlikse kongres van die CSV tot SO ver as in Natal en
Transvaal (die Wmkelsprnitterreinis dikwels genoem) is gereeld
deur afgevaardigdes van die Tak bygewoon en verslag is ge
woonlik by 'n gesamentlike byeenkoms van die plaaslike takke
gelewet. Die groter belangstelling en samewerking het ook
voortgedrmr en die kringe, vroee bidure, leiersbidure, algemene
vergaderings, basaars (ook saammet die ander takke van die
Hugenote Kollege, die Sendinginstituut, die Hoer Meisie- en
Sennskole), kringleierskonfereusiekampe, eerstejaarsnitstappies
en studentebiddae in die kerk is getrou bygewoon en onder-
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steun. Die jaarlikse streekkonferensie wat in 1942 op Welling
ton gehou is, het herlewing op die WOK-lannpus tot gevolg
gehad. In 1942 is oak'n begin gemaak met 'n CSV-biblioteek
en in 1944 met sendingwerk in samewerking met die ander
inrigtings. Normaalldasse is deurgaans deur een van die piaas
like leraars behartig - so by. word in die verslag van 1945
vermeld: "Ons is bevoorreg om <is. D.\V. (Dawie) de Villiersas
vurige en inspirerende normaalklasleier te he. Ons wil hom van
ons hoe waardering verseker,"

Na mej. McLachlan en prop. De Villiers,albei reisende sek
retarisse van die CSV, se besoeke in 1949 is die sendingbelang
stelling van die studente dermale verlioog dat 'n Sendingkring
gestig is. Hierdie Sendingkring het vera! op Sondagnamiddae
per fiets na die omringende plase gery om sendingwerk te doen
en SondagskoaIklasse te hou, In 1955 is tronkdienste by
gevoeg.

Die belangstellingin en deelname aan die CSV het oor die
jare groat gebly. So by. was die getallede in 1957 317 nit die
totaal van 357 studente in die Kollege. Hierdie tradisie het bly
voortbestaan, soda! getuienis van "feitlik al die studente is lede
van die CSV" geen uitsondering was me. Die CSV-verslae het
elke jaarvan die geseende werk onder die studentekorps getuig.

In 1959 lui die CSV-verslag " ... kan ons oak met groat
dankbaaIheid meld van "n eerste eie WOK-lannp wat gednren
de die naweek 14-16 Augustus gehou is. Dit was voarwaar 'n
baie natkamp, maar ons dank God, oak "n baie geseende een."
Hiervandaan was die jaariikse takkamp 'n vaste geleentlieid op
die talcse jaarprogram.

In 1963 het mnr. Tienie Barnard, hoofstudent, die eerste
Cbristelike Jeugkonferensie vir Afrika te Nairobi bygewoon.
Bykans 600 afgevaardigdes nit 40 Afiika-Iande het daar opge
daag,asook besoekers nit ons stamlande, selfsoak van agter die
Ystergordyn, Hoewel politiekn groat rol gespeel het, het mnr.
Barnard die Konferensie as van groat waarde ervaar. Profeties
het hy geskryf "Mag ons, die jeug van Suid-Afrika, betyds
wakker skrikom skeppend te dink en al denkende te skep. Ons
moet weet; die jeug van vandag is die leiers van more, daarom
rnoet ons des te meer aandag gee aan gebeure buite ons
grense," Die ledetal van die talchet in hierdie jaar tot 414
gestyg. Die uniale sowel as takkampe het op Bainsldoof
plaasgevind. Die talckamp van 1964 op Bainskloofis bygewoon
deur 104 WOK-studente en 13 besoekers van OKP, OKO
(Oudtshoom) en HK. Spesiale melding is oak gereeld van die
ktingleierskampe gernaak wat van Vrydag- tot Sondag
namiddae geduur bet en wat altyd baie geseend was. In 1970
bv het L. Blom (??) geskryf "Wanneer ons vir "n ACSV
kamp na Bainskloof gaan, kan ek my nooit weerhou van die
gedagte aan Moses se ontmoeting met God op die berg Sinal
me. Dit is vir my altyd asof God ook daar vir ons wag en ons
daarwilontmoet"

Die nuwe reisende sekretaresse van die ACSV wat sedert
diemiddel--sestigerjare die talc besoekhet, WlIS mej. Tess Hugo.

Die stelsel van Bybelstudie het in 1968 'n nuwe dimensie
gekry toe 'n Bybelstudieboekie Die student om die Woord aan

elke lid gegee is. Hierdie bookie het gehelp dat die lid deur
middel van sy daaglikse Bybelstudie beter voorbereid na die
kringe kon kom.

Die sendingwerksaamhede het 'n groat aantal studente
getrek en saam met HK het hulle 'n eie bestuur in 1969 gekies.
Benewens die werk op die plase is die Nywerlieidskool op
Wellington en die Sonstraalhospitaal in die Paarl oak by die
werksaamhede betrek. Eweseer het die jaar 1970 meer as 120
studente opgelewer wat bereid was om met sendingwerk te
help, soda! vervoerproblemeondervind is. Besoek is oak afgele
by die Verbeteringskoo1 vir Dogters in Durbanville.

Die hootkantoor van die ACSV te Stellenbosch het jaarliks
gedurende die Junievakansie sendingwerkerskampe in die
Transkei gereel, waarby studente van WOK oak by geleentheid,
soos in 1970, betrokke was.

Gedurende die Aprilvakansie van 1971 het 'n groep studen
te by 'n skolierekamp as leiersopgetree - "n geleentheid wat in
die daaropvolgende jare dikwels voorgekom het Nog'n groep
het gedurende die Julievakansie die algemene konferensie van
die ACSV by Wmke!spruit bygewoon waar die 75-jarige
bestaan van die vereniging gevier is.

Waar die kringleierskamp gewoorilik aan die begin van die
jaar en die algemene takkamp later plaasgevind het, het die
bestuur in 1974 beslnit om vanwee die besondere seen wat
altyd op die kringleierskamp gems het, hierdie kamp oak vir
ander studente oop te stel 130 studente het derbalwe hierdie
kamp bygewoon. Die patroon van kampe het steeds voortge
gaan: 'n bestuurskamp vroeg in die jaar by Katrynijiesdtifof'n
ander terrein, "n kringleierskamp (in 1978 was <lit nogal 'n
probleem om die 200 studente by Waterval te huisves) en die
takkamp later in die jaar, Die landswye studentekonferensie is
normaalweg oak goed bygewoon, vera! as die kamp in die Wes
Kaap gehou is. Maar selfs die konferensies te Maselspoort is
gereeld deur WOK-verteenwoordigers bygewoon. In 1978 het
die talcdie moo bedrag van R3000 bygedra tot die opknapping
van die kampterrein op Bainskloof

'n Hoogtepunt van 1979 was "n konserttoer onder 1eiding
van die skakeldosent dr. M.C. Barnard ten bate van Bybelver
spreiding wat gedurende die eerste week van die Junievakansie
plaasgevind het Die verste draaipunte van die toer was
Victoria-Wes en Carnarvon. Die toergroep het nit 'n koor,
soliste en 'n instrumentale ensemble bestaan met 'n heel
indrukwekkende program van voordragte, ballet, koamommers
en uittreksels nit musiekspele (bv. Showboat.My Fair Lady, en
West Side Story). Dr. Barnardwas by sy vertrekin 1982 twaalf
jaarby die ACSV betrokke.

Gedurende die Desembervakansie van 1980 het verskeie
studente by stranddienswerk betrokke geraak. Hierdie
betrokkeriheid het so ontwikkel dat die talc in die jare daama
gereeld sy eie spanne vir stranddienste uitgestuur het na oorde
SODS Langebaan en Bettysbaai

Die sendingwerksaamhede het intussen steeds voortgegaan
en oak uitgebrei met 'n jaarlikse sendingweek in September en
"n geietterdheidskursus wat op Woensdagaande op plase in die
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distrik gehou is. Die noodsaaklikheid hiervan is reeds in 1982
geidentifiseer toe mnr. Kobus Pienaar van die Wellingtonse
Gemeenskapsontwikkelingskomitee vasgeste1 het dat 34% van
die plaaswerl<ers in die distrik nog onge1etterd was. Vir hierdie
doe! het die studente die nodige opleiding in 'n lees-en-skryf
kursus ondergaan. Hierdie projek her so mooi gevorder dat die
tak die tweede prys van R15 000 verower het in 'n landswye
kompetise wat die Regering vir die Jeugjaar 1986 nitgeskryfhet
'n Afsonderlike naweeksendingkamp is ook in 1984 by die
Steinthal-kinderhuis in Tulbagh gehou,

Samewerl<ing met die Moedergemeente het in 1985 verder
gestalte gevind in 'n Jeugaksiespan onder leidingvan ds, Koos
Smith wat skole en gemeentes in die Boland besoek het om
deur midde1 van boodskappe, poppekas en sang te getuig.
Hierdie jeugspan het nit studente van beide kolleges bestaan,
Hulle her in twee groepe gefimksioneer, vir die voorskoolse
kinders tot st I, en die ander st 2-4. Daarna het hulle saam
gespan vir die leedinge in st. 5-10. Tydens die besoeke aandie
gemeentes is normaalweg beide die oggend- en die aanddienste
deur die span behartig..

Met die negentigste verjaardagvan die CSV in 1986 her 'n
groep van WOK die Iandswye konferensie in die DE Malan
sentrum op 11-14 Julie te Stellenbosch bygewoon. In hierdie
jaar is die band met die Hugenote Kollege ook vers1:eIkdeurdat
die normaalklasse vir die kriugleiers saam gehou is. Die twee
kolleges het beide verteenwoordigers gehad, saam met die
Universiteit Stellenboseh, in die sendingwer1rerspan wat op
Runduin SWAgaan werkhet - 'nprojekwatin 1987herlJaal
15.

Die ACSV kan met reg beskou word as die vereniging, met
die leuse "Maak Jesus Koning", wat die sterkste rol in die
studentegemeenskapslewe gespeel het Verreweg die grootste
deel van die studentekorps het hieraan behoort - in 1987 bv,
wasdie persentasie 97"/0.

7.6 DIE DEBATS-IKULTUURVERENIGING

Die piek wat die Debatsvereniging in die stndentelewe inge
neem het, lean gemeet word aan die sekretaresse se verslag in
1927: "Met vurige verlange het die meeste van ons vanjaar
weer uitgesien na die tyd warmeer dieDebatsvereniging weer 'n
aanvangsou neem. Die geesdrifwat dan ook van die begin af
oor die algemeengeopenbaar is. was baie bemoedigend. Geen
wonder dat daar sovee1 entoesiasme heers nie, want wie besef
nie die onsketbare waarde van 'n bloeiende debatsvereniging in
die opvoeding van die individn, van die yolk nie?" Die opkom
ste by diebyeenkomste het in die loop van etlike jare baie goed
gebly. 'n Nuwe ste1se1 van debatvoering is in 1930 ingevoer
waarvolgens twee kIasse mekaar in "n debat opponeer, terwyi
die derde klas die meriete van diedebatvoering beoordee1het

Vanaf 1936 is besluit dat die vereniging e1ke alternatiewe
Vrydagaand sou vergader, en dat Afrikaans en Engels mekaar
sou aiWissel. Vergaderings kon egter nie so gereeld p1llJIsvind
nie,omdat ander verenigings ook aanspraak op Vrydagaande

gehad het, In 1937 is 'n debatsbyeenkoms met die Universiteit
Ste1lenbosch gereel, en in 1938 met die Hugenote Universi
teitskollege (HUK) en die Opleidingskollege Paarl (OKP). Die
gebroik van interdebatte het voortgeduur en in 1951 is die
Sendinginstituut ook daarby betrek Op die tuisfront het
Afrikaansen Engels steeds alternatiefaan die beurt gekom.

Die belJm.gstelling in die Debatsvereniging het steeds
voortgeduur en "n verskeidenheid programme het diespyskaart
gevul SODS letterkundeaande, boekvoorstellings, selfgeskrewe
opvoerinkies en opstelle, hekeIaande en musiekaande. In 1941
is "n suksesvolle Shakespeare-sand en die gebrnildike interdebat
met HUK aangebied. Die personee1 het deurgaans 'n lewendige
beIangstelling in die Debatsvereniging se bedrywighede getoon,
en in 1943 is 'n iuterdebat met die personeel aangebied oor die
onderwerp "Liefde is 'n groter dryfveer as plig in hierdie lewe."
In 1944 is weer "n suksesvolle en gesellige interdebat met die
OKP gehou, 1945 het gesorg vir 'n huldigingsaand opgedra aan
die Afrikaanse digters. Die jaarlikse joemaal was ook "n vaste
dis op die spyskaart en het gewoonlik baie plesier verskaf In
1946 het die digter Ernst van Heerden van Stellenbosch oor
"Die vooroordee1 teen ons moderne digkuns" gepraat

Vanaf 1947 het die Debatsvereniging en die Vereniging vir
Dramakuns as een begin optree en her vanaf die volgende jaar
bekend gestaan as die "Debars- en Dramakunsvereniging". Die
hoogtepunt van die jaar was 'n Leipoldtaand o.Lv mejj. E.
Malan en S. Kloppers, en in 1949 "n Jan van Riebeeek-aand
onder leiding van mej. S. Kloppers en nmr. M.J.L. Olivier. In
1950 het dr. Schoonnees, hoofredakteur van die Woordeboek
van die Afrikaanse Taal, die Vereniging toegespreek Verskeie
eenbedrywe is ook in die jaar ingestudeer,

Die verslae oor hierdie vereniging het e1ke jaar getuig van
entoesiasme en sy invioed het diep sporegetrap. In 1953 by. is
gepraat van "'n magtige kultuurfaktor aan (die) opvoedings
inrigting", In die jaar is ook een Engelse en twee Afrikaanse
eenbedrywe op die planke gebring: The Dear Departed, Die
Vrees en Die Braaiboud.

In 1954 (?) is die debatsaande veskuifna Woensdagaande
en die gebruik is steeds volgehou om die program om die beurt
in Afrikaans en Engels te hou, Soos in al die vorige jare is daar
ook geree1d aan die "Jagger Bequest Speech Competition"
deelgeneem. In hierdie jaar het die onderl<omitee vir drama
kuns gesorg vir 'n verskeidenheidsprog van drie eenbe
drywe en 'n hele verskeidenheid van musiek-, sang- voordrag
en grappige items op 'n konserttoer na Porterville, Piketberg en
Citrusdal. Die WOK-boereorlces onderleiding van die konser
tinaspe1er Piet Ge1denhuys, her die toer vergesel en groot byval
gevind,

In 1957 is die Dramavereniging losgemaak van die Debars
vereniging en het weer as 'n selfstandige vereniging begin
fimksioneer. Dit kom VOOf ofdaar tog nie duidelikheid oor die
verlJand tussen die verenigings was nie, want in 1959 is weer
verslag gedoen dat die "onderkomitee Dramakuns ressorteer
onder die Verenigingvir Debat-enDramakuns". Hierdie vere-
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niging was vera! in hierdie jaar baie aktiefen het, benewens drie
ander optredes, Eitemal se drama En Hodde de Liefde Niet,
onder regie van Bernard Segal., opgevoer.

Op 22 Maart 1963 het die vereniging die eerste keer in 13
jaar 'n byeenkoms saam met die studente van Hugenote
Kollege gehou. Dit is opgevolg deur 'n byeenkoms, georgani
seer deur HK, maar in die C.P.-s3ll1, saam met die Tegniese
Kollege van Kaapstad. Die gebruildike redenaarskompetisie het
die jaar se werksaamhedeafgeslnit.

In 'n vasvrawedstryd op 70ktober 1963 oor die radio in die
program "Studentevaria" bet die WOK-span (Tienie Barnard,
Christine Hoogenbout en Alida Dippenaar) die OKP-span met
7-0 geldop.

In 1964 is 'n interdebatsbyeenkoms met OKP, HK en die
Tegniese Kollege gehou, Die volgende jaar moes inderhaas
uitdnnne gehou word om die heste redenaars te vind vir die
landswye redenaarskompetisie van die SA Padveilig
heidsorganisasie. Mnr. Sampie van Zyl en mej. Johanna
Joubert is aangewys, en laasgenoemde het in die Kaaplandse
uitdwme die eerste plek, en in die finale rondte te Pretoria die
tweede plek teen die noordelike kolleges verower. Later in die
jaar is die Kollege se eie re<lenaarskompetisie verower dear
mnr. Peter Preuss en mej. P. de Bruin.

In 1966 het WOK sevasvraspan, hestaande uit Emmie du
Preez, Elna de Villiers en Tienie Ie Roux weer aan Stud.ente
varia se vasvrakompetisie oor die radio deelgeneem. In die
eerste rondte het WOK vir OKP geldop, en in die tweede rondte
die HeideIbergse OnderwyskoDege. In dieselfde jaar het die
Rotarierklubs van Paarl, Wellington en Stellenbosch "n
tweetaligheidskompetisie tussen WOK, OKP, Denneoord en
die onderwysdiplomastud.ente van die Universiteit Stellen
bosch georganiseer, WOK se span, mnr. D. Macintyre en mej.
D. Steyn, het skoonskip gemaak. Hierdie vierhoekigekompe
tisie het 'n mooi gebrnik ingelui,

1966 het ook deelname gebring aan die jeugaksie van
SABRA se redenaarskompetisie. Die pl••shlre wenner was
mej. M de Villiers wat daarna die voorreg gehad het om aan die
jeugkongres op 3-5 Oktober te gaandee1neem.

In 1968 bet die DebaIsvereniging sy grondwet aangepas
soda! me net die dabatskuns Die,maar ook sake van kulturele en
opvoedkundige aardingesluit kon word. Die bestunr het ook
besluit om nouer bande met die NederIands-Suid-Afiikaanse
Werk:gemeenskap te smee - 'n organisasie waarvan mnr. Hugo
Rust, "n vorige hoof van WOK en oudambassadeur in Neder
land, "n medestigter was. 'n Huldigingsaand vir die skrywer,
Mikro, is ook in diejaar se werkprogram ingeslnit.

Die DebatsverenigiIJg het voortaan as die Kulnmrvereni
ging hekend gestaan 'n Verskeidenbeid van vergaderings kon
gehou en aktiwiteite aangepak word. So is by. in 1969
deelgeneem aan die Kaapstadse Afiikaanse Eisteddfod, scm
mige stndente bet die Spraak en Drama-eksamen van die ADK
aangedurf en die blyspel "Koning Eenoog" van N.P. van Wyk
Louw is opgevoer. Hierdie gevierde skrywer en digter is op 19
Junie 1970 oodede, en op 2 September 1970 het WOK op 'n

waardige wyse aan hom hulde gebring. philip Malherbe was
die hoofvoorleser.

Intussen het die redenaarskompetisies stilweg van die toneel
verdwyn - tot 1971 toe die bestuur van die Kultuurvereniging
besluit het om 'n koshuisredenaarskompetisie in te stel. Op 22
Junie 1971 bet die eerste van bierdie kompetisies plaasgevind en
dit is in die daaropvolgende jare herl1aa1.

Tydens die honderdste herdenking van C.J. Langenboven se
geboortejaar, het die Kultuurvereniging in 1973 "n waardige
huldigiugsaand vir bierdie gevierde Afrikaanse skrywer aange
bied. 'n Verskeidenbeid van sy toneeltjies is aangebied, sy
spreuke is voorgedra, en Langenhoven se sekretaresse en kura
trise van sy boedel, mej. Sarah Goldblatt, het haar herinneringe
spontaan en vars oorgedra

By die interkollegeredenaarskompetise wat op 20 Augustus
1975 by die Denneoordkollege op Ste!lenbosch gehou is, het
WOK besonder goed gepresteer, Anne Easson en Hugo Hollo
way het die spankompetise gewen, terwyllaasgenoemde ook
die beste voorbereide en onvoorbereidetoesprake gelewer het 
d.w.s., WOK het drie trofee verower.

By die interkollegeredenaarskompetisie van 1976 het WOK
skoonskip gemaakdeur aldrie trofee sowel as vier boekpryse te
verower. Anne Basson en Hermias Hendrikse was die bobaas
redenaars.

'n Bedtywige jaar 1971 het die norrnale aktiwiteite van rede
naarskompetisies en Sondagaandmusiekkonserte mgesluit,
maarookvoorsiening gemaakvir'n poppespel- en dtama-aand,
en uitstappies na "n konsert van die Kaapstadse Stadsorkes, die
Kaapstadse Jeugorkes en 'n opvoering van Hamlet in die Nico
Malan-teater.

1918 bet weer eens vir 'n reeks interessante programme
gesorg: die AG. VISSerherdenkingsfees op 1 Maart, die 150ste
herdenking van dr. Andtew Murray se geboortedag op 9 Mei,
'n besonder suksesvolle Boemeef-aand op 23 April, 'n dtama
aand op 7 Junie, 'n kamermusiekkonsert op 23 Augustus en 'n
Engelse taalfeesprogram op 7 September. Die populere
musiekkonsert deur die studente was "n groot sukses, en die
reeks Sondagaandkonserte was 'n Iusvir die musieIdiefhebber.
Die redenaarskompetisie bet ook sy plek vol gestaan Hierdie
suksesse is in 1979 opgevolg deur 'n dtama-aand waar "n
genotvolle verwerking van George Orwell se AnimalFarm
aangebied is, met die ander staatmakergebeure steeds op die
jaarprogrnm. 1980 bet twee eenbedrywe gebring: Die Eerste
OogopsIag en 0 Kuns! 0 Kompleks! Kuikndief!

"n Kaapse Makietieaand van woordkuns uit die penne van
Kaapse skrywers, voorgedta teen die k1euIIyke miJieu van
klopseritmiek en -mimiek, onder die bekwame regie van Philip
en Joleen dn Plessis, is in 1979 aangebied met smaakvolle
Kaapse kosse en wyne op die spyskaart. Die populere
musiekkonsert in Mei het eweneens baie in die smaak van die
studente geval.

1981 was die jaar van die Republiekfees en die Kollege
produksie "n Aand op Broadway - nogtans het die Kultuur
vereniging met sy gewone bedrywighede voortgegaan en ook
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uitstappies gereel na 'n uitvoering deur die pianis Richard
Clayderman, die opera Rigoletto, die toneelstuk The Poor
Murderer en die Kaapstadse Stadsorkes. In 1982 volg 'n
vrolike aand saam met Ken Higgins en Vmcent van Rooyen, 'n
braaikompetisie en egAfrikaanse geregte op Lentedag en 'n
taaIfeesprogram oor HermanCharles Bosman. En in 1983 is die
eenbedryf,Die President en die Rebel. van Jac. J.Brits op die
planke gebring. Dramastudente van die US het die vereniging
besoek en 'n besoek is aan die KWV afgele, Die vertrek van
dr. PJ. Avenant en mnr, Philip en mev, Jo1een dn Plessis bet
groot 1eemtes gelaat

In 1984 is hesoeke ontvang van prof Pieter Grobhelaar van
die US, mev. Joyce Hoogenhout, familielid van die taalstryder
C.P. Hoogenhout en die revuegroep van die OKP. 'n Besoek is
afgele by 'n opvoering van die musiekblyspel The King and I
in die Nico Malan-operahuis, Die tonee1stuk, Die Paddas, is
ook vir die ATKV-tonee1kompetisie ingeskryf Uit 164 in
skrywings het WOK se spelers die tweede p1ek verower. 1985
se program bet met 'n opvoedknndige wynproeaand <leur die
KWV begin, 'n besoek is aan OKP se revue afge1e, 'n koor- en
talentaand is gereel, die gebruiklike redenaarskompetisies is
afgehandel en die dramakomedie Die Man met die Lyk am sy
Nek van Bartho Smit het 'nware elite-produksie geword.

In 1987 het die KWVweer die stndente laat wynproe en by
dieselfde geleentheid het De Wet Wraight, naaswenner van die
TV-kompetisie Debuut opgetree. Die Nico Malan is drie keer
besoek, met die opera Madame Butterfly en die toneel
aanbiedings Christine en Vettie, Vettte, Mnr, J.H. Schreuder,
skakeldosent, het hierdie jaar WOK verlaat Die volgende jaar
was Sarah Theron en Charl-JohanLingenvelder die gaskunste
naarsby 'n koffiehnisaand. Uitstappiesis gereelna die Baxter
teater (Kringe in die Bos van Dalene Matthee), twee na die
Nico Malan: Bles Bridges en die opvoering Distrik Ses, en een
na die Laerskool Totins waar Joseph and his Amazing
Technicolour Dreamcoat deur oudstudent Andre Barnard met
leerlinge opgevoer is. In'n landswye studenteredenaars
kompetisie wat OF Stellenbosch gehou is, bet Antoinette van
Lill die vierde p1ek verower.

In die laaste WOK-jaar het die konsep van ~WOK-kreatief'

gestalte gekry waarin stndente me net kon optree me, maar ook
handwerk, naaldwerk, skilderwerk en stokperdjies kon uitstal.
Die Nico Malan-teater (Die Vonlrel in haar Oi), die H.B.
Thom-teater (Ons Hou Konsert) en die Kaapstadse Simfonie
orkes in die Wellington StadsaaI is hesoek. WOK het gasheer
gespee1virdie KOD-toneelfees en die studente het selfGerhard
Beukes se Die Uur van Waarheid onder spelleiding van Louis
du Preez opgevoer. Hoewe1 hierdie stnk reeds in 1969
gepubliseer is, is dit <leur die regisseur aangepas om by die
eietydse ornstandighede ne gebeure aan te sluit Die dramatmg
het skriftelik sy instemmingmet hierdie aanpassing uitgespreek.

Soos in die vorige jare het die interkollegeredenaarskom
petisie steeds plaasgevind, hierdie keermet WOK as gasheer.

Die Kultuurvereniging, in al sy gedaantes, het oor die jare 'n
baie groot rol gespeel in die beoefening van 'n verskeidenheid

kultuurvorme. Die studente wat daaraan dee! gehad het, kon
ook op hierdie terrein hulle skoo1 in die kultuurbeoefeningstaak
wat op hulle in die prak:tyk gewag het, dien.

7.7 DIENOODHULPKLUB

'n St. John's Noodhulpklub is in 1929 in die 1ewe geroep, te
dankeaan mnr. Moore se ondememingsgees. 31 kandidate het
in die eerste jaar Noodhulpsertifikate verwerf Hierdie k1ub was
waarskynlik nie elke jaar aktief me , want in 1937 is daar weer
'nk1as in eerstehulp gevorm wat waarskynlik weer eens stilweg
doodgeloop het

'n Nuwe klub is eers weer in 1976 as tak van die SA
Noodhulpliga onder die inspirasie van mej. F. Koegelenberg
gestig. Benewens'n he1e aantal ander diplomas, het dertien
studente van die groep wat begin het, die vierde en hoogste di
ploma verwerf Die klub het voortgegaan om studente 0P te lei
en in so 'n mate gevorder dat ook instrukteursdiplomas verwerf
is. Derhalwe kon die klub oorgaan om al sy opleiding self te
doen. Mm. C. Wylie en mej. E den Duden het in 1977 die
Senior Instmkteursdiplorna en D. Dwyer die Instrukteursdiplo
maverwerf

Klublede het hulle opleiding in die praktyk toegepas deur
by. by die Paarl-tentoonstelling, die Wellington Herfsfees en 'n
groot verskeidenheid sportbyeenkomste as noodhulpbeamptes
diens te doen. In 1980 het 181ede die Instrukteursdiploma en 2
dieSenior Instrukteursdiploma verwerf Derhalwe kon die ldub
spog met die meeste instrukteurs in die Wes-Kaap. Met sy 230
1ede in 1981 is die klub <leur die SA Noodhulpliga aangewys
as die grootste tak in die land. In die jaar het 150 studente
sertifikate verwerf Enke1e 1ede kon ook by hospitale onder die
toesig vangeneesherein die ongevalleafdelings diensdoen. Die
1edetal het in 1982 tot 285 toegeneem en die klub was in 1982
en 1984 gasheer vir die Wes-Kaaplandse lnstrukteurskursus en
in 1982 ook vir 'n streekoflisierskonferensie.

Die 1edetal van die ldub het konstant hoog gebly sodat die
Hedwig Smit- wisseltrofee vir die klub met die rneeste lede in
die Republiek in 1988 die sewende agtereenvolgende jaar aan
die WOK-ldub toegeken is. Die 1euse van die NoodhulpJiga,
"Kennis, liefde en diens", is in der waarheid deur die WOK
klub uitgeleef

7.8 DIE AFRIKAANSE NASIONALE STUDENTEBOND

Hierdie vereniging, wat in 193... ontstaan bet, se doelstelling
was om hom so vee! as moontlik vir kultunrbevordering te
beywer, In 1935 het 'n groot groep van hulle die nasionale
kongreste Pretoriabygewoon. In 1936 was die 1edetal egter net
30. Die bond het onaklief geword, maar in 1939 is weer tot
herstigting oorgegaan, hoewel die werk:saamhede me hesonder
suksesvol was me. Twee 1ede het die nasionale kongres te
Hartebeespoortdam bygewoon, terwyl die meeste 1ede die
Suidelike Kongres by HUK bygewoon bet In 1940 is twee
suksesvclle veIgllderings gehou waarvan die tweede "n Jan
Cilliers-aand was. Op 10 Oktober is 'n heldedagviering saam
met die Reddingsdaadbond gehou met die oog op fondsin-
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samelmg vir die RDB. Dit lyk egter of die ANS nie werldik
lewensvatbaar was nie, en in 1944 is 'n tak van die
AFRIKAANSE STIJDENIEBOND saam met studente van die
Hugenote Universiteitskollege (HUK) gestig. Oak hierdie tak
van die ASB konnie op dreefkom nie, totdatin 1955 weer eens
oorgegaan is tot die stigting van 'n tak na 'n besoek van die
uniale president en sekretaris, mnr. Henno Cronje en Salmon
van Tonder. Mnre. Jan Malan en Piet Geldenhuys is as
voorsitter en sekretaris verkies. Groot belangstellinghet onder
die studente posgevat en die meerderheid van die studente het
aangeslnit. Twee van die studente, Piet Geldenhuys en Marina
Agenbag, is deur die hoofbestunr van die ASB gekies om as
dee! van 'n groep van twintig sangers en volkspelers 'n konsert
toer na Europa mee te rnaak Een van die vergaderings van
1956 is toegespreek deur die skrywer W.A. de KIerk oor die
onderwerp "Die geestesgoedere van die Afrikaner."

Op die ASB-Kongres van 1957 te Stellenbosch is WOK se
naam deur mej. Tossie Lochner (later jare radioverslaggeefster
Tossie Vegnuti van ltalie!) hoog gehou toe sy die eerste plek in
'n voordragkompetisie verower en 'n medalje ontvang het vir
haar weergawe van W.E.G. Lonw se Simson. In 1959 het mnr.

Goosen die takop die nasionale kongresby die Normaal
kollege te Pretoria verteenwoordig.

Ten spyte van aktuele onderwerpe en besielende toesprake
het die belangstelling in die werksaamhede van die ASB gering
gebly. In 1963 het die hoofstudent, mnr, Tienie Barnard, die
vyfliende kongres van die ASB by die Pretoriase Onderwys
kollege bygewoon. Die tema van die kongres was "Die
Afrikaner Vandag",

Gedurende die Desembervakansie 1965 het die ASB 'n
boottoer (met die Transvaal Castle) na Engeland, Holland,
Belgie, Switserland, Duitsland, Italie, Frankryk en Spanje ge
reel Vrr die 108 studente wat hierdie toer kon meemaak:, was
dit "n onvergeetlike ervaring.

Daamahet die ASB egter van die kampustoneel verdwyn,
hoewe! die Kollege soms op die Knesta-byeenkomste van die
ASB verteenwoordig is. In 1971, bv., het tien WOK..,,-tudente
die saamtrek op die Tukkiekampus bygewoon.

7.9 KOORSA"IG

Toe die sao, dr. Muir, in 1893 twee sanginspekteurs, mnre.
Arthur Lee en James Rodger, aangestel het, het koorsangkom
tisies beslag begin kry. Die eerste kompetisie is in Kaapstad
gehou en 500 skoolkinders het daaraan deelgeneem. Mettertyd
het hierdie kompetisies na ander sentra, waarvan Wellington
een was, uilgebrei. Die WTC het waaIskynJik vanaf 1916
daaraan deelgeneem. By 'n wedstryd wat op 25 September
1918 gehou is, het die publiek dit goed ondersteun en £10 6s
lOd is aan die regeringsfondse oorbetaal Die kore van mejj. C.
van der Walt en D. Malan het die Departementspryse ontvang.
'n Dirigeerstokkie, geskenk deur die heer Donaldson, en
gemaak van die silwereik (Trevillea) wat voor die Kollegegebou
gestaan het, is aan mej. Van der Walt oorhandig,

Die doe! van die kompetisies by die kolleges was dnidelik
geste! om soveel studente as moontlik aan te moedig om in
koorafrigting te eksperimenteer.

By die 1921-kompetisie het die beoordelaar, mnr. Farring
ton, soos volg geskryf "Wellington Training College - Two
choirs of mixed voices competed on 14th September, 1921,
each choir consisting of 16 sopranos, 7 altos, 4 tenors, and 6
bases. As formerly, the competition drew a good house. The

.prepared music consisted of the following selection from the
Messiah:

Scpranos : How beautiful are Thy feet
Altos : He was despised
Tenors : But Thou didst not leave
Bases : The trumpet shall sound
Full choir : Hallelujah Chorus
.... The Hallelujah Chorus was given with commendable
spirit by both choirs..."
In 1923 het die beoordelaar O.a. geskryf " ... Choir A,

trained by Miss H. Mouton was the winner. Choir B was
trained by Miss J.J. Swart and choir C by Miss J. Kitshoff,"

Benewens deelname aan talle kollegeproduksies kon die stu
dente oor die jare heen aan afsondetlike koorbedrywighede
deelueem. Mnr, A.W. Davies, wat in 1911 by die Kollege
aangestel is en as hoof gedurende die jare 1922-1935 opgetree
het, was 'n geesdriftige Walliese sanger en het die tradisie begin
om die hele studentekorps in koorsang te betrek terwyl hy
gewoonlik selfdie dirigeerstokkie geswaai het. Optredes wat nit
sy tyd dateer, is nittrekse1s uit Handel se Messiah (1921),
Samuel Coleridge-Taylor se Hiawatha's Wedding Feast (1925),
Alfred Gaul se kantate The Holy City (1926), Gilbert en Sullivan
se operette H.A-f.s. Pimafore (1927), Gilbert en Sullivan se The
Mikado (1928), en mev, M. de Villiers se musiekproduksie vir
kinders Sea Idylls (1929).

In 1937 is verslag gedoen dat die dameskoor olv. mej
Watson-Morris op die Afrikaanse Eisteddfod meegeding het en
die tweede plek met Denneoord-kollege gedeel het. In 1938 het
die koor , onder leiding van mejj. Morris en Kotze, die eerste
plek op die Cape Town Eisteddfod verower.

Op 21 Oktober 1939 het mnr. P.J. Lemmer al die studente,
saam met 70 leet:linge van die Hugenote Hoer Meisieskool
David the Shepherd Boy in die stadsaa1 aangebied, Die
begeleidingis deur 'n strykorkes gedoen. En net die vo1gende
jaar het mnr. Lemmer die Kaapstadse Munisipale orkes onder
die stuk van William Pickerill gekry om The Death of
Minnehaha uir te voer. Die Kollegekoor is bygestaan deur die
Wellingtonse Koorvereniging.

Die kantate Die Dogter van Jairus (John Stainer) is in 1947
uitgevoer. Scos gebruiklik het al die studente deelgeneem.
lnsgelyks is me kantate, Song ofThanksgiving (Mendelssohn),
in 1948 aangebied.

Die jaarlikse sangfeeste het 'n mooi tradisie by WOK
geword en is soms as musiekfeeste op die programme aange
dni. In 1955 by. het 323 studente aan die massakoor onder lei-
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ding van mnr. John Enslin deelgeneem in 'n aand van koorsang
wat spesiaal aan die komponis Petrus J. Lemmer, ouddosent,
en in daardie stadium hoof van Musiek van die Vrystaatse
Onderwysdepartement, opgedra is. Mnr. Lemmer was self
teenwoordig en het op inspirerende WY50 sy Die Voortrekker
koor gedirigeer. Teenwoordig was ook dr. fG. Meiring, sao
en oudhoof en sy eggenote, en ook die hoofin-spekteur; mnr.
DJ. Liebenberg en sy gade. Soliste en instrumentaliste, asook
'n derdejaarkoor en 'n uitgesoekte kollegekoor het opgetree.

1955 50 sukses is in 1956 opgevolg met 'n uitvoering van
John Stainer se kantate St Mary Magdalene onder 1eiding van
Faure Loots. As soliste het opgetree drie dosente: Maggie Wa
genaar, Melvien Slier, Bennett de Lange en oudstudent Jaco
bus Bouwer.

By die sangfees van 1957 is 'n verskeidenheid werke aan
gebied, o.a, Arthur Hall 50 ~A Song Cycle ofNursery Rhymes"
onder 1eiding van John Enslin en Mendelssohn se "Hear my
Prayer" onder leding van Faure Loots. Die massakoor het by
die geleenheid in die stadsaal9 rye op die verhoog en 5 rye voor
die verhoog kant en wal gestaan Soos gebruiklik by hierdie
massakooruitvoerings is die steliasies op vernuflige wyse met
appelkooskissies gebou,

Die konsertkoor 50 toer in die Septernbervakansie 1958 na
sewe dorpe in die Suidwestelike distrikte het ten doe! gehad
fondsinsameling met die oog op die aankoop van 'n orre1vir die
mrwe saal in die Kollege. Vol sale het die opkomste geken
merk Die koor se sang van gehalte is deur die SAUK erken
sodat 'n Studentevaria-uitsaaiprogram in 1959 aan die koor
afgestaan is. Die koor het verder by die groot Republiekfees
viering aan die einde van Mei 1961 met welslae in die koue
Bloemfontein deelgeneem.

Die vestiging van die gekeurde konsertkoor onder die
leiding van Faure Loots het die vraag laat ontstaan of voortge
gaan moes word met die groot en logge massakoor en of die
koorsang eerder tot die gekeurde talentvolles beperk moes
word. Die massakoor het egter voortgegaan om by die jaarlikse
sangfeeste op te tree, maar moes in 1963 eers in reses gaan
vanwee mnr, Jacobus Bouwer, die afiigter, se deelname as
hoofrolsanger in Mozart se operra Don Giovianni in die Klein
Teater, Kaapstad.

Die program van die 1963-musiekfees waaraan die
Konsertkoor 'n groot aandeel gehad het, volg na
hierdie bladsy en dien as 'n voorbeeld van hoe die
programme dikwels saamgestel is.

Die konsertkoor het egter voortgegaan om groot hoogtes te
bereik deur konserte op ander p1ekke aan te hied, soos
Worcester, Tulbagh" Goodwood en die Kirstenbos-juhileum
fees (1963). In die Junievakansie van 1964 is 'n toer deur die
Karoo, die Oos-Kaap en die Suidwestelike Distrikte onder
neem waartydens op 19 verskillende p1ekke opgetree is - met
Colesberg die verste dorp noord en Oos-Londen die verste plek
ODS. Diekoorbetnit 381ede bestaan, en benewens rrmr, Loots,

is die koor vergesel van rnejj. Wagenaar, Retief en Badenhorst.
Die Karoo-koue het die koor1ede behoorlik laat 105 opse, soos:
"Steynsburg was vir menige swakke (fisies) amper te vee!, want
hier het die koue ons 'n koninklike onthaal aangebied, Die
middag voor die uitvoering het die sneeuvlokkies fyntjies
neergesifin die dorpie, Die aand het die wit waserndampe soos
rook by die koorlede 50 monde uitgekom ten tye van die
uitvoering - ook 'n seldsame ondervinding."

In 1965 het die konsertkoor op sy suksesverhaal voortgebou
en konserte op 5 plekke in die Wes-Kaap en Boland gehou,
Vera! die optrede op Vredenburg, die gasvryheid van die men
50 en die gepaardgaande uitstappies na o.a, die Militere
Akademie op Saldanha op die Saterdag na die konsert, het
onuitwisbare indrukkegelaat.

Die jaarlikse sangfees het op 23 en 24 Oktober plaasgevind
en was weer eens die musiekgebeurtenis van die jaar waarna
almal uitgesien het, Die Konsertkoor van Faure Loots, die
Mannekoor van Bennett de Lange en die Massakoor van mev,
Kitty Malherbe het vir "n reeks hoogtepunte gesorg, soos die
gesamentlike optrede van die Konsert- en Massakore in die
werkMagdalena Past is Wailing uit St. Mary Magdalene van
John Stainer onder die stok van Faure Loots, met klavierbege
leidings gesamentlik waargeneem deur mej. Wagenaar en mev,
Malherbe.

In 1966 het die Konsert- en Mannekore die meeste naweke
iewers opgetree, en die hoogtepunt was 'n naweekuitstappie na
Vredendal, waar uie net konsert gehou is nie, maar die koor ook
in die kerk opgetree het, Die jaarlikse sangfees in Oktober het
sy gebruiklike patroon gevolg, met as massa-afs1uitingsitern die
Groot Mars uit die operaAIda van Verdi,

Met die 1967-toer van die Konsertkoor deur die Noord
weste is konserte op Piketberg, Lutzville, Vanrbynsdorp, Nieu
woudtville, Williston, Kenhardt, Kakamas, Keimoes, Uping
ton, Olifantshoek, Kuruman, Warrenton, Kimberley, Douglas,
Prieska, Britstown, Victoria-Wes, Beaufort-Wes en Laingsburg
aangehied.

By die 1968-sangfees is die gebmiklike patroon gevolg, met
mnr, James McLachlan aan die stuur van die massakoor. !L.w.:
Mnr. Olivier se James McLachlan was toe nie lid van die
personeel nie - gaan kontroleer weer.)

Die Konsertkoor het in 1969 ingeskryfvir 'n landswye koor
kompe1isie. Uit 86 kore het hulle saam met 20 ander kore deur
gedring tot die semi-finaalen ook oor die radio opgetree. In Die
Burger is die koor beskryf as een van die beste kore wat die
Kollege nag opgelewer het, Hierdie jaar was ook die jaar van
die groot TulbaghIWolse1ey-aardbewing, en tydens 'n optrede
in Villiersdorp het die aardbewing die dorp getrefen groot kon
sternasie veroorsaak Hierdie optrede was dee! van 'n konsert
toer in Suid-Kaapland.

1970 het 'n besondere hoogtepunt opgelewer: die Konsert
koor 50 hoofwerke was die Requiem van Gabriel Faure en die
Koraalfantasie Opus 80 van Ludwig von Beethoven. Albei is
op 12 September in die Wellingtonse stadsaal begelei deur die
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Accompaulsts: NORMA JOOSTll, ADRIENNE JOUBBRT.

Conductor: FAURBLOOTS.

Soprano: MAGGIB WAGENAAR. (Mary Magdalen)

Alto: MELVINA SLIER, (The Angel)

Tenor: BBNNETT DE LANGE, (The Voice of Christ)

DIu: JACOBUS BOUWER. (Narrator)

College Choir(s):

Reader: JOHN ENSLIN.

ST. MARY MAGDALEN

A SACRED CANTATA
John Stainer.

SCBNB II

THB MAODALEN BY THB CROSS

10. CHORUS ... .., ... Now there stood by the Cro...

11. SONO .., Tenor ... o thou that weepest,

12. RECITATIVE ... Soprano '" Thou Lord of mighty love.

13, CHORUS OF ROMANSOLDIBRS ... LetChrist, the King, descend.

14. RECITATIVll ... Soprano ... AbI Lord of Love,
I,

IS. CHORUS ... ... .. , Rest in peace.

SCENE 111

TIIB MAOOALIlN By TIIB TOMB

CAROL ...... SilentNight.

20. CHORUS ...... Magdalena, pasth wailing,

AlSlstance given in Training: John Enslin, Louise Retief, Doris Mills and other members of

the Music St.rr.

l. OVBRTURE WITH RBCITATlVE.........Ba..

SCBNlll

TIII3 MAGPALBN IN TIiB HOUSH Of SIMON

2, RECITATIVE ... Bass ... Low bending o'crHis feet 10 love.

3. SONO ... Soprano ... Ahl woeiame.

4, RECITATIVB ... Choral ... Thll man, if He werea prophet.

S. SONG ... Contralto ... Happy art thou, Magdalena,

6, RECITATIVE ... Bass and Tenor And Jelus turned to the woman.

7. CHORUS .. , ... ... Come, yo lin-.defiled and weary.

8. RECITATlVB ... n'l5 ... 1 beseech you, brethren.

9, CHORUS ... ... ... Par none of us liveth to himselr.

16. CHORUS

17. RBCITATIVE

18, SOLOAND CHORUS

I~, RECITATlVIl

Awake, awake.

Bass and Soprano The first dayof theweek.

He is not here.

Soprano, Tenor and Bass TheWatchmen that &0 about

the city.
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Kaapstadse Stadsorkes onder die stok van Derek Hudson. 'n
Konsertkoortoer is die volgende jaar in die destydse Suidwes
Afrika ondemeem

Drie kore het by die sangfees van 1973, wat deur ongeveer
1600 mense bygewoon is, opgetree: die Kollegekoor o.l.v,
Tommie van Wyk, die Marmekoor o.l,v. Bennett de Lange en
'n dameskoor onder leiding van Melvien Slier. Die hoogtepunt
van die aand was 'n bekende staatmaker, die sekstet nit Johann
Strauss se Die Fledermaus, met Jeanette le Roux, MeIvien
Slier, Maggie Wagenaar, Peet van Heerden, Bennett de Lange
en Koos Bouwer, ondersteun deur die Kollegekoor. In 1975 het
Maggie Wagenaar die dameskoor oorgeneem.

Mm. Faure Loots het intussen weer die 1eiding by die
Konsertkoor oorgeneem en in 1977 het die koor by die
Stellenbosse sangfees, in Parow en in Franschhoek opgetree.

1979 se sangfeesprogram het, anders as wat die gewoonte in
die verlede was, net nit koornommers bestaan, Die Dameskoor
is oorgeneem deur mnr. Hennie van die Merwe, en 'n nnwe
toevoeging was 'n gekombineerde Koshuisekoor 0.1v. Tommie
van Wyk. Die gewilde Marmekoor van Bennett de Lange en die
Konsertkoor van Faure Loots was weer op die program. 'n
Hoogtepunt was Beethoven se Koorfantasie Op. 80 met Ben
jamin van Eeden en Johan de KIerk voor twee klaviere. Die
gekombineerde kore' het die aand afgeslnit met die slotkoor nit
Oklahoma o.l,v. Etienne Sruit

Benewens die Konsertkoor se deelname aan die operette
Walsdroom in 1980, het die koor die Requiem Op. 48 van
Gabriel Faure as hoofwerk vir die jaadikse sangfees ingestu
deer.

In 1981 het Benjamin van Eeden die Kollegekoor oorge
neem. Die eerste optrede was tydens die twintigjarige Repu
bliekfees se sangfeeste. Daama moes die koor egter eers in
reses gaan vanwee die druk program ter voorbereiding van die
aanbieding "nAand op Broadway.

1982 se optredes was hoofsaakfik plaaslik,met twee beson
dere geleenthede, 'n Paassangdiens in die Moederkerk en "n
Krugerdagviering in die Hawekwa-jeugterreinsaal. Die volgen
de jaar bet Tommie van Wyk en Me1vien Slier die 1eiding oorge
neem. In'n SAUK-lV-kompetise bet die koor onder Melvien
Slier tot die finalerondte denrgedring en ook by verskeie ander
ge1eenthede in en om Wellington opgetree. 'n Koorkamp en
dee!oarne aan die Kuesta-lrnnsfees onder Tommie van Wyk op
die Kovsie-kampus was besondere hoogtepunte. In 1984 bet
dieselfde geleenthede voorgekom met die Kuesta-fees in
Joharmesburg. Daar kon die koor saam met die ander
studentekore - saam 500 stemme - dee! he aan 'n opname van
die Volkslied saam met die SAUK-simfonie-orkes. Die
volgende opmerkings staan in die jaarverslag: "Gesaghebbende
kritici beskou die WOK-koor as die beste kollegekoor in die
land!"

In die eerste kwartaa1 van 1985 het die koor 'n volle dee!
gehad in die Wellin"ot<mse Knnstevereniging se aanbieding van
uittreksels nitDie Messias van G:F. Handel in die Moederkerk.
Op 29 Oktober bet die koor oor die lV opgetree tydens die

Hervormingsfees wat by die Franschhoek-monument aange
biedis.

'n Hoogtepunt op die 1986-kalender was die koorreiinie
gedurende die naweek van 12 September. Die oudkoorlede het
hard gewerk vir die Saterdagaandkonsert wat saam met die
bestaande Kollegekoor aangebied is in die vorm van die
sangfeeste van die verlede. Faure Loots het twee van die nom
mers gedirigeer, en Susan (Badenhorst) Patek het nit die VSA
gekom om die reiinie by te woon. Sondagoggend het die mas
sakoor "n roerende weergawe van Die Onse Vader tydens die
afslnitingsdiens in die Moederkerk gegee. 'n Maand na die
rennie bet die Kollegekoor weer eens die lang pad Johannes
burg toe aangedurf vir die jaadikse Kuesta-fees op die RAU
kampus.

In 1987 het mnr. Hermie van der Merwe die Koliegekoor
oorgeneem. "n Optrede saammet die Vrystaatse Jeugsimfonie
orkes by die Hugenote Hoerskool, en optredes tydens eredien
ste en die Republiekfees was op die gewone program soweI as
die jaadikse sangfees waaraan die koshuiskore weer deelge
neem het. 'n Eerste vir die Kollegekoor was die deelname aan
die Internasionale Eisteddfod te Roodepoort, WaM die koor 'n
silwersertifikaat verwerfhet

Op versoek van die Wellingtonse Kunstevereniging het die
WOK-koor in 1988 weer eens uittreksels nit Die Messias van
Handel aangebied, Op 27 Maart was die uitvoering in die
Hawekwa-jeugterreinsaal en op 29 Maart in die Endler-saal op
Stellenbosch. Ander optredes was tydens eredienste, ook in die
Groote Kerk, by die Groot Trek-vieringe op Wellington en by
die jaadikse sangfees.

1989 was die laaste jaar van die WOK-koor, voor· die
Kollege die Onderwyskollege Boland geword het. Dwarsdeur
die jaar het die koor talle kere opgetree, ook by die Kaap1andse
Onder-wysdepartement se 15O-jarigebestaansviering-streekfees
in die Paarl en 'n eerste kore-interkollege saam met die
Tygerbergse Tegniese Kollege. Omdat die Kuesta-koorfees op
Stellenbosch was, kon die koor dit bywoon soweI as die
Roodepoortse Ei-steddfod, WaM die koor 'n mooi kersie op die
koek geplaas het deur :n eerste p1ek te behaal en 'n goue
diploma te verwerf.

Koorsang op die WOK-kampus het 'n lang en glorieryke
tradisie. Die positiewe vorming in die 1ewens van jongmense
was van onskatbarewaarde.

7.10 MUSIEKVERENIGING

Hierdie vereniging is in 1949 onder die 1eiding van mej.
Dolce Reliefgestig en het een keer per kwartaal 'n musiekaand
gereel waaraan die studente deelgeneem het. Die gereelde
musiekkonserte het baie jare lank aan musieldiefhebbers
vreugdeverskaf Kunstenaars wat deelgeneem het, was o.a, die
konsertkoor o.Lv. Faure Loots, Adrienne Joubert (klavier),
Susan Badenhorst (klavier), Jacobus Bouwer (sang), Antoinette
Ooshuizen (sang), Van Zyl Hough (viool) en Joseph Stanford
(klavier).
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Die vereniging was egter nie elke jaar aktief nie, want in
1965 is weer verslag gedoen dat WOK syeie Musiekvereniging
gestig het met mnr. Koos Bouwer as erevoorsitter, mnr, C.
Everson as voorsitter en me]. C. Baard as sekretaresse. Doel
stellings is opgestel. Die lede van die Musiekklas was ahnal
lede, maar ander belangstellendes kon ook aansluit deur hulle
betrokkenheid te toon, Die konserte is normaalweg op Son
dagaande gehou, soms selfstot twee keerper maand. Die Son
dagaandkonserte bet egter sedert die sewentigerjare onder die
beskenning van die Knltunrvereniging plaasgevind.

In 1976 het die rektor, mnr. Olivier, versoek dat die Musiek
en Dramavereniging met die Knltunrvereniging amalgameer,
Die reelings vir die Sondagaandmusiekkonserte bet egter gro
tendeels in die hande van die musiekpersoneel geval Kunste
naars wat oor die jare opgetree het, was SOPRAAN: Maggie
Wagenaar, Jackie Bouwer, Annatjie Joubert, Sannie Streicher,
Cecile Coetzee, Maretha Ferreira, Maria van der Merwe, Joan
de Villiers, Enna Koortzen, Freude du Toit, Leana Engelbrecht,
Janette Cilliers-Slabber, Karin Moule, Gweneth lloyd, Alta
Jacobs; MEZZO-SOPRAAN: Melvien Slier, Suzanne Erasmus,
Hanli Naude; ALT: Isabella van Zyl; TENOOR: Petrus van
Heerden, Andre Serfon1ein, Hermie van der Merwe, David
Williams; BARITON: prot: George van der Spuy, Koos
Bouwer, Bennett de Lange, Petrus van Heerden, Andrew
Strauss, Abrie Wentzel, Herman van der Westhuizen; BAS:
Stuart Fifield, Dion Naude; KLAVIER: Faure Loots, Albie van
Scha1kwyk, Marike Hofineyer, Benjamin van Eeden, Andre
Serfontein, Maggie Wagenaar, Anitha Smith, Brian Carter, Elna
van der Merwe; VIOOL: Maryke Lintvelt, Susan Sauennan,
Chari du Toil; TJELLO: Leonore Ehlers, Anmari van der
Westhuizen, Dalena RoUX; FLUIT: Daniela Heunis, Carina
Brown; KLARINET: Andrea Rutter, Andre Serfontein; HARP:
Kobie du Plessis; ORREL: Elna Bezuidenhout; KOMPONIS:
Roelof Temmingh; musiekstudente van die Universiteite
Stellenbosch en Kaapstad, die stryk- en konservatoriumorkeste
van die.Universiteit Stellenbosch, die Vrysteatse Jeugmkes, die
kore van die Universiteite Kaapstad, Stellenbosch, die Hoer
skool Groote Scbmrr en die Kaapse Jeugkoor, Verskeie van
die WOK-musiekstudente bet hulle oor die jare bevoeg vertoon
om saam met die volwasse knnstenaars up te tree, SODS

Lochleen Loubser, Hannalie Sruit en Lynn Herrmann (al drie
blokfluit). Enkeleuitruilkonserte met die Tygerbergse Tegniese
Kollege, met wie die sport-interkollege gehou is, bet ook
plaasgevind.

7.11 DIEVOETSLAANKLUB

Die eerste voetsIaank!JJb met die naam "Dapper en Stapper
klnb" is in 1940 met die inisiatiefvan die SVR gevorm. 'n Aan
tal suksesvolle uitstappies is onderneern, waarvan die belang
rikste gedurende die Oktobervakansie na Vanrhynsdorp was
om die sonsverduistering waar te neem. Na die gebeure het die
groep in Mitchellspas vir die res van die vakansie gekampeer.
Die volgende jaar bet die Iedetal toegeneem en die belangrikste
staplog van die jaar was oor Wernmershoek, La Motte-

bosbouplantasie, Franschhoek, Franschhoekpas tot by
Gordonsbaai Die ledetal het mooi toegeneem en in 1943 kon
verslag gedoen word dat ongeveer 100 studente lede was.
Hoewel die klub nie elke jaar aktiefwas nie, het ditin 1949 weer
op dreef gekom met 'n staptog na Du Toitskloof Die aktiwi
teite van die Landsdiensldub het in 'n sekere mate tog wel die
studente se soeke na die buitelng bevredig, sodat die Voetslaan
klub baie jare lank onaktiefgebly bet

In 1982 het die WOK-Voetslaanldub as 't ware weer uit die
stof opgestaan en is die klub opnuut met 33 lede up 2 Maart
gestig. Sommer in hierdie eerste jaar is voetgeslaan na Paradys
ldoofen Junction Pool, Tafelberg, die Wrngerdvoetslaanlduh te
Stellenbosch en Sneeukop te Wellington, Die skakeldosente
was mnr, Johan Conradie en mnr. Lawson Schroeder. Die vol
gende jare was aan die beurt die Bobbejaanskloof, Kromrivier
waterval, Du Toitskloof'Bainskloof, Tafelberg, Kleinmond
wandelpad (1983), Bobbejaanskloof Klein-Bobbejaanskloof
Witrivier, Stellenbosch-wingerdpad (1984), Klein-Bobbejaans
ldoofen Tweede Tol (roete 7) (1985).

Daarnahet die ldub weer sy stapskoene opgehang.

7.12 DEELNAME AAN BESONDERE FEESVIERINGE

Die Kollege se aandeel aan die GROOT TREK-EEUFEES in
1938 het bestaan uit 'n kultouraand, waar dr. G.BA Gerdener
gepraat het oor die betekenis van die eeufees met toepaslike
studentetoneelstokkies, die reedsgenoemde aanbieding van
Voor die Trek deur dr. Meiring en mej. Ella Malan, die ont
vangs van die Ossewatrek op 11 Augustus 1938 en 'n besoek
aan die plaas Welvanpas, die geboorteplek van die trekkerleier
Pier Retief

In 1939 met die KWARTMILLENlUMFEES VAN DIE
AANKOMS VAN DIE HUGENOTE is die gebarespel Die
Aankoms van die Hugenote onder leiding van mej. Watson
Morris in die stadsaa1 aangebied.

Die HALFEEUFEES van die WOK is in 1946 deur middel
van die volgende herdenk: 'n feesuitgawe van die jaarblad up
16 Oktoher 1946, die verfraaiing van die Kollegeterrein, en die
volgende feesprogram:

Donderdagaand, 31 Oktober,20:oo: Proefkonsert
Vrydagoggend, 1 November, 11:00: Opening van die hand
werlcu:itstallingdeur die SGO, dr. W de Vos Malan (oudstn
dent) in die Kollegesaal; opening van die Harvey-gedenk
tuin.
Vrydagaand, 1 November bet die hoof en personeel 'n
dineeaangebied vir die SGO, die Adviesraad en die hoofde
van die skole waar die studente praktiese onderwys gedoen
bet
Saterdagnamiddag, 2 November, 15:30: 'n Tuinparty vir
oudstudente en gades in die Seminarieterrein. Ongeveer
400 gaste was teenwoordig. .

Saterdagaand, 2 November om 20:00: 'n Groot konsert
onder leiding van mnr. John Enslin in die Stadsaal
Sondagaand, 3 November: 'n Spesiale preek by die
aanddiens deur ds. EJ. du Toitn.a.v. Markus 9:19.



Oor hierdie feesvieringe hetDie Unie in die Desember-uitgawe
1946 O-'L geskryf ~... wil ons die hoop en verwagting uitspreek
dat hulle en hulle inrigting die hoe peil waarop die eerste halwe
eeu van die Wellingtonse Op!eidingskollege afsluit en die
tweede halfeeu begin, deur die jare volgehou sal word.n

DIE VAN RIEBEECK-FEES van 1952 was'n groot fees
wat vera! in Kaapstad gevier is. Dit is deur WOK ondersteun is
in die vonn van die sierwa DE GOEDE HOOP wat Jan van
Riebeeck:se een skip voorgestel het met'n bemanning van 20
manne in periodekostuums. Daarbenewens het die studente
ook aan die massavolkspelevertoning in die spesiale stadion op
die strandgebied in Kaapstad deelgeneem. Verteenwoor<llgers
van die studente kon ook aan die jeugradioprogram deelneem
tydens die ontvangs van die poskoetse.

In 1964 is C.J. LANGENHO'v'EN vereer deur die mosie te
herdenk wat hy op 23 April 1914 in die Kaapse Provinsiale
Raad ter tafel gele hetvir die erkenning van Afiikaans as onder
rigtaal in die skole. "n Langenhoven-program deur dosente en
studente is aangebied; gedeeltes nit die werke van Langenho
yen en ander skrywers is voorgedra, Koos Bouwer en die
Konsertkoor het van Langenhoven se liedere gesing en 'n
treffende toespraak is dear mnr, L.C. Bruwer, hoof van OKP,
gelewer, 'n Uitstallingvan boeke, foto's en tydskrifte was dee!
van die herdenkingsfees.

In 1966 was die RSA VYF JAAR OUD en 'n groot OF
koms by die Wellingtonse bydrae tot die vyfjarige republiekfees
het die harde werk van die studente en skoliere geed beloon.
Mnr, C.P. van der Merwe was die geleentheidspreker. In Kaap
stadis die dag vir die jeug op 18 Mei aangebied, waar duisende
skoliere op Nuweland bymekaargekom en indrukwekkende
massavertonings aanskou het Op die kulmurfront het WOK se
mnr, Koos Bouwer aan die opera Eugene Onegen deelgeneem,

WOK het sy VYF-EN-SEWENTIGSTE bestaansjaar in
1971 gevier met die voltooiing van die nuwe gebouekompleks
(die inwydiug het egter eers die volgende jaar op 13 September
plaasgevind omdat die terrein nog nie gereed was nie), "n
krieketwedstryd tussen die WOK-span en 'n oudstudentespan,
'n feesatletiekbyeenlcorns (met 14 rekords), 'n oorwinning oor
OKP in die jaarlike interkollege, die verowering van die Boland
beker in rugby vir die eerste keer, "n karnaval met 'n pragtige
hoofsierwa (WOK 1896-1971) en tamboemooientjies op 28
September, die jaadikse musiekfees op 23-25 September, en
deelname aan masse-items by die Republiekfees in Kaapstad,

Op 14Au"oustus 1975hetWOK saam met OKP deelgeneem
am die HULDIGlNG VAN OlE STIGTERS VAN OlE GRA
(Genootskap van Regte Afrikaners) wat 100 jaar vantevore in
die Paarl ges1ig is. Die program van die Afiikaanse woord en
lied is in die Toriugkerl< en by die Taalmomnnent aangehied.
WOK se aandeel was hoofsaaldik bydraes deur die Kollege
koor, die Dameskoor en solonommers deur Koos Bouwer en
Melvien Slier. Die twee dramadosente, Philip du Plessis en
Estelle Venter, he! 'n groot aandee! in die uitbeeldiug van die
geskrewe woord gehad, Die wydiugsrede is deur mnr, M.J .L.
Olivier gelewer.

Op 15 Augustus 1977 is die jaarlikse taalfeesprogram gewy
aan 'n TOTIUS-HULDIGINGSPROGRAM na aanleiding van
die herdenking van die digter se geboortedag op 21 Februarie
1877. Die Kultuurvereuiging het die program gereel met spre
ker dr. Fritz Gaum, en die voordra van Totius-verse deur Philip
en Joeleen du Plessis.

Die digter A.G. VISSER se honderdste veijaardag is in 1978
herdenk met 'n spranke1ende program van poesie en sang
onder die leidiug van Philip du Plessis.

Die REPUBLlEKFEES 20 was 'n goot feesgeleentheid
waartoe WOK in 1981 in Wellington en Kaapstad bednidende
bydraes gelewer het 'n Groot groep manstudente was behulp
saam met die oprigting van uitstallingsrnimtes in die Burgersen
trum in Kaapstad - "n taak wat groot opofferiugs gevra het
aangesien dit gednrende die tydperk van praktiese onderwys
gedoen moes word. Die netjiese sierwa wat aan die optog
deeJgeneem het, het die akademiese studierigtings aan die
Kollege voorgestel Tydens die Provinsiale Fees se jeugpro
gram op 6-8 Mei in die Goeie Hoopsentrum het 50 van die
manstudente deeJgeneem aan 'n massavertoning deur studente
en skoliere. Op die plaaslike fees het WOK die eenakter Die
Paddas van Dolfvan Niekerk opgevoer en die Kollegekoor aan
die saugfees deelgeneem.

1981 was ook die jaar waarin die honderdste herdenking van
die skrywers D.F. MALHERBE en JOCHEM VAN BRUGGEN
se geboortedae gevier is. WOK he! "n mooi huldigingsbrosjure
die Iig Iaat sien en die geleentheid met "n waardige program
gevier.

In 1986 het WOK, in samewerking met die Wellingtonse
Kunstevererriging, die GOODNOW-EEUFEES gevier.Die
aanvoorwerk vir hierdie besondere jaar het reeds in November
1984 begin toe'n feeskomitee, onder voorsitterskap van die
rektor, deur die Kollegeraad gelnisieer is. 'n Reeks feesverrig
tinge is deur die loop van die jaar afgehandel, waaronder 'n re
unie van oudstudente van beide kolleges wat by die Goodnow
saal betrokke was. Gedurende die retmienaweek, wat op 9 Mei
met die herdenking van dr, Andrew Murray se geboortedag
saamgeval het, is ag van die ou geboue tot nasionale gedenk
waardighede verldaar: Murray Hall, Goodnow Hall, Bliss Hall,
Cummings Hall, Ferguson Hall, die Hugenote Kollege, die Mur
ray-juhileurnsaal en Huis Samuel Die gedenkplaat voor die
Goodnow-saal is onthul deur die oudste reimieganger, mev.
Viola Mitchel van Somerset-Wes, wat toevallig ook op 9 Mei
verjaar en 95 jaar oud geword het Die mooi en treffende
toespraak wat mnr. Frans Malan, kurator van die Wellington
Museum by die geleentheid gelewer het is te vinde op pp.I4-15
van die 1986-Wynstok 'n Ander hoogtepnnt van die jaar was
die opvoering van die opdragwerk deur M.M. Walters, Oar die
Limiete, op 14-18 Oktoberin die Goodnow-saal

Gedurende 1988 is twee groot landswye feeste gevier: die
drie-eeue HUGENOTEFEES en die I50ste herdenking van die
GROOT TREK Omdat Wellington in die hartland van die
Hugenote Ie en omdat Wellington die geboorteplek was van
Pie! Reliefen Sarel Cilliers, het die dorp ook sy aandee! aan die
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feeste waardig gevier, Gedurende April het 'n verskeidenheid
Hugenote-verrigtinge op Wellington plaasgevind waarby die
Koilege ook nou betrokke was. Op 15 April het die kleurryke
program op Stadion Boland groat byval gevind, Studente en
leerlinge het plaasprodnkte van ag Hugenoteplase gaan haal en
aan "Goewemeur Simon van der Stel", en later tydens die
hooffees op Franschhoek, aan die Administrateur, mnr. Gene
Louw, oorhandig, Tydens die spesiaJe kerkdiens die Sondag
oggend, wat direk oar die senders van Radio RSA uitgesaai is,
het die WOK-koor, saam met ander kore van die dorp, onder
leiding van mnr, Henuie van der Merwe opgetree.

By die GROOT 1REK-HERDENKINGSFEES in Augustus
het die arnptelike feeswa en waens nit Narnakwaland en die
SwartJand op 'n koue en nat dag (net soos 50 jaar vantevore!)
voor die Moederkerk ontmoet Tydens die aandprogram het die
WOK-koor, onder leiding van Henuie van der Merwe, 'n
aangrypende uitvoering gelewer.

7.13 LEl'olEDAG EN KA&....AVAL

Die oorsprong van karnaval op die kampus kan stellig terug
gevoer word na die vieringe van Lentedag wat as 'n aktiwiteit
van die SVR reeds in die dertigerjare, en veral sedert 1938, sy
beslag gekry het AI die studente het nonnaalweg aan hierdie
verrigtinge deelgeneem. In 1939 is Lentedag die eerste keer
saam met die HUK, die Sendinginstituut en Friedenheim gevier.
'n Tipiese Lentedagprogram het bestaan uit 'n singende optog
na buite die dorp om die lentegees in te asem, "n optog van
sierwaens deur die strate, die uitsaai van lenteboodskappe, die
pas van lentebriefies, die gee van ruikertjies aan bejaardes en
die kroning van 'n lentekouingin gedurende 'n luisterryke
aandprogram. Daar is egter gepoog om elke jaar 50 program 'n
ander karakter te gee, Die program van 1942 was euig in sy
soort toe by die aandprogram items, wat spesifiek geskik was
vir die laer skool, aangebied is. Die derdejaar-musiekstudente
het by die aandprograrnrne gereeld 'n belangrike rol gespeeL

Teen 1963 het die patroon van die Lentedagvieringe reeds
aansienlikverander, 'n Kort program is gedurende die oggend
in die CP-saal afgehande1; gedurende die naruiddag het die
eerstejaarstudente blornme vir bejaardes in die dorp geneem en
in die aand het die informele Lentedans plaasgevind,

Die lentefees van 1979 het op die WOK-sportterrein plaas
gevind en wasvol plesier, Na'n gesamentlike rniddagete op die
grashet tradisionele spele SODSdriebeenresies, toutrek, kruiwa-,
sak- en ten1penresies plaasgevind Die dosente het in "gepaste"
sportdrag probeer netbal speeL Die aand is afgesluit met 'n
lentebal en die kroning van die lentekoningin, Carin Lombard

1980 50 makietie het die naam Wokkietie gekry en die klern
het weggeskuif van die tradisionele lenredag. Hierdie plesie
righede het onder die aksies van die VSR geval en was uie net
beperktot 'n enkele geleentheid nie. 'n Eie orkes, Easy Beat,
kon by die geleenthede optree.

In 1984 het die VSR die bedrywighede uitgebrei tot 'n
VSR-naweek waarvan die hoogtepunt 'n swemmarathon was.
OpVrydag 23 Maart het die swernrners, waarvan daar 11 was,

om 18:00 weggeduik vir 'n 15 uur lange aflosswern. Narnate
die swernrnery gevorder het, het verskeie aktiwiteite langs die
swembad plaasgevmd: gesinkroniseerde danse deur die 0_14
nasionale kampioen Kelly Emslie; die "swem-Jannie-swem"
deur Deon Opperman; die verkiesing van mej _ Marathon,
Carol-Hein (??) Burger; 'n lewensreddingvertoning deur die
noodhulpmstrukteurs en'n vleisbraai,

Die vooratgaande gebeurteuisse het gedien as voorlopers vir
die eerste volwaardigekarnaval wat deur die VSR in 1986 gear
ganiseer is. By'n spoggeleentheid op die Woesdagaand is die
karnavalkoningin Adele Weidemann en baa! twee prinsesse
Benita Fereirra en Jeanette Easson gekies. Adele het die
volgende jaar nag verder gepresteer deur deur te dring na die
finale rondte vir die verkiesing van Mej. Suid-Afrika, Donder
dagaand was die aand vir vensterversierings, Vrydagoggend het
alma! saarn noenbyt op die gras geniet, Vrydagnamiddag was
daar sirkuskaskenades, Vrydagaand 'n vleisbraaikompetisie,
Vrydagnag sierwaens boll, Saterdagoggend straatoptog met
tamboemooientjies en Saterdagaand die afsluitingsdans. Die
VSR het hierdie karnaval so goed georganiseer dat dit daarna
jaadiks as 'n vaste nornmer op hulle jaarprogram gebly het
Die trompoppies was die volgende jaar in groter aanvraag en
het oak by ander geleenthede SODS by die militere sportdag vir
vroue te Wynberg en by Wellington se Herfsfees opgetree.

1987 se karnaval het die vonn van 'n Country-naweek
aangeneem met die verkiesing van 'n Mej. Country, Adele
Weidemann, In plaas van die straatoptog is daar werldike vlotte
gebou wat op 'n groot plaasdam teen mekaar moes kompeteer, .
Die Saterdagaand was daar die gebruiklike dans, en die Sondag
is die naweek met 'n diens in die Goodnow-saal afgesluit

By die 1988-karnaval was die tema ~Advertensiemal" 
Jeanette Basson is as Mej, Karnaval gekies. En vir die laaste
WOK-karnaval is Liese! de Villiers as karnavalkoningin en
Trudine Brede1len Maritha van der Merwe as prinsesse gekies.
By hierdie laaste karnaval het die tema "alles-wat-wiele-het"
vanwee die gure weer arnper verander in :n "alles-wat-dryf"
aktiwiteit.

Die karnaval, as aktiwiteit vandie VSR, het aan baie studen
te die geleentheid gehied om organisatoriese ervaring op te
doen, Die fondarnentstene is deeglik gele, sodat die toekom
stige studenterade uit die ervaringe vandie verlede kon put

7.14 DIEWOK-ORKES

Daaris verakeie pogings aangewend om "n WOK-orkes op
die been te bring, maar vanwee die gebrek aan instrnrnente kon
eers in 1943 dsartoe oorgegaan wont Die orkes bet by debars
aande en die Interkollege 'n daadwerldike rol gespeel en in
1944, bv., het die orkes bestaan nit 1 viool, twee trekklaviere, 2
kitare, 2 ukeleles en 1 banjo.

In 1954 bet die orkes, onder leiding van die konsertinaspe
ler Piet Geldenhuys, die konserttoer na Porterville, Piketberg en
Citrusdal vergesel Met die vertrek van daardie jare 50 spelers
bet die orkes in daardie vorrn egter uie weer op die been gekom
nie. Kleiner ligter insturnentale groepekon in later jare saamge-
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stel word, vera! met die hulp van eiektronikaversterking, maar
'n ~amptelike"WOK-orkesbetnieweernayore getreenie.

7.15 VOLKSPELE

Die opkoms van die Volkspelebeweging in die veertiger- en
vyftigerjare het ook op die WOK-kampus sy invloed uitgeoe
fen. Doseme, soos mnr, Thys Olivier, was hierby betrokke en
het verskeie volkspelekursusse bygewoon. Saterdagaande, na
die Kultumverenigingbyeenkomste, het die studente derha1we
lustig tiekiegedraai en gewals. Namate die belangstelling in
volkspele Jandswyd gekwyn het, het die aktiwiteit ook op die
kampus verdwyn, ten spyte van 'n beroep wat die dosent in
Liggaamlike Oefening, mej. M.C. Ingle, in die 1941-jaarblad
gedoen bet "Laar u ideaal wees 'n beweging wat grasieus, or
delik en bevallig is en tog genotvolle, gesonde en opvoedkun
dige ontspanoing verskaf. Ek kan hierdie faktore nie genoeg
beklemtoon nie, Alleen as u hierdie eienskappe VOOI De hou,
sal die volkspele in die regte rigtingontwikkel en 'n deel van die
Afrikaanse kultuur uitmaak,"

7.16 DIE DRAMA.fIONEELVEREJIo'lGING

Hierdie vereniging is in 1944 gestig onder die naam "Drama
tiese Vereniging" waarby 1081ede aangesInit het, Die groep is
in tien kleiner groepe verdeel wat elk 'n eenbedryf sou kon
opvoer - stukke soos Malkop Lettie en Die Wegraak van
Sannie het aan die deurt gekom. Die Vereniging kon in 1945
ook dee! he aan die tonee1fees wat deur die dorp se Kunsver
eniging georganiseer is. Die jaar se deelnemers is in vyfgroepe
verdeeL 1946 se hoogtepunt was 'n verskeidenheidsprognun
van sang en dans nit verskillende Jande en 'n opvoering van die
eenbedryf Die Braaiboud.

In 1947 is beslnit om die Vereniging van Dramakuns en die
Debatsvereniging te amalgameer, maarin 1957 is die band weer
losgemaak en is 'n toer gedurende die Septernbervakansie
ondemeem ria Malmesbury, Moorreesburg, Piketberg, Porter
ville, TuIbagb, Ceres, Wolseiey, Robertson, Montagu en Bon
nievale. Die program bet, benewens ander items, ingeslnit Die
Ligblou Vaas (Gerhard Henkes), Die Onmoantlike Tweeting
(C.J. Langenhoven) en Lankmag Sy Lewe (Stephanie Faure).

Na 'n paar jaar van nitspan het die vereniging in 1963 weer
aan die gang gekom met die drama Die Binnehof van M.l.
Murray. Die skryfsteren W.E.G. Lonw was eregaste by die
aanbiedingin die C.P. van der Merwe-saal Die regisseur was
Danie Marais. Hierdie drama is ook in die Paarl en op Mal
mesbury, Moorreesbwg, ceres en Caledon opgevoer.

Gedurende 1968 het die vereniging weer eens nnwe 1ewe
gekry met rnnr. Giepie Theron as skakeldosent Onder sy regie
is 'n gedee1te nit Die Dieper Reg van N.P. van Wyk Louw,
asookdie blyspel Koning Eenoog op die planke gebring.

In 1970 is die vak Spraak en Drama as "n keusevak vir der
dejaar- senior primere studente ingevoer. Dit het onmiddel1ik
as stimulus gedien vir 'n geslaagde aand van tonee! en voor
drag. Uittreksels nit King Henry VIII, Die Heks en Die Vroue

van Troje is opgevoer. Hierdie aanbiedinge is in die daarop
volgende jare opgevolg met voordragaande van hoogstaande
geha1te. In 1911 is die absurde eenakter Die Sandkis in die
Kaaplandse rondte van die ATKV-toneelfees aangewys as die
beste eenakter. In 1913 vera! kon die vereniging sy plek vol
staan met die Langenhoven-herdenkingsjaar.

Tydens 'n vergadering van die Kultumvereniging in die
eerste kwartaal van 1915 is GA Watermeyer se BaOade van
die Bloeddorstige Jagter in klank en beeld op die planke
gebring. In bierdie jaar was die vereniging ook baie aktief deur
ses verskillende opvoerings in teaters in Kaapstad en Stollen
bosch byte woon.

In 1916 het die rektor, mnr. M.J.L. Olivier, versoek dat die
drie verenigings, nl, die Debat/Ku1tmJrvereniging, die Drama
vereniging en die Musiekvereniging tot een vereniging, die
KnItuurvereniging, saarngesnoer word. Die lidmaatskapsgeld
vir elkvan die 280 stndente was 25 sent per jaar, en elke lid is in
besit van 'n lidmaatskapskaart geste1. Die bedrywighede van
hierdie jaar, nl, die kultuuraand op 9 Maart, die interkoshnis
redenaarskompetisie op 21 April, die Sondagaandkonsert op 16
Mei, die kamermusieknitvoering op 25 Mei, die Duitse
Jeugorkes van Bremen op 24 Julie, die interkollegeredenaars
kompetisie op 25 Augustus, en besoeke aan die Nico Malan
teater illnstreer hoe die werksaamhede van die nuwe vereniging
gekoordineer is. Verdere toneelaanbiedinge word by die
verslag oor die Kultuurvereniging geme1d (par. 7.4 en 7.6).

7.17 DIE LANDSDIENSKLUB HUGO RUST

Na 'n besoek van die bekende landsdiensleier, mnr. Okkie
Jooste, bet Landsdienskoors die WOKke beetgepak en op 21
Augustus 1953, met 'n opkoms van ongeveer 150 studente, is
die Landsdiensklub Hugo Rust gestig. Die eerste voorsitter was
mnr. J. Koege1enberg en die sekretaresse mej. R. Rossonw. Die
volgendejaaris mnr. JA (Boetie) van Zyl as beskermheer aan
gewys - 'n posisie wat hy beklee het tot by sy aflrede in 1980.
(m) Soos mnr. JA Malan (later professor), die tweede
voorsitter, latergetnighet "Mnr, Van Zyl was die Landsdiens,"
Vanaf 1910 bet mnr. J.R.S. Badenhorst as skakeldosent opge
tree.

Die eerste Idubkarnp is gedurende die Septernbervakansie
1954 gehou. In 1955 het die k1ub egter met kleiner getalle weg
gespring, maar nogtans met ywer Vrydagnamiddae VOOI die
Kollegegebou gewerk. Die jaadikse kamp is by Napier gehou.
Die volgende jaar is voortgegaan met dienslewering op die
kampus, spesifiekby Hnise Murray, Wouter Malan en Kwa
thu. Die kIub--, gesamentlike en streekkampe is gereeIdjaadiks
by terreine soos Muldersvlei, Bainskloo( Salmonsdam en vera!
Jonkershoek gehou,

Op 21 Februarie 1963 het die Klub besoek ontvang van rom.
Hogo van die Mobil-Oliemaatskappy wat 'n waardevolle
Gregoire-olieverfskildery aan die k1ub oorhandig bet as prys vir
die beste naskoolse Landsdiensklub. By die geleentheid is ook
die Springbokknopie aan mnr. JA (Boetie) van Zyl oorhandig
vir sy besondere belangstelling in en leiding aan die Idub.
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Die klub het jaarliks met sy algemene vergaderings, projek
te, kursusse en hrnpbedrywighede voortgegaan, Gesarnentlike
sang was gereeld aan die orde van die dag en besoeke van die
kultunrbeamptes van die Departernent Kultuursake het vir
nuwe inspirasie gesorg. Die ledetal het steeds toegeneem - in
1970 by. het 380 lede aangeshrit In 1971 is die eerste keer
saam met OKP en Denneoord in Jonkershoek gekampeer - 'n
gebrnik wat daarna dikwels herhaal is. Die jaarlikse nasionale
kamp in Jonkershoek is ook gereeld deur 'n groepie lede van
WOK bygewoon. Uit hierdie nasionale kamp is gereeld 'n
keurgroepie Landsdieners gekies wat deur die Mobil-maar
skappyop 'n toer geneern is. In die meeste gevalle was WOK
ook daarby ingesluit

In November 1977 het 'n besonder groot groep van 28
WOKmlers die nasionale stndentekamp te Maselspoort byge
woon. By hierdie kamp het Tat Visagie die Junior Springbok
toekenning virleierskap ontvang.

In 1978 het die Kl:ub sy 25-jarige bestaan gevier. Dr. Jan
Malan van die FakulteitOpvoedkunde van die Universiteit Stel
lenbosch, wat die eerste voorsitter was, het as gasspreker by die
herdenkingsvergadering opgetree. Tydens die vergadering is hy
met 'nprestasietoekenning van die Landsdiensbeweging vereer.
Die klub kon oak in daardie stadium spog met die onderskei
ding am, volgens die oordeel van die hoofkantoor, die toeken
ning van die Departernent Nasionale Opvoeding te ontvang vir
die aktiefste Landsdiensk1ub in die land, In 1980 by. is die
ledetal as 420 aangegee. Verskillende staptogte, kampe in
streek-, klub- en skoolverband is soos gewoonlik deur talle van
die lede bygewoon en dienste as leiers gelewer. In die Julie
vakansie van die jaar het 'n groep die nasionale karnp te Glen,
by Bloemfontein, bygewoon, waar Tat Visagie, wat as leier
opgetree het, 'n pragtige skouerband met die Landsdienswapen
daarop as erkenning vir jarelange diens aan die Landsdiens
ontvang het Heide die darneskarner en die manstent het by die
geleentheid ook toekennings ontvang vir die hoogste punte vir
netheid behaal 'n Ander groep het in die Junievakansie 'n
staptog na die YlSlivierafgronde meegernaak en di! as 'n onver
geetlike ervaringbeskryf

By die afsluitingsveradering van 27 Augustus 1980 is af
skeid geneern van rnnr J.A. (Boetie) van Zyl, stigter van die
klub. "Oom Boetie, ons is hartseer, maar hartseer omdat ons
gelukkig is om vir u te kon ken en om werldik Landsdiens by u
te kon leer. Dankie vir wat u in 26 jaar vir die klub gedoen bet
U p1ekkie salaltyd u s'nbly!"

Die jare wat gevolg het, het hulle gebruiklike aktiwiteite
bebels van eerstejaarsui:tstappie kampe, vergaderings, staptog
te (Bolandvoetslaanpad, Wildekus, Weskus, Kranshoekvoet
slaanpad te Knysna, Dwarsrivier, die Ou1eniqua-wandeJpad),
opleiding as Landsdienleiers en leiding by skolekarnpe. In 1986
het Bennie du Plessis en Alta Naude Junior Springbok-wapens
verwert, terwyl Henk Brand di! in 1987 verwerfbet Gedurende
'n lang naweek in April 1986 het 30 Landsdieners 'nbustoer na

die Klein Karoo en Mosselbaai ondemeern.
Lede wat die baie spesiale prestasie behaa1 het om vir die

Tnnbavati-staptog genooi te word, was Neels Riekert (1982),
SUS211 Lochner (1983), Johan Vosloo, Piet Nel (1987), Johan
Vosloo (1988) en Andrew Bnmdyn (1989). Lg. twee het ook
die Junior Springboktoekenning verwerf

Aan die emde van die eerste kwartaall988 moes die klub
afskeid neem van sy skakeldosent, mnr. Dries du Toil, wat
saam met sy gesin oor die loop van 11 jaar 'n groat rol gespeel
het in die uitbou van die WOK-Landsdiensklub.

In 1989 was die Landsdiensbeweging in Suid-Afrika 75 jaar
oud, Ag lede het die spoggeleentheid in Kaapstad bygewoon.

7.18 'N EIE KLEURBAADJIE

WOK kon in 1952 eindelik sy eie kleurbaadjie in gebrnik
neem - 'n projek waarvoor mej. Helen Ellefsen haar in die
besonder beywer het Spesiale reels vir die dra daarvan is
opgeste1, bY.,'n eerstejaar kon eers na drie maande daarvoor
kwalifiseer nadat 'n kleUIkaart aan horn/haar uitgereik is. Die
kleurbaadjie mag me op Sondae gedra word me; oak me in 'n
kroeg of enige ander onbetaamlike plek, wat tot oneer van die
Kollege sou strek me. Om die koste van die registrasie van die
kleure te help dra, het die VSR aan die einde van die eerste
kwartaal in 1954 'n konserttoer na Porterville, Piketberg en
Citrusdal georganiseer. Die registrasie van die kleure is in 1956
finaa1 afgehandel,

By die Intetkollege van 1953 kon bykans a1 die studente
reeds hulle nnwe 1deuIbaajies dra. Dit was stellig 'n sterk
getuienis van die hegte kollegegees wat in daardie dae geheers
bet Soosdie uittredendehoofmnr. Hugo Rust getuig het: "Ons
Kollege is nag altyd een groot familie. Ons ken g'n on
derskeide in ons inrigting me. Ons is een groot hegte eenheid.
Hierin Ie ons krag en hierin Ie oak die geheim van ons sukses...
Grater eenheid en groter lojaliteit kan g'n hoof van 'n inrigting
ondervind me." Hierdie eenheid en hegte kollegegees se
boodskap is wyd uitgedra want teen 25 Augustus 1955 is reeds
310 aansoekevan voornemende eerstejaars vir toelating in 1956
ontvang - meer as dubbel die getal wat die Kollege sou kon
inskryf "n Interessante verskynse1 van daardie jare was dat
heelwat voornitbesprekings, selfstot 4 jaar, ontvang is.

In 1960 het'n korniteevan die VSR aandag geskenk aan die
herontwerp van die kleure en wapen. Die ou wapen is aangepas
om die afsonderlike kursusse in die Kollege te weerspieel, en
die baadjie was van 'n room- effekleurige materiaal. Hierdie
nnwe kleure bet me by die studente aank1ank gevind me.

In 1965 is egter oorgegaan tot die ontwerp van nnwe kleure
en wapen omdat die kleure en wapen me volkome hera1dies
bevredig bet me. Die kleurekomitee, onder vOOISitterskap van
mnr. M.J.L. Olivier, het bestaan nit studente en personeellede.
Die hera1dikus, dr. Cor Parna, is in adviserende hoedanigheid
betrek. ('n Afilrnk van die wapen en sy hera1diese verklaring
volg nil hierdie bladsy.)



DIE KOLLEGEWAPEN VAN W.O.K.

'n X oukeur ige onrledinc van oris ou kollegewapen he r aan die lig gebring dar hierdie

wapen nie aan die vereisres van die heraldiek voldoen nie. 'n Bekende heraldikus. d r. C.

Parna. is genader om 'n nuwe wapen re onrwerp, Om prakriese en esretiese redes is toe oak

bes lui r op 'n eftekkleurige baadjie - 'n skakering van bl ou, H ierd ie n uwe bedeling ten op

sigre van ons sirnbole het in 1965 in werking ge tree.

BESTASDDELE VA.'.- OS5 ll--.-1PES

(a) Die 5kild

D ie skild van ons waoen word deur die krukkekruis (elke uireinde is van 'n dwarsbalk

voorsien) in vier kwarriere verdeel, D ie kruis is 'n simbool van die Christendom. \V.O.K.

her gegroei uit die H ugueno t Seminary - 'n inrigring war deur die Kerk (d r. Andrew

M urray) g estig is.

(d) Die Hel mteeen

(e) Die IVrang

T ussen die helm
en die helrnreken
(Eng. crest) is die
wrong.

(b) Die H elm

Bokanr die skild
is d ie helm.

oo rspronklik W' a
"enmak ersva lleige·'" -noern.

In die reg rerbo
hoek (vi r oris Ivk di r

links) is die H uge

noteduif - die duif
wa r onderaan die

H ugenorek ruis hang.
H ierd ie duif is 'n

sirnbool va n d ie Hei
lice Gees. D is 'n ce-:;:) C)

paste figuur o f sirn

bool as ons dink aan
die oo rspronklike

H uguenot Seminary.

In ons wapen is
In die linkerbene- die Hollandse leeu

dehoek is 'n aarn- die helrnteken. am
beeld - .n simbool klaar blyklike redes

war die wa rnakersbe- VI b 1:\U A. her ons keuse op die
~ '1' r- OU pI.\> Hollandse leeu ge-

dryf op \\~ellington (J TEErt ~ val. Daar is baie
voorsrel. D ie \\'7el- reone oo r die ge-
Iingronse gebied is wildh eid en sim bo-

liek van die leeu. In ons wapen is dit sirnbolies van krag, In sy regrerklou hou die leeu 'n

kotse disrel "as. Die ee rste hoof van \V .O .K. was 'n korsrnan - mnr. H arvie. Hi' is in

1896 aangestel toe daar besluit is dar onderwysers in aparre inrigtings (nie saarn me r skoal

leerlinge nie) opgelei rnoet word. Daarorn is disrel in ons wapen.

(e) Die Dekkleed

D is die srof (rnareriaal) war bo-aan die helm vasgernaak IS en daarornheen Iladder,

Ons Lease

Die La tynse leuse - VIRTUTE ET O PERA - beteken : deur deug en arbeidsaarnheid

( By vir tue and indus try).
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7.19 OPVOEDKUNDIGE TOERE

Onder aanvoering van mnr, D.J. de Villiers is 'n boottoer in
1965na Durban deur 41 studente en 5 dosente ondemeem.

Gedurende die MaartlApriJvakansie 1965 bet 'n groep
studente onder leiding van mnre. Piet Barnard en Amo dn
Plessis "n bustoer tot in die Transvaal, met verste bestemrning
Pretoria, ondemeem. 'n Besoek aan die Randse Paasskou is by
hierdie toer ingesluit.

In die Junie/Julievakansie van 1967 het 'n groep studente
onder die leiding van mnr, en mev, John Matthews "n toe! na
Zimbabwe, Mosambiek en Zambie onderneem.

In 1970het vyf dosente onder leiding van mnr,F.L. Knoet
ze en 'n groep studente (sangers en dansers) 'n toer deur
Europa onderneern. Portugal, Duitsland, Switserland, Oosten
ryk, Italie, Frankryk, Holland en Engeland was aan die beurt,
insluitende 'nbesoek aan die passiespele in Oberammergau,

In dieselfde jaar bet nog "n groep van 45 studente onder
leiding van mnr, C.J. Matthews "n bootreis na Durban onder
neem.

Gedurende die MaartIAprilwkansie 1972 bet 'nWOK-safari
van 51 toerlede onder leiding van mrrr. Piet Barnard en rnej.
Elhie Joubert na Suidwes-Afrika plaasgevind, Die reis was deur
sornmige onherbergsame gebiede, en die verste draaipunt was
die Etosha-wildreservaaJ:. Vir bierdie groep studente was dit so
'n besondere ervaring dat hulle 'n spesiale dagverhaal onder die
rite! Boel se Safari in afgerolde vonn uitgegee het,

Mm. P.H. Nortje het in 1975 'n "Groenbergtoer" van
WOK-studente en ander toergenote - altesaam 75 mense • na
Europa gelei, Die Iande wat besoek is, was Italie, Switserland,
Duitsland,Frankryk,Holland en Engeland.

Hierdie Europa-toer is in Junie/Julie 1978 opgevolg deur 'n
kleiner groep van 22 studente en dosente onder leiding van dr,
p.r. Avenant na stede soos Amsterdam, Heidelberg, Innsbruck,
Venesie, Rome, Capri, Sorento, Florence, Genoa, Nice, Bern,
Basel, Parys, Madrid en Louden. 'n Ander groep van 41
studente, onder leiding van die twee aardrykslmndedosente,
mnre. Piet Barnard en Dries dn Tort, het Suidwes-Afuka
besoek, Die groepbet so ver as die Etoshapan in 10 dae moes
ry.

Die Transkei-toer van 1981, onder leiding van mnre, Basie
Basson, Jurie Joubert, Koos Lotz en die girls Khnlile, was vir
die 44 students, waarvan verskeie Xhosa as vak geneem bet, 'n
besondere ervaring. VanafKoffiebaai bet hulle 'n lang staptog
onderneem en o.a. die abakwethu en 'n bierfees te siengekry.

In 1984 is die Transkei-toer, onder leiding van mnr, Basie
Easson, herbaal Die ander personeeIlede was mnr, Chris
Pienaar en mej. Leonore Ehlers. HuJle is vergesel deur John
Gagavu, die algemene assistent wat in die biblioteekgewerk: het,
as gids, 50 studente het die toer meegemaak, Die meeste van
die tyd is MIl die kus deurgebring, hoewe1 staptogte ook
ondemeem is.

Ander toere wat in verenigingsverband onderneem is, bv,
Koor, Landsdiens, ens., is onder die verenigings se bedrywig
hede vermeld,

7.20 OPLEIDINGSKURSUS VIR KADETOFFISIERE

Hierdie opleidingskursus vir manstudente is in 1964 ingestel
onder aanvoering van mnre. J.D. Bouwer en JA van Zyl Die
We11ington-tak van OKKO was bekend as K13. Die kursus het
aan studente vrystelling verleen van 9 maande van die verpligte
rnilitere op1eiding. In die Junievakansie van 1965 het die
studente 'n bevorderingskursus te Oudtshoom bygewoon 
LR. Hubbard bet hom onderskei deur die eerte plek in die
kursus te verower.

Die instelling van die nasionale dienspligste1sel het bierdie
kursus egter oorbodig gemaak

7.21 VCHO

'n Takvan die Verenigingvir Christelike Hoer Onderwys is
in 1969 gestig - 'n vereniging wat hom daarvoor beywer het
dat studente op universi1eits- en kollegekampusse opleiding
ontvang het watgegrond is op en in ooreenste:mming is met die
Woord van God. Hierdie vereniging was egter me lewens
vatbaar in soverre dit die WOK-studente betrefme.

7.22 DIE FOTOGRAFIEKLUB

Aan die begin van 1979 is 'n fotografieklub met rnnr, Koos
Bouwer as skakeldosent gestig met die doe! om diegene war
wou leer foto's neem en hulle kermis met ander deel tot diens
te wees. 'n Donkerkarner is in die Goodnow-saal ingerig (in
1981 is dit na die hoofgebou verskuif) en goeie fotografiese
apparaat aangekoop. Lesings, demonstrasies, uitstallings en
uitstappies waarop die rnmt-verworwe kennis toegepas kon
word, is gereel, In die daaropvolgende jare is op die goeie
fondamente voortgebou. Na die vertrek van mnr, Bouwer in
1980 het die stukrag agter die klub gekwyn, sodat dit na 1981
nieweer MIl die ganggekom het nie.

7.23 DIE STAAThfAKERS

Op 3 Febroarie 1982 het die aanwesiges by die stigtings
vergadering van die Staannakers eenparig besluit om voort te
gaan met die stigting van die beweging. In dieselfde jaar nog
bet die Iedeta1 gegroei tot 47, die grootste Staatmakergroep in
Kaapland. Die doe! van die veldkometskap was om MIl die
studente met 'n Christelike en nasionale lewensbeskouing ge
Ieenthede te hied om hulle in die Afiikaanse kuItuur uit te leef
en sosiaal met ander studente te verkeer, Leierskap en burger
skap was die onderwerpe van die vergaderings sowel as diens
lewering aan die Voortrekkerbeweging.. Die Interstaatmaker
konferensie op Oudtshoom is ook bygewoon. Mnr, Jan Schon
bet as die skakeldosen1 opgetree.

Die volgende jaar het die ve1dkornetskap as gashere by die
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Hawekwa-jeugterrein opgetree vir die Kaaplandse konferensie
die naweek van 12-14 Augustus. Die lede het ook diens
gelewer by kornmando-, streek- en gebiedskampe, en 13 van
die lede het opleiding in knrsus I vir Voortrekkerleiers onder
gaan. In 1984 is die Kaaplandse konferensie te Wemmershoek
en die landswye konferensie te Hartebeespoortdam bygewoon,

In 1985 was 'n naweekkamp te Breerivier en die inIywing
van 81ede, ook as oflisiere, van die hoogtepunte van die jaar se
werksaamhede, In 1986 verwerf die Staatmakers die Rapport
ryers se toekenning vir die beweging op die kampus wat die
meeste gerloen bet om die Afukaanse taal en kultum te bevor
der, Ander hoogtep1ll1te van die jaar was die inIywingsere
monie by die Taalmonument, die saamtrek by Glen Cairn, die
nasionale konferensie te Potchefstroom en 'n besoek van
Shaleen Surtie-Richards.

Op die nasionale konferensie 1987 is 'n spesiale skild vir die
aktiefste veldkometskap by onderwyskolleges aan die WOK
Staatmakers toegeken. In 1988 is weer eens 'n baie vol pro
gram afgehandel by wyse van interessante vergaderings, 'n
naweekkkamp OF 'n plaas by Caler\on, 12 lede wat na die
nasionale konferensie te Windhoek gereis het, die ontvangs vir
die tweede llgtereenvo!gende jaar vir die aktiefste kollegeveld
kometskap, die Kaaplandse konferensie te Knysna, deeIname
aan die Republiekfeesviering en die Groot Trek-fees. In !g.
geval is die ossewa te voet vanaf die Paarl tot anderkant die
Hugenote-tonne1 bege1ei. En in 1989 is die skild weer eens die
derde keer verower.

7.24 DIE KOSHUISLEWE

Sedert die vyftigerjare bet die gebruik by die Kollege
ontstaan om personeellede en hulle gades as hnisouers in die
koshuise aan te stel Hierdie beleid het besonder positiewe
resultate gelewer aangesien die koshuise vir die studente as 't
ware tweede ouerhuise geword het, Omdat verreweg die
meeste studente by die koshuise ingewoon het, kon die
gesonde studentegees OF die gesonde koshuisgees gebou wont
Verslae oor die koshuislewe het ook in die jaarblad begin
verskyn en het deurgaa:ns van hierdie positiewe gees getuig,
Soos mej.Annatj:ie van Schalkwyk, primaria van Huis Wouter
Malan, in 1957 geskryfhet "Hier is hulle een van 'n groep en
gou besef hulle dat hulle geInk ook bepaal word <leur die
verhoudiug teenoor die ander studente.. Samewerking, wat so
'n uiters be1angrike aspek van ons professie is, word dus mer
bevorder..., Ek is egter seker, en a! die studente sal met my
saamstem, dat die kosbnislewe 'n opbouende en onvergeetlike
tydperk in elkeen se lewe is."

Verslae oor elke koshuis se bedrywighede en nuusiterns oor
inwoners bet gereeld a! die jare in die jaarblaaie verskyn.

7.25 KERKLIKETERREIN

Aangesien die studentekoshuise binne die geografiese
gebied van die NG Moedergemeente Wellington geval het, bet
die groor getal NG-lidmate by diegemeente ingeskakel In 1968
is daadwerklik aandag gegee aan die inskakeling van die

studente by die gemeente deur die instel van die studentediako
nale hulpdiens nit die studente van beide kolleges en onder
voorsitterskap van die studenteleraar, ds. Dawie de Villiers. Die
Jeugkommissie van die Kerkraad het as die skakelliggaam
opgetree. Een van die gemeenteleraars het dan ook oor a! die
jare as studieleier by die CSV se normaalklas opgetree.

Gedurende die tagtigerjare is damestudente ook as diakens
by die gerneente se predikantswyk F, nl, die aftreeoorde Silwer
kruin, Fyn Goud en Saffier, verkies. Hierdie praktyk was be
sender geslaag en 'n hegte band is tussen die studente en die
bejaarde lidmate opgebou,

In die dae voor studentemotors op die kampus begin ver
skyn het, het die studente in groot getalle die eredienste byge
woon, Narnate die motors geleidelik meer geword en die stu
dente a! hoe meer met naweke weggegaan het, het die opkom
ste merkbaar gekrirnp. "n Verskeidenheid ander faktore het
waarskynlikook tot hierdie verskynsel bygedra.

7.26 STUDENTEBETROKKENHEID

'n Verskynsel onder die studentegemeenskappe oor die jare
is dat belangstelling en betrokkenheid in studentebedrywighede
aansienlik gewissel het Klagtes het vera! teen die middel van
die sestigerjare begin kop uitsteek dat die studente me genoeg
betrokke was by aktiwiteite me, dat sommiges maar net vir
hulleself leef dat die moeite wat besture doen me deur goeie
opkomste beloon word me, ens.

Die redakteur van DIE WYNSTOK, Hermie van der Mer
we, het in die uitgawe van Imrie 1970 hierdie probleem be
spreek en aangedui dat 'n wysiging in WOK se verenigmgs
lewe noodsaaldik geword het omdat, volgens sy siening,
ongeveer 80% van die waarde van die verenigings vir die
studente verlore gegaan het Met die uitsondering van die
ACSV, het geeneen van die verenigings a! die studente bereik
me vanwee alma! se oorvol programme. Dit was onmoontlik
om met a! die buitemuurse aktiwiteite nog aan vier verenigings
te behoort en 'n aktiewe lid te wees. Hy het derhalwe aan die
hand gedoen dat die keuse aan die student gestel moes word
om bv, aan die ACSV en nog een ander vereniging te behoort 
derhalwe sou die dooie hout uilgesny kon word en sou die
meer "kompakte" vereniging beter kon fimksioneer,

In 1980 het die rektor 'n opname Iaatmaak van die studente
se betrokkenheid en die volgende syfershet aan die lig gekom:

AKTIWlTEITE % VAN MANS % VAN DAMES TOTAAL
Koshuisatletiek 63,6 41,0 48.5
AtIetiekklub 11,9 2,7 5,8
Tennis 19,6 66,9 51,3
Krieket 20,3
~em ~8 2~ ~

Hollie 18,2
Netba! 70,3
Rugby 54,5
Gimnastiekklub 5,6 0,1 2,1
Kollegekoor 10,5 13,7 12,7
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Broadway-aanbieding 23,8 18,6 20,3 1924 Verskeidenheidskonsert
Dramavereniging 2,8 3,7 3,5 1925 Hiawatha's Wedding
Kultuurvereniging 15,4 12,8 13,6 Feast - S Coleridge-
Fotografieldub 11,9 0,1 4,2 Taylor
Republiekfeesoptredes 46,2 10,3 21,5 1926 The Holy City - A Gaul The Rivals - Sheridan
ACSV 74,1 88,3 83,6 1927 H.M-S. Pinafore - Toy Land - M de
Landsdiensklub 64,3 76,9 72,7 Gilbert& Sullivan Villiers
Noodbulpklub 11,9 55,1 40,9 Die Spookhuis - Gross-
Kamp(e) bygewoon 49,0 60,0 56,4 kODf
Toer(e) meegemaak 19,6 16,2 17,3 1928 The Mikado - Gilbert Carnival- M de Villiers
Bloed geskenk 65,7 56,9 59,8 & Sullivan

1929 sea Idylls - M de 'n Skoonvader - J H H
Hierdie opname het weliswaar me die kwaliteit van betrok- Villiers deWaaI

kenheid kon meet me, asook me in walter mate sommige stu- 1931 Maiko\) Lettie
dente by 'n veelheid van bedrywighede betrokke was terwyi 1932 Miss Hoek ofHolland
anderdalkbaie afsydig gestaanhet me. Wat egter duidehlc is, is Hansen & Jensen
dat die ge!eenthede vir betrokkeubeid beskikbaar was en dat 1933 She Stoops to Conquer
baie studente daarvan gebruik gemaak he! en ook bulle bydraes -
gelewerhet 1935 Eisteddfod Mr. PimPasses By

Bedrywighede wet van 'n meer gespesiaJiseerde aard was en Die Bron - M Murray
gevolglik deur min studente ondersteun is, het cor die jare me Die Pels - J. Malan
noodwendig standgehou me. Hu11e voorfuestaan het gewoon-

1936 His Majesty's Dream
lik afgehang van die teenwoordigheid van studente wat reeds Shin
oor 'n gevorderde belangstelling en kundigheid op die gebied

1937 Gardener's Dream
beskikhet Wanneer die skakeldosent me dieselfde belangstel- Crystal Gazer
ling en geesdrif gedeel he! me, of wanneer "n geesdriftige

JakkaIskaskenades
skake!dosent vertrek het, he! die bedrywigheid metteryd van die Somerdagof
tonee! verdwyn

Knnskritiek
7:1.7 'N OPSOMMINGVAN KOLLEGEPRODUKSIES 1938 Voor die Trek

Opsommenderwys word die produksies en opvoerings waarby
The Romantic Age -
AAMilne

die studente betrokke was, in soverre dit opgespoor kon word,
1939 Death ofMinnehaha Aankoms van die Huge-

in die volgende tabeI aangegee. (In die eerste dekade van die
1939 David the Shepherd note

~he!die~~~ro~me~~~esaangep~~ Boy
maar ingeskakel by die van die Hugenote Seminarie):

1940 DeathofMinnehaha
1942 Lentefeeskonsert

DA1UM I MUSIEKPRODUKSIE I TONEELOPVOERING 1944 Malkop Lettie
1905 Samson - G F Handel Die Wegraak van
1906 St Paul- Mendelssohn Sannie

1907 Joshna - G F Handel e 1945 Letterkundeaand

1908 Missa Duodecima - 1946 Die Braaiboud

WAMozart 1947 Die Deater van Jairus
1909 Historiese musiek 1948 Musiekverskeiden-
1910 The Holy City - Alfred heidskonsert

Gaul 1949 Sim" of'Thankszivine
1913 The Taming ofthe 1953 The DearDeparted

Shrew - Shakesoeare Die Vrees
1920 Twelflh Night Die Braaiboud
1921 Messiah - Handel 1955 Sangfees opgedra aan
1922 Messiah - Handel PJLemmer
1923 The Tempest- 1956 St Mary Magdalene -

Shakespeare I John Stainer
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On Aand op Broadway Niekerk
1957 Sangfees met o.a.: A Die Ligblou Vaas - Sangfees

Song Cycle ofNmsery Gerhard Beukes 1982 Sangfees Afrikaners is Plesierig -
Rhymes - A Hall Die Onmoontlike Twee- Paassangdiens Andre P Brink

ling - C J Langenhoven 1983 Sangfees Die President en die
Lank Mag Sy Lewe - Paassangdiens Rebel - J Brits
Stephanie Faure 1984 Altyd maar Glimlag - Die Paddas - Dolfvan

1958 Sangfees Pranz Lehar Niekerk
Konserkoortoer Sangfees

1959 Sangfees En Hadde de Liefde Kuestadeelname
Konsertkoortoer Niet - Eitemal SAUK-TV-deelname

1962 Lilac Time (met 1985 Die Messias - Handel Die Man met die Lyk
Schubert-melodies) Sangfees om syNek - Bartho

1963 Sangfees Die Binnehof- M I Srnit
Konsertkoortoer Murray 1986 Victoriaanse Aand Oor die Limiete -

Die President en die Sangfees en Kuesta MMWaiters
Rebel

1964 Sanzfees 199'J The Old Maid and the
1965 Sangfees met Thief- G.c. Menotti

Magdalena Past is Sangfees + koshuiskore
Wailing (Stainer) Roodeooort Eisteddfod
Konsertkoortoer 1988 Die Messias - Handel Piekniek te Velde

1966 Musiekfees Sangfees
Konserkoortoere ! Opera-Sie Groot Noot

1967 do 1989 Sangfees
1968 do Die Dieper Reg - N P Musiekkonsert

vanWykLouw Kuesta
Koninz EenOOQ Roodepoort Eisteddfod

1969 do Koning Eenoog -
N P van Wyk Louw 7.28 DIE OUDSTUDENTEBOND

1970 do King Henry VIII Die eerste spore van die moonlIike stigting van On oudstuden-
Requiem - G Faure Die Heks - C L Leipoldt

tebond verskyn in 1952 toe die VSR van oortuiging was dat
Koorfantasie - Die Vroue van Troje

studente wat die Kollege verlaat het, nader aan mekaar gebring
Beethoven

moes word. In die Oudstudenterubriek in die jaarblad is daar
1970- Sangfeeste! 1972: Kom eet saam dan On oproep op ondstudente gedoen om dadelik te reageer as
1977 Musiekfeeste Die Vonnis - N.P. V3II

daar met hulle in aamaking gekom word. Die Bond is
1974 Altyd Maar Glimlag - WykLonw

inderdaad gestig, want in 1954 het die VSR daarvan melding
FranzUhar Die Home

gemaak dat "die inisiatief vir die stigting van die oudstndente-
Die Sandkis bond ook van die VSR ui:tgegaan het,"
1975: Ballade van die

Oudstudentegeesdrif het op die verre Griekwastad uitge-
Bloeddorstige Jagter -

slaan toe On reiinie van oudstudente op 24 Maart 1958 gehou is.
G A Watermeyer

Op een na was al die dames in die personeel van die Hoerskool
1978 Sangfees Griekwastad oud-WOKICE, asook die skoolhoof50 eggenote.

Gedurende 1982 het die gedagte weer eens begin ontstaan
1979 Sangfees + Animal Farm - George om On rennie van oudstudente te hOIL Op die aand voor inter-

Koorfantasie - Orwell kollege is On geselIige ond-WOK-aand aangebied en On loods-
Beethoven komitee ondervoorsitterskap van Maritz Broodryk gekies om
Met Woord en Lied die 1ewensvathaarheid van On oudstndentebond te ondersoek.
Populere musiekkonsert Tydens On oudstudente-ete op 22 Januarie 1984 is kennis

1980 Walsdrooru - F Lehar Die Eerste Oogopslag geneem van die positiewe aanbevelings van 'n meni:ngspeiling
Sangfees + Requiem - o Kuns~ 0 Komplot! en is besluit dat die Bond gestig moes word. On Konstilu-
GFaure Kuikendief eringsvergadering is op 2 Augustus 1984 gehou en die eerste

1981 Republi Die Paddas - Dolfvan bestuur verkies: Mantz Broodryk (vise-rektor van WOK as
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voorsitter), Dolf Visser (hoof van die Laerskool Dirkie Uys as
ondervoorsitter), Hermie van der Merwe (Hugenote Laerskool
as sekretaris) en nege bykomende lede: Peter Preuss, Riaan
Enslin, Van As Jordaan, Jurie Joubert, Herman Strydom, mej.
Eritzema Buys, mevv. Anna Cilliers en Poppie Visser, en
Etienne Smit (rektor van WOK as ex officio-lid). 'n Grondwet
is aanvaar, wa1 o.a, daarvoor voorsierting gemaak het dat
dosente en ouddosente wat permanent aangestel was, ook by
die Bond kon aanshtit

Op 23 Maart 1985 is 'n suksesvolle saamtrek van oudstu
dente gehou wat met die mondigwordingsfees van die WOK
rugbyldub saamgeval bet nit is opgevolg met 'n saamtrek op
25 November 1988 in die tuin voor Huis Murray gehou,

In 1989, die afslnitingsjaar van die WOK, is 'n unieke reeks
reilnies gehou wat deur 'n kontingent vanuit Wellington, dr.
Etienne Smit, mnr. Boetie van Zyl, dr. en mev. P.K. Cronje,
mnr. en mev. D.J. (Deem-deem) deVilliers, mej. Esna Ziets
man en mnr. Hendre Reynecke, bygewoon is: 31 Oktober te
Upington, I November te Kimberley, 2 November te Port Eli
zabeth, 3 Novemberte OUdtshoom en 4 Novemberte Welling
ton. Die besoekers is oral met hartlikheid en groot gasvryheid
ontvang. Dieboodskap war deurdie rektor oorgedra is, nl. dat
die Onderwyskollege Boland steeds die alma mater van alle
oudstudente sal bly, is met entoesiasme en dankbaarheid
ontvang. Ongeveer 700 persone, waarvan die groot meerder
heid oudstudente was, het die reilnies bygewoon. Op Welling
ton is eers 'n uudange nostaigiese konsert gehou met Faure
Loots, Beatie (Joubert) Brune, Melvien Slier, Bennett de Lan
ge, Maggie Wagenaar en 'n oudmannekoor. Mnr. MJ.L.
Olivier, oudrektor, het 'n besielende rede gelewer en die
kollegeliedere is gesing; daarna is heedik geeet en gektrier.

Na die afsluitingsreiinie in November 1989 het die bestuur
eers weer op 10 Maart 1992 vergader en as dagbestuur dr.
Etienne Smit (voorsitter), mnr. JA. (Boetie) van Zyl (onder
voorsitter) enmnr. J.D. (GiIi) Giliomee (sekretaris) verkies. Die
bestuur het geoordeel dat as gevolg van die arnalgamasie van
WOK en OKP in die nuwe Onderwyskollege Boland dit nie
meer moontlik was om streng volgens die letter van die
grondwet te fimksioneer nie. In der waarheid sou die Bond net
bestaan het nit die 181ede wat reeds hulle Rloo vir lewens
lidmaatskap betaaI bet, sower as enke!e lede Wa1 nog per
aftrekorder bygedra het Die bestuur het egter besluit dat die
Bond nog moet bly voortbestaan en dat so na as moontlik in die
gees van die grondwet opgetree sou word, al sou jaadikse by
eenkomste in die Jig van veranderde omstandighede nie meer
lewensvatbaar wees nie.

Op hierdievergadering bet die bestuur ook besluit dar waar
1996 die eeufeesjaar van die WOK sou wees, sekere aksies van
stapel gestunr moes word: 'n groot saarntrek van oudstudente
en -dosente, navorsing oar die geskiedeuis van WOK en die
vestiging van 'n museum, Aptytopwekkersaamtrekke sou oak
oorweegkon word. So'n saamtrek is derha1we ook gereel vir
20 Maart 1993 by die Studentesentnnn van die OKB.

By hierdie saarntrek het'n mooi kIompie oudstudente en
-dosente opgedaag - die oudste oudstudent was mev. Olive
Bassonvan die Paad, wat in 1929 afgestudeer het Die volgende
aanbeveling van die bestnur, warvooraf aan alle reiiniegangers
gesirkuleeris, is deur die vergadering bekragtig:

"Die vergadering van oudstudente en -dosente wat op 20
Maart 1993 te Wellington gehou is, gee opdrag aan die
bestuur om die grondwet in sy geheel te hersien om aan te
pas by die nuwe bedeJing wat in werking getree het sedert
die totstandkouriug van die Onderwyskollege Boland. Die
aangepaste konsepgrondwet moo aan die volgende verga
dering van oudstudente en -dosente vir kommentaar en
bekragtiging voorgele word. As'n interimmaatreel sal alle
oudstudente en -dosente wat die 1993- en die volgende
vergadering bywoon, as stemgeregtigdes beskou word."

By die geleentheid kon ook gerapporteer word dat die rektor
van OKB, mnr. J.D. Slabbert, ingewillig het dat die beoogde
reiiniesaamtrek op die kampus gehou kon word. Hy het ook
ondemeem dat die Kollege en die Oudstudentebond kon saam
werk om van die feesjaar'n mooi geleentheid te maak.

Die ou bestunr, met die uitsonderingvan mnr. JA. van Zyl,
wat vanwee gesondheidsredes nie beskikbaar was uie, is almal
herkies. Hulle was mej. Eritezma Buys, mev. Anna Cillie, mnr.
J.D. Giliomee, dr. Van As Jordaan, dr. Jurie Joubert en mnr
Peter Preuss. Dr. E. Srnit is weer deur die rektor as sy verteen
woordiger aangewys. Op die konstitueringsvergadering van die
bestuur op 26 April 1993 is dr. Etienne Smit as voorsitter, dr.
Van As Jordaan as ondervoorsitter, mnr. J.D. Giliomee as
sekretaris en mev. Wenda Preuss as addisionele lid verkies.

Die soektog na adresse van oudstudente het na hierdie be- .
stuursvergadering in ems begin As 'n eerste stap is briewe aan
alle skole onder die KOD, wat ook Afrikaans as voertaai
gebruik het, gestunr. Daarin is hoofde versoek om 'n skakel
persoon in die personeel aan te wys met wie die Bond sou kon
korrummikeer. Benewens hierdie omsendbrief het mnr. Preuss
diese1fde versoek via die onderwysersentra laat sirkuleer. Hier
die proses is in 1995 herhaal en die adresse van oudstudente het
geleidelik begininkom. In Oktober 1995 is 'n omsendbriefmet
inligting oar die beoogde feesjaar saarn met 'n tabe1, waarop
oudstudente hulle besonderhede moes invul, aan alle oudstu
dente gestunr van wie die bestuurin daardie stadium die adres
segehadhet

Intussen het die pogings om "n nagraadse navorser wat die
WOK-geskiedeuis sou opteken, geenvrogte afgewerp nie. 'n
Paneel nit die bestuur, t w. drr. Smit, Joubert en mnr. Giliomee
bet derha1we bierdie groot taakaangepak en met die opleeswerk
begin Per geleentheid is ander persone, soos mej Esna Ziets
man en mnr. Driesvan Niekerk, ook by die navorsingbetrek.

"n Vraag waannee die bestuurgeworstel het, was hoe om
eIkenning aan lewenslede, wat aanvanklik RlOO lidrnaatskaps
geld hetaa1 bet, te verleen - juis omdat die Bond nie meer op
dieselfde patroon, as wat oorspronkIik beoog was, kon funk
sioneer nie. As ed<:eruriug het die bestunr op sy vergadering van



93

18 Junie 1996 besluit om die name van die lewenslede, sowe! as
diegene wat in die feesjaar tn donasie van RlOOofmeertot <!i.e
Bond 50 fonds bygedra het, in hierdie geskiedskrywing vas te Ie.
Die name in alfabetiese volgorde, en tuisdorpe waar bekend, is
soos volg:

Bakkes, mev. Martel (Coetzee), Ceres
Barnard, mnr. R.M.
Bester, mnr, Kobus, Ladybrand
Broodryk, dr. Maritz;. Port Elizabeth
Bmne, mev, Beatie (Joubert), Bryanston
Burger, mev, Ina, Hermanns
Burton, mev. Bessie (Franzsen), Worcester
Buys, mej. Eritzema, GoodwoodiBellville
Cillie,rnev, Anna (Louw), Wellington
CJaassen, mnr. Japie C B, Kuruman
Cloete, mev, Hetta J., Wellington
Cronje, dr. P.K., Paarl
De Goede, mej. Margaret, Oos-Londen
De Villiers, mev, Magriet., V1eesbaai
Ellefsen, mej. Helen, Wellington
Giliomee, rnnr, J.D. (Gili), Wellington
GroenewaJd, mev. Retha (Gerber), Thornton
Groenewoud, mej. Signe, Strand
Frick, mev, Magda, Kleinmond
Heyns, mnr, Chris, Bellville
Knoetze, dr. Francois L., De Tijger, Parow
Krapohl, mev, Ilze (Human), Vryheid
Kroukamp, B.M.H.
Le Roux, rnej, Nealie, Wellington
Loubser, mev, Rina(Rossonw), Durbanville
[Louw, mnr, J.G. (Deon), Malmesbury
Marais, mev, Liana (Visser), Bluff Durban
Noteboom, mev, M.M. (Oosthuysen), Seepunt
Novello, mev, Dorothy (van der Merwe), Linden
Olivier.. prof Johan, Lynnwood, Pretoria
Olivier, mev, Frances (Nel), Strand
[Olivier, mnr, M.J.L~ Strand
Oosthuizen, mnr. Almero, Durbanville
Pienaar, mnr, Gideon L., Paarl
Pienaar, mnr, Schalk du T., Paarl
Preuss, mnr. Peter, Monte Vista
Preuss, mev, Wenda (Bronn), Monte YJSta
Roux, mev, Lima (du Plesis), Onrusrivier
Scholtz, M.
Smit, dr. Etienne, Wellington
Smit, mev,Gertie (Smith), Wellington
Stofberg, mev. Annie, Rawsonville
Theron, mev, Ruth (Hofli:nan), Tulbagh
Van der Merwe, mev, Margery, Wellington
Van der Merwe, mev, Marie (Ie Roux), Kleinmond
Van der Westhuizen, rnnr. Dirk, Vanrhynsdorp
Van der West!mizen, Martha J.
Van Dyk, mev. Sybil (Smith), Hermanns
Van LiII, mnr. Jakob A, Rawsonville

Van Rensburg, mnr. Jan A, Paarl
Van Rooyen, rom. Leon, Oos-Londen
Van Rooyen, mev. Gerda (Rabie), Oos-Londen
[Van Zyl, mnr, JA. (Boetie), Wellington
Zietsman, mej. Esna, Wellington

Op 3 Oktober 1995.het die rektor van OKB, mnr. J.D. Slabbert.,
die bestuur van die WOK-oudstudentebond versoek om die
moontlikheid te ondersoek om die Bond 50 fimksie te vermim
om ook die OKB-oudstudente te begin aktiveer 0In by die
Bondin te skake!. In die Jig van die konsepverandering wat die
bestuur reeds op 18 April 1995 aan die grondwet aangebring
het, nl "die Bond tree op as 'n outonome Iiggaam wat no~e
sarnewerking verleen aan die Oudstudentebond van die
OnderwyskoIlege Boland. Die bestuur beskik oar voImag 0In

by 'n federasie van oudstudentebonde van die Onderwyskol
lege Boland te aflilieer, sou sodanige Iiggaam gestig word", het
die bestuur geoordeel dat daar met vrymoedigheid aan mnr.
SIabbert 50 versoek voldoen kon word.

Die bestuur het derhaIwe in sy volgende omsendbrief van
Maart 1996 ditduidelik gestel dat die beoogde rennie van 20-22
September 1996 vir aIleoudstudente, d.w.s. ook dieoudstuden
te van OKB, toeganIdik sou wees. Aangesien die rennie die
eerste saamtrek van oudstudente van die OKB sou wees, sou
die geleentheid gebruik word vir die formele stigting van die
OKB-oudstudentebond.

1ntussen het die WOK-bestuur op sy vergadering van 18
Junie 1996 die konsepgrondwet verder aangepas om voorsie
ning vir die die stigtingvan die OKB-oudstudente~d te maak.
Hierdie konsep is aan die rektor voorgele om binne die be
stuurskader van die Kollege en die Studenteraad oorweeg te
word. Die Kollegeraad en die Studenteraad het die konsep
goedgekeur, wat uiteindeIik deur die afsonderlike vergaderings
van oudstudente van WOK en OKB tydens die rennie op 21
September 1996 aanvaar is. Sover dit die WOK-Oudstudente
bond betref, sou die Bond vanaf 1997 met die OKB-Oudstu
dentebond aflilieer, maar kon ook eie geleentheide organiseer
indien behoeftes daarvoor geidentifiseer word. Op die WOK
vergadering is dieselfde bestuur herkies, met die reg om te
ander lede te koopteer,

Die omsendbrief van Maart 1996 wat aan ongeveer 1800
adresse gestuur is, het die datums bevat van die he!e jaar 50

feesbedrywig!lede SODS deur die Feeskornitee by die Kollege
beplan is. Die konsepbepIanning vir die reilnienaweek is in
besonderhede uitgespel en "n inskrywingsvorm het die om
sendbrief vergeseL Aan die einde van Julie 1996 is die laaste
omsendbrief aan diegene gestuur wat op die Maartomsendhrief
gereageer het Daarin is die .finale reelings vir dierennie aange
gee. ' n Kort vers1ag van die verloop van die geskiedkundige
reilnie verskyn in hoofstnk 10, par. 10.9.24.

Tydens dievergaderingvan oudstudente op 21 September I~
is die nuwe grondwet van die Oudstudentebond van die
Onderwyskollege Boland aanvaar. Daarvolgens sou die WOK
Oudstudentebond vanaf 1997 by die OKB-Oud:,-tudentebond
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affilieer, maar sou die reg behou om afsonderlike aksies te loods
indien die behoefte daarvoor geidentifiseer word,

Die ou bestuur is herkies met die reg om lede volgens behoefte
te koopteer.

BRONNE GERAADPLEEG mOOFSTUK 7)

ARGIVALE BRONNE

Malan.rnej. E: Aantekeninge in die Wellington Museum

Die WOK-Oud>-rudentebond: Notules 2 Augustus 1984- 21
September 1996

KORRESPONDENSIE

J_D_ Slabbert (rektor OKB) aan Voorsitter, WOK-oudstu
dentebond, verw_ Ell, 6 Mei 1992, 24 Februarie 1993,21
April 1993, 4 Augustus 1995,3 Oktober 1995, 6 Desernber
1995

K Smit (voorsitter WOK-oudstudentebond) aan Rektor
OKB, 23 Oktober 1995

Omsendbriewe VllII. K Smit, (voorsirter Oudstudentebond)
aan skoolhoofde, skakelpersone, oudstudente en -dosente,
Julie 1993,4 Februarie 1994,30 November 1994, Augustus
1995, Maart 1996, Julie 1996

Briewe van oudstudente aan Die Voorsitter, Oudstudente
bond: mev, Lily Joubert, mej. M_C Odendaal,

DIE ONDER\VYSKOLLEGE WELLlNGfON
Leer: Kollegelied

Die bladmusiek van die Kollegeliedere van 1944 en 1979 is
op die rekenaar deur mnr. P-IW_le Rouxingesleutel

Die melodie en bygaande akkoorde van die 1944
Kollegelied is deurmnr, T_RV_ VllII. Wyk opgeteken,

Die volgende persone het gehelp om inligting te kontroleer:
Conradie, mnr, J_H
De Klerk, mnr, JL
Loots.rnnr. J_E
Matthews, mnr, C_J_
Olivier, mnr, M_JL
Pienaar, mnr. CA
Serfontein, mnr, A-
Van derMerwe, mnr, H-I
Van Wyk, mnr,T_RV_
Wiggins, mev, EAL_
Zietsman, mej. S_M_

GEPUBLISEERDE BRONNE

DIE ONDERWYSKOLLEGE WELLlNGfON

Jaarblad/Annual, 1914, 1927-1930, 1935-1959

Die Wynstok, 1963-1989

HUGUENOT SEMINARY

Huguenot News Letter, September 1896

Jacques P_ Malan: Suid-Afrikaanse Musiekensiklopedie,
Oxford University Press, Kaapstad, 1986: DeellV, pp_484
487

RP_: "Weense Pret vir Almal" in Die Burger, 11 Junie 1980,
p.S
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HOOFSTUK 8
SPORT

1. SPORT, 'NHARTSLAGAARVA,"lWOK

Aan die opvoedknndige waarde van deelname aansport het
daar by die WOK nooit enige twyfel bestaan me. Dit was
me net die prestasies wat belangrik was me, maar veral die
deelname wet geleenthede vir gesonde vryetydsbesteding
geskep het en in die proses die liggaamen gees uitgebou het,
bygedra het tot die sosialisering van die student en die
nodige onderbou geskep bet vir die toekornstige onderwyser
as afrigter en/of skeidsregter, Daarom het die WOK hom
van die staanspoor at daarvoor beywer om sy studente so
vee! moontlik geleenthede te hied om hulle op sportgebied
uit te leer Praglige span- en individuele prestasies is dan
ook <1..,= die jare in netbal, hokkie, tennis, rugby, krieket,
swem en atletiek gelewer.Behalwe die heilsame invloedvan
deelname was dsar ook nog die baie gesonde verhoudinge
wat tnssen die studente en dosente gebou is. Hierdie
verhoudinge wat op die sport-velde gekweek is, her vee!
wyer uitgekring op ander terreine van die akademiese en
studentegemeenskapslewe.

Nadat die eerste amptelike betrekking in Liggaamlike Op
voeding in 1940 gevul is, het die sport na behore tot sy reg
begin kom. Voor daardie tyd is alle sport deur die ander
personeellede gehanteer wat inderdaad "n groot ro1 gespeel
het, Ook in die jare daama was baie personeellede steeds by
sportafrigting en -organisasie betrokke. Met die aanstelling
van mej. M.e. Ingle en in 1940 rnnr. G.P. Lochner as
dosentein L.a. het die vak met reusespronge vooruilgegaan
en het <lit 'n heilsame invloed op sportdeelname in die
algemeen gehad, Die feit dat Flappie Lochner boonop 'n
Rugbyspringbok was, het ook baie daartoe bygedra. Die
studente, onder aansporing van hulle dosente, het gereeld
opwindende vertonings gelewer.

8.2 ATLETIEK

AtIetiek as sportsoort het amptelik op die kampus sy beslag
geIcry toe mnr. D.J. de Villiers in 1954 begin het om die
jaarlikse interkosbnisatletiekbyeenkornste aan te hied. Die
dameskoshnise het om die Flappie Lochner-trofee meege
ding. terwyi die manstndente ter wille van die kompetisie by
die dameskoshnise ingedeel is. Diedoe!van die byeenkom
ste was ook om die stndentedie geleenthede te hied om die
byeenkomste te organiseer en as beamptes op te tree. 'n
Groot inspuiting vir die byeenkoms was die toekenning van
trofee vir die beste prestasies deurmans-en damesatlete.

WOK het die eerste keer sy stem in WP-atletiek laat hoor
toe die span in 1966 aan byeenkomste deelgeneem het, In
die jaar het Attie Barnard die WP by die SA Atletiekkam
pioenskapsbyeenkorns verteenwoordig. In 1911 is die amp
teIikeWOK-kInh by SMAU geregistreer. Diebaiebevoeg-

de U. Griessel het as hoofafrigter tn groot ro1 gespeel om
die kInb van krag tot krag te Iaatgaan Vanaf 1912 het die
kInb aan die WP se ldubkoropetisies deelgeneem, In 1975
het die dames die senior skild in 'n baie strawwe kompetisie
verower.

Die volgende studente het puik prestasies by WP- en SA
kompetisies gelewer:

• Danie Goosen (800 en 500m) - het later Springbok in
die nommers geword

• Attie Barnard (100 en 200m)
• Dirkie van Niekerk (100 en 200m)

• Philip Lewis(stap)
• NettaTruter(spiesgooi)
• CecileViljoen (100 en 200m)
• WenniePretorins (l5OOm)
• Anna Greffarth (100 en 200m)
• TheresaJansevan Vuuren (skyfwerp)

AJhoewel interl<ollege op die atletiekbaan me op 'n geree1de
grondslag gehouis me, het WOK 'n trotse rekord op hierdie
gebied.

Weens die dalende getalle is die klubin 1988 as die Welling- .
ton AtIetiekk1ub geregistreer sodat die dorp se atlete ook by
die kInb kon aansluit,

Die koshuisatletiekbyeenkomste is deur die voJgende
koshuise verower:

BLISS: 1954, 1955, 1972, 1973, 1975, 1977, 1980, 1985,
1986,1987,1989

MEIRING: 1967, 1968, 1978, 1979, 1984

MURRAY: 1956, 1957, 1961, 1962, 1964, 1971, 1982, 1983,
1988

WOUfER MALAN:1958, 1959, 1960, 1963, 1965, 1966,
1969,1970,1914,1976,1981

8.3 KRIEKET

Hoewel die WOK-krieketkInb eers in 1963 amptelik tot
stand gesom het, is hierdiesportsoort reeds dekades lank op
die kampus beoefen. lndividuele stndente het lede van die
Wellington-krieketkInb gewonl, terwyl vriendskaplike wed
stryde teen omliggende skole, kolleges en klnbs op 'n

vriendskaplike basis gespee1 is. Verskeie stodente het as
lede van die dorpskInb provinsiale kleure verwerf Sover
bekend, was Dennis BezDidenbout in die laatvyfligeIjare die
eerste WOK-stnrlentwal bierdie prestasie behaalhet

Krieket het eers teen die vroee sestigeIjare begin opbloei,
Aangemoedig deur die onvergeetlike mnr. J.S. Florence het
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die klub vooruitgegaan. Namate die getal mans op die kam
pus toegeneem het, he! die klub 'n krag in die Bolandse
tweede Jiga geword en sedert 1977 ook in die reserweliga,

Benewens die verskeiekere wat die eerste span die ligatrofee
verower het, het die volgende studente puik prestasies
gelewer.

• BanyWohnarans (Boland, 1974)
• W. Laubscher (Boland, 1977)
• S. van Rooyen (Boland 1980 en 1981; SA Kolleges,

1982)
• G. Laing (SA Kolleges, 1980)
• B. Schoeman (SA Kolleges, 1980)
• A. Lubbe (SA Kolleges 1982)

8.4 RUGBY
Voordat WOK sy eie rugbyklub gestig het, het die studente
die spel as 1ede van die Wellington Rugbykiub beoefen.
Heelwat van hulle het die eerste span gehaal en selfs ook
provinsialekleureverwerf

In die WOK-opset het die rugby voor 1961 om die jaarlikse
interlrollege gewentd Van 1940 tot 1945 was die jaarlikse
hoogtepunt op die sportprogran die irrterkollege teen die
Hugenote Universitei!skollege. Namate die studentegetalle
by die HUK gedaal het, is die kompetisie in 1954 gestaak en
he! die twee Wellingtonse imigtings onder die vaandel van
WGK (Wellington Gekombineerde Kolleges) hulle gesa
mentlike opponent, OKP, aangednrf Om vir hierdie wed
stryde voor te berei, is elke jaar enkele ander wedstryde
gespeel

In 1960 het die eerste volwaardige WOK-span tot die
Bolandserugbyligas toegetree, toe 'n onder 2D-studentespan
in Wellington se kleure met groat sukses deelgeneem en
gemaldik die kompetisie gewen het, Sedert 1961 het WOK
sy eie span in die tweede Jiga ingeskryf; maar steeds met
Wellington-kleure gespeel Die Wellington-klub he! egter
altyd die eerste aanspraak op die studentespelers gehad.
Van die jaar af he! WOK aileen aan die interkollege teen
OKP deelgeneem.

Van 1961 tot 1986 was die interkollegerogbyuitslae soos
volg:

GESPEEL GEWEN VERLOOR GELYKOP
25 14 9 3

'n Afsonderlike WOK-rugbykIub is in 1965 gestig,maar die
stigtinghe! met 'n reusestryd gepaardgegaan aangesien die
Wellington-rugbykfub dit nie gesteun bet nie. Die hoof;
nmr. C.P. van der Merwe, bet 'n groat rol gespeel om die
Boland-rnghymrie10oortuig datdie WOK-klub geregtigwas
om 0P sy eie bene te staan. Baie jare later was van hierdie
onnodige teenstand steeds onder sommige WelJin.,oton
ondersteuners te bespeur, Die WOK-!dub sou met sy
vertoningslys egterbewys dat diebeshrit dieregte een was.

Tot en met 1988 het die klub, met sy bekende Iigblou trui, sy
stempel duidelik op die Bolandse rugby afgedruk. Dit was
in 'n groot mate te danke aan die 1egendariese mnr, D.J. de
VilIiers (Doem-Doem) se besondere bydrae. Spelers wat
onder sy hande deurgeloop het, was dit eens dat hy 'n
reuse-invloed op hulle gehad het - op meer as net die
rugbygebied. (Kyk ook hoostuk 3, par. 3.9.4.4)

Die volgende WOK-spanne het van 1965-1988 puik gepres
teer.

• Vierde span (kompetisiewenners 1977)
• Derde span (kompetisiewenners 1965, 1970, 1915,

1976)
• Tweede span (kompetisiewenners 1976 en 1980)
• Eerste span (kompetisiewenners 1971, 1973, 1914,

1976, 1979 en 1980; wenners van die Hennie Roosskild
1981 en 1986)

1976 was inderdaad 'n gloriejaar vir WOK-rugby want die
klub he! al drie die Jigakompetises verower - tot in daardie
stadium was WOK die enigste !dub in Boland-rugby wat
nog daaringeslaaghet,

Ook in sy mededinging met onder kolleges bet WOK puik
gepresteer. In 1967, die enigste jaar waarin daar 'n volwaar
dige Suid-Afrikaanse interkollegeskompetisie gehou is, het
WOK die kompetisie verower. In die ander jare toe die SA
Kollegesrugbyweek gehou is, bet die volgende spelers die
SA Kollegesspan gehaal:

• 1971: B. Wolmarans(kaptein) en J. Sauennan
• 1973: B. Wohnarans
• 1975: M. Jordaan, E. vanNiekerk, A vanHeerden, P.

Taylor, G.van Blommenstein
• 1971: M. van Blommenstein, O. Mouton,T. Hane-

kom, De W. Koch,T. Koch
• 1979: T. Hanekom, O. Mouton, N. du P1ooy, D. Sou-
• they.Be Wiese
• 1981: B. Schoeman, J. van Zyl
• 1983: S. Moster!

1985: B. Schoeman, A. Cilliers, H. Thirion, A. Ver
hoog, C. Luman

1987: R. Ferreira

Een van Doem-Doem 50 kollegas, mnr, P.H. Nortje, het in
ongeleentheidspublikasie sy en die !dub se sukses SODS volg
saamgevat: "En ons, DJ. de Villiers se vriende, studente en
oudstudente, weet daar is net een verklaring' voor. Dit is die
werk van die towenaar, Doem-Doem, die groat indoena van
die ball game. Ofsy weergabestaan? Ek glo nie," Deurdie
jare he! lettedik dosyne van WOK se rugbyspelers provin
sialekleure verwerE

BOLAND

Heela.oters: Dirk VISSer, Johan Schoeman, Gordon
Redell, Beau Schoeman
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Vleuels: Attie Barnard, Roelfle Roux, Gerhard Pio,
Deon van Blommenstein, Roy Sandenberg, C.A.
Cilliers, Sias van Rooyen, Carel Ferreira

Senters: Henne de Kock, Dirk Mostert, Buys WIeSe,
Karel Engelbrecht, Ossie Mouton, Bertie Sehreuder,
Hannes van Niekerk, Koos Ie Roux, H. Thirion, D.
Visser

LosskakeIs: Mandy van der Westhuizen, Marins
Stander, Donny Southey, Deon van Deventer

SkrumskakeIs: K. Lochner, Kobus Ackerman, Philip
Taylor, Danie Bester, Martyn van Blommenstein,
Barry Wohnarans, Riaan Kotze, Philip Groenewald,
Tertius Giliornee, Riel Ferreira
Voorry: Tobie Hanekom, Chris Luman, Fred Dreyer
Hakers: Hendre Reynecke, Theuns Linde, Pieter du
Rand, Freddie van SchaIkwyk, Ian Nieman

Slotte: Jurie Ioubert, Van As Iordaan, Mac Iordaan,
Nico du Plooy, Hennie Willemse, Hermie Bosman
Flanke: A. van Heerden, Gert Brynard, Tertius Koch
Agt>--teman: Dawid Srnit, Pine Pienaar, Ionathan van
Zy!,Martin van der Merwe

Verskeie spelers het ook nadat hulle afgestudeer het by
ander provinsies Ideure verwerf

NOORWES-KAAP: H. Thirion, G. Harvie, R. Kotze, D.
Southey, M. Franken, G. Engelbrecht, H. Steynberg

SUID--WESTELIKE DISTRIKTE: D. Southey, Buys Wiese,
N. du Plooy, B. Deacon, T Linde, I. Patterson, M. van
Blommenstein, G. Redell, D. Bester, P. Hanekom, H. de
Kock, I. Reyneeke, E. Meyer, T. Hanekom, M. van der
Westhuizen

OOSTELIKE PROVINSIE: T. Hanekorn, D. Mostert

GRIEKWAS: Van As Iordaan, Ac, Koch, A. GreyIing, B.
Schoeman

ORANJE VRYSTAAT: Barry WoImarans

WESTELIKE PROVINSIE: I. Sauerman, D. van Blom
menstein, M. van Blornmenstein, G. Redell

NOORDOOS-KAAP: G. Hnisamen, D. van Molendorf, L.
duPlessis

SUIDWES-AFRIKA: M. Stander, I.C. Kies

Ses van hierdie speIers het nog hoer prestasies behaaI:

• BarryWohnarans: Springbok 1977-1981;Iunior
Springbok

• Hendre Reynecke: Gekies vir die Sprinbokspan 1974,
maar die toer is weens poIitiek afgelas; Gazelle 1972

• Bean Schoeman: Iunior Springbok 1982
• Mac Jordaan; Gazelle1974
• Tobie Hanekorn: Gazelle 1978
• Buys WIese: SA Platteland 1916

Sewe administrateurs van die WOK-rugbykIub het ewen
eens prorninente mile op bestunrsvlak gespeeI:

• G.P. Lochner (oud-Springbok): SA Keurder en etlike
jare president van die Boland-rugbyunie

• D.I. de Villiers: Langer as 20jaar Bolandkeurder,
afiigter van die BoIandspan en voorsitter van die SA
Kollegesrugbyvereniging, 1971-1989

• H.I. Reynecke: Keurder en afiigter van die Bolandspan
enlicivandie.Uitvoerende Bestuur

• M. Broodryk: SA Kollegeskeurder
• V. Jordaarr SA Kollegeskeurder
• H.N. Easson: Bolandkeurder
• JJ. Joubert SA Kollegeskeurder, seniorvisepresident

van die Bolandrugbyunie

In vooruitskouing van die amalgamasie tussen WOK en
OKP het die studente, op aanbeveJing van die WOK-ru"aby
klub, in 1989 as een kIub aan die kompetisie deelgeneem en
in 'n trui gespeel wat net vir die jaar ontwerp is. L. Giliornee
en T. Giliomee het as WOK-studente en H.D. Beukes en F.
Marais as OKP-studente in die Bolandspan gespeel

8.5 HOKKIE

Hokkie is waarskynlik een van die oudste sportsoorte wat op
die WOK-kampus beoefen is, want daar is aanduidings dat
dit reeds teen die einde van die vorige eeu gespeelis. In 1926
het WOK twee spanne by die Huguenot Province Hockey
Union ingeskakel. In 1946 het die kIub by die pas gestigte
Dames- Bolandhokkie-unie geaffilieer. Deur die jare het die
kIub so gegroei dat dit met gemak vier ligaspanne in die veld
konstoot

Soos in die geval van rugby, het die eerste hokkie- sowel as
netbalinterkollege in 1940 teen die Hugenote Universiteits
kollege (HlIK) pIaasgevind. Die twee kolleges het daama
saamgespan en vanaf 1946 as WGK teen OKP op die veld
gedraf. Gedurende die jare 1961-1985 het die interkollege
slegs tussen WOK en OKP plaasgevind, Gedurende hierdie
tydperk het die eerste hokkiespan 50S keer gewen en een
keer gelykop gespeel In die laaste twee jare van WOK,
1988 en 1989, is teen die TygerbeIgse Tegniese Kollege
gespeel en in beide gevaile gewen,

Die eerste student wat aan 'n interprovinsiale wedstryd deel
geneemhet, wasmej. N. Laffan, en wel in 1936. Sedertdien
het etlike studente provinsiale spanne gehaal;

BOLAND A EN B (1940-1989) - die letter in hakies dui die
span am: Lindie Julyan (A), A. de Iongh (A), M. M.-..Ian
(A), M. Earp-Jones (A), Emmerentia Rossouw (A), Dolores
Hayes (B), Poppie WentzeI (A), H. Conradie (B), A. van
Sch.-..Ikwyk (B), PhiIna van Zyl (A), EIbie Eck (B), H. van
der Westhuizen (B), R. Nande (Jr. Bol), Una Pansegrouw
(B), F. Louw (B), Elene Meyers (A), Philanie Hauman (B),
Ritzie Lincoln (A), I. Roothman (A), A. Srnit (A), C.
Briedenham (B), A. Smit, RafIie Breunissen (A), Dottie
Stof!berg (A), R. MacDonald (A), Hester Srnit (A), Alicia
Roes (A), Heather Osche (B), Coreen Kriel (A), Sonja
Lonw (A), Nicola Mostert (A), Liese! de Villiers (A),
Theresa Mostert (B), LizetteRabie (B), Hettavan der Merwe
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•

•

•

•

E. Thiart Lid vandie Bolandspan by die SA Spele Ie
Bloemfontein (1969)
B. Stegman: Lid van die SA Kolleges B-span
H. van Zyl en L. Louw is gekiesvir die SA Kolleges
span wat Taiwan in 1983 besoek het, Hulle is ook on
derskeide1ik in die SA Kolleges A- enB-spanne in
19850pgeneem. In dieselfde jaarhet L. Louw Wyn
land by die SA Kampioenskapsbyeenkorns verteen
woordig.
C. Craven en M.la Grangeis opgeneem in die span
wat in 1989 Taiwan besoek hot.

8.6.2lNTERKOLLEGE

OpinterlmllegevlakhetWOK vanafl961 tot 1985 teen OKP
meegeding (kyk ook dieHokkieverslag). Die eerste span het
gedurende die tyd lien keer met die Iouere weggestap, en
WOK bet vier keer daarin geslaag dat al vier die spanne
hul1e wedstryde gewen hot. In 1988 en 1989 was die inter
kollege Ieen die Tygerbergse Tegoiese Kollege, waarWOK I
aIbeiwedstryde gewenhet,

WOK bet vierkeer aan die SA Kollegesnetbaltoemooi deel
geneem en in 1985 die toemooi op die kampus aaugebied

8.6.3 SKE1DSREGTERSOPLEIDING

Die !dub bet reeds in 1961 met die opleidiug van skeids
regters begin. Die getal gegradeerde skeidsregters het
jaarliks gegroei loIdat die hoogtepunt van 80 gegradeerde

sy ag ligaspanne, een van die grootste klubs in die Boland
netbalnnie.

8.6.1 PRESTASIES

WOK het sy eerste verteenwoordiger in die Bolandspan, nl
Sarie van Lill, in 1958 opgelewer, Sedertdien het die

._ volgende speelsters gedurende die tydperk 1958-1989 die
span gehaal en met trots die pers en wit gedra (A ~ A-span,
ens.):

Sarie van Lill (A), EIize Kruger (A), Alida Engelbrecht (A),
WJ!na Hugo (A), Elsa van Zyl (B), Helen Loock (B), AlIa
Human (B), Helene Langevcldt (B), Annatjie Brink (B),
E1izabeIh Brink (B), Marietjie VISSer (B), Anda Myburgh
(B), Joy Rieger (B), Susan van Wyk (B), Anita Brand (B),
Susan van der Walt (B), Marina Lategan (C), Elsa Brand
(C), LatellaEhlers (C), Mariet Ackerman (C), Esme Theart
(B), Linda van der Merwe (A), Ansie van Zyl (A),
Annemarie Hanekom (C), Hettie Kotze (C), Georgine van
der Westhuizen (B), Emsie Louw (A), Lorraine Blaauw (D),
Mareanne Louw (Jr. Bol), R. Jordaan (Jr. Bol.), Beulah
SIegman (C), Annelie van der Merwe (Jr. Bol), Raaisie
Jansen (Jr. BoL), Ericavan der Wes1huizen (Jr. Bol), Margo
1a Grange (0.21), Henriette van Zyi (C), Hettie Zeeman (Jr.
Bol.), Lisbe Louw (C), Christi van Niekerk (Jr. BoL), Chan
tal Craven (0.21).

Spelers wat in hoer spanne gespeel het, is

• dieontvangs vandie Bolandtoekenning in 1988 vir die
KIub van die Jaarweens goeie dissipline en sarnewer
king in die !dub;

• mej. Liesl de Villiers is in 1989 gekies as Wellington se
sportvou van die jaar, o.a. vanwee haarprestasies in
hokkie.

Administrateurs van die !dub wat'n prominente rol gespeel
het, is

• S. Kloppers: afrigter van WOK-spanne en Boland A
speler

• D.DeJongh: afiiglen-anWOK-spanneenBoIandA
speler

• E. Jordaan: afiigter van WOK-spanne, besIuurslid van
Bolandnelbalnnie, keurder en afrigtervanBolandspan,
provinsiale speIer vir Suid-Kaap en Griekwas

8.6 NETBAL

NetbaI aandie WOK is voorafgegaan <leur korfbal, wal deur
die Amerikaanse Ieerkragte aan die Hugenote Seminarie Ie
Wellington bekendgesIel is. Saver vasgesIel kon word, is
kortbaJ die eersIe keer in 1910 by WOK gespeel Tot 1933
het WOK mel die HUKen die HugenoIe HoerMeisieskool
om die ~WellingIon District Basketha11 Shield" gekompe
leer. Mej. Ella Malanhel as afiigIeropgeIree vanaf 1914 tot
1929.

In 1935 bet ne1ba1 die p1ek van korfbal ingeneem. Sedert
dien het groot venmderinge in die spelpatroon en aan die
reels plaasgevind ln 1938 het WOK by die WP-Vrouenet
balvereniging en in 1947 by Bo1andnethalnnie geaflifu:er,
terwyI laasgenoemde in 1957 by die SA Nethalvereniging
geaffilieer het, Gedurende die laaste 20 jaar (m.a.w. tot
1989) vandie WOK-netba1ldub 50 bestaan was die klnb, met

(B), Kotie du Toit (A), Leona van Rooyen (B), Lynette van
Eeden (B), Driekie du Toit (B), C. Schickerling (B), Surette
Pretorius (B), Muriel Longmore (B), L van Litsenborgh (B),
M. Bekker (B), A- Truter (B), Talita van der Westhuizen (B).

E. Meyers en A- Smit het in 1974 in 'n verteenwoordigende
span teen 'n besoekende Amerikaanse hokkiespan gespeel,

WOK het ook in die jare 1981, 1984 en 1988 aan SA
Kollegestoemooie deelgeneem.

In 1965het WOK die eerste keer students vir die skeidsreg
terseksamen ingeskryf en kon die klnb met 'n paar WP
skeidsregters spog. Sedertdienhet WOK etlike skeidsregters
en afrigters opgelei en die land ingestuur. DieBolandskeids
regterseksamen is die eerste keer in 1976 afgeneem en drie
students het daarvoor gekwalifiseer: C. Briedenham, R. Lin
coln en R. Breunissen. In 1985 het die !dub sy eerste SA
skeidsregter opgclewer, t.w. mnr, Johan Mostert.

Besondere prestasies wat die Hokkieldub te beurt geval het,
IS:



Die spel bly dieselfde. et die modes het verander...
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Bolandskeidsregters in 1985 bereik is. Sedert 1961 het die
kIuh ook die volgende SA skeidsregters opgelewer:

Adri Otto, Christi van Niekerk, Rolette Brand, Marie van der
Merwe, Theresa Volschenk, Chantal Craven, Christelle
Barkhuizen, Marinda van Coller, Yolande Geldenhuys,
Elsabe Aggenbaeh, Jackie Muller, Jeanette Basson,

Omdat die kIuh ook afrigters vir die sko1e opge1ei het, is baie
tyd aan afrigtingsrnetodes bestee.

8.6.4 KLUBPRESTASIES

Die ldubhet die volgende prestasiesbehaal;

• Verower die Elbie Joubert-skild vir samewerking, deel
ruune, en prestasie sewe agtereenvolgende jare;

• Verower die E1ize van der Merwe-trofee vir samewer-
king vyfagtereenvolgende jare.

Verskeie administrateurs van die kIuh het prominente rolle
gespeel:

• A Loock: Boland A-speIer en kaptein; SA skeidsreg
ter

• E. Joubert Ontvang Departement Sport se merietetoe
kerming virnethaI; Springbok; SA Kay Meyer-span;
Boland A-kaptein; SA B-skeidsregter

• I.le Roux: Springbok; SA Kay Meyer-span; Boland
A-span; SA skeidsregter; afrigter WOK I

• Y. Ryke: Boland A-span; SA skeidsregter; afrigter
WOK I

• J.W. Jacobs: BolandA-span; SA B-skeidsregter; SA
afrigter (intermedier); afrigter Boland B-span en WOK
1

• S.M. Zietsman: Stigterslid.,bestuuIslid en voorsitter
van Bo1andnetbalunie; sekretaresse van SA Skeidreg
terskomitee tydens SA karnpioenskapsbyeenkornste;
SA skeidsregter; SA afugter (elementer); WOK-net
balorganiseerder 1953-1986

8.7 SWEM

Studente het vanaf die vroegste jare geleentheid gehad om
vir ontspanning te swern. Lateris daar meer aandag geskenk
aan die bekendstelli:ng van afrigtingsmetodes en die verskil
1ende swemslae, vera! sedert 1956 toe WOK van die munisi
pale swernbad gebruik kon maak.

Die eerste intedroshDisswerngalahetin 1971pIaasgevirld.

Lewensredding bet 'n integrale dee! van swernafi:igting be
slaan, Die eerste eksamens is in 1957 afgele met mej. D.
Wmdsor as instroktrise. Die studente het die noodsaak
likheid van hierdie afileIing begin besef vera! toe Water
aktiwiteite in die sillabus vir I iggaarnIike Opvoeding inge
sluit is. Sweminstrukteurs is ook opgelei en manstudente
kon die eksamens saam met die dames afle.

Die jaar 1979 bet 'n rekordgetal 1ewensredders opgeIewer
met O.lL vyf wat die silwerkruismedalje verwerfbet Die 57

medaljes is soos volg verwerf 31 Brons, 4 Brons-kruis, 8
Silwer,5 Silwerkruis en 9 lnstrukteurs.

Die gone medalje van die SA Lewensreddingvereniging is
die eerste keer in 1983 aan die vo1gende drie swenuners
toegeken: Pierre Louw, Oekie Olivier en Annernarie Nel
Ander swenuners wat daaura die prestasie behaal het, is S.
Louw, J. Schoeman, J. Muller, M. van Dyk, J. Brand., L.
Reynolds, R. van der Merwe, T. Moster! en C. Pietersen,

Mej. E. Jordaan, dosent in Liggaarnlike Opvoeding, het die
laaste vyftien jaar van die WOK-era waardevolle diens gele
wer as insrtroktrise sowel as eksaminatrise Graad 1. Mej.
E.C. Uys het voor haar aftrede mej. Jordaan met die
eksamens getrou bygestaan

8.8 TENNIS

Die tennisklub is een van die oudste klubs van die Kollege.
Vanaf 1912 tot 1935 is daar slegs op vriendskaplike basis
teen die WeDingtonse dorpspan en HUK meegeding. Later
het hierdie wedstryde ook na Paarl en OKP uitgebrei

In 1938 is die vriendskaplike wedstryde omskep in 'n
formele kompetisie, nl. die kompetisie om die Besson
trofee. In die jaar het WOK se dames die trofee verower,
terwyi die manspan die Retief-trofee in 1939 verower bet
In 1964 het die eerste span (mans en dames) die eerste keer
om 'n Bolandtrofee, die Morkel-trofee, meegeding.

In 1975 is die eerste span tot die seuior liga in die Boland
toegelaaten het dit in die Groot Uitdaagkompetisie rneege
ding. In'n later stadium het die ldub SO groot geword dat
vyfspanne in die onderskeie kompetisies meegeding het

In 1976 en 1m is Izette Calitz gekies om vir die senior
Bolandspan te speel, en in 1987 het Fanus Pauw die Boland
uitnodigingspan gehaal.

Die eerste tennisspan het aan etlike Kaaplandse Kolleges
toemooie deelgeneern en in 1980 het WOK as gasheer vir
hierdie toemooi opgetree. In 1987 het beide die man- en
damespanne die eerste keer in die geskiedenis die kompe
tisie gewen, terwyl die prestasie in 1988 en 1989 herhaal is.
Etlike WOK-studente het verskeie kere die Kaaplandse
Kollegesspangehaal. Terwyl WOK se damespan in 1989 net
so gekies is om Kaapland by die SA Kollegestoemooi te
verteenwoordig. Hierdie span het ook die kompetisie ver
ower - 'npragprestasie in WOK se afsluitingsjaar. Die span
bet bestaan nit Nicola Mostert, Margo Ia Grange, Lies1 de
ViIliers en Norma du Toil

Die voJgende studente het die SA Kollegesspanne gehaa1:
Fanus Pauwen Karindu Too (1987) en LiezIdu Toil (1989).

Mnr. C. Moore was die organiseerder in die beginjare tot
1939. Verskeie afrigters het gevolg om tot die uitbou van
die kIuh by te dra, Die laaste organiseerderlafrigter in die
WOK-bedeIing, mnr. Louis du Preez, he! in 1989 die leiseIs
bymnr. Johan Scbreuder oorgeneern.
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HOOFSTUK 9
RASIONALISASIE EN AMALGAMASIE

9.1 DIE OORAANBOD VAN ONDERWYSERS

Reeds gedurende die laat sewentigerjare het dit begin duidelik
word clat die Kaaplandse Departement van Onderwys te veel
onderwysers vir sy behoeftes opgelei het en dat daar ook 10
veel inrigtingswas wat hierdie diens geIewerhet Die Iaeaan
waskoers by die blanke dee! van die bevolking bet 'n dalende
Ieerfingtalin die skole tot gevolg gehad en daarmee saam 'n
verlaging in die getal onderwysers wat voorsien moes word.
Die groot meerderheid van stndente wat aan die kolleges
gestudeer het, was dames, en o.a as gevolg van die verbeterde
posisie van die vrou, dat sy haar permanente aanstelling rui
haartroue kon behou, bet die behoefte aan 'n sterktoevoer na
die onderwysprofessie verder laat afueem. In 1978 het die
Departement oorgegaan tot die toekenning van onderwys
studiebeurse op 'n kwotabasis en slegs studente wat oor beur
se beskikhet, konMIl die onderwyskolleges stndeer. Dieself
de beperking het nie vir nniversitcite gegeId nie.

Op 22 Februarie 1983 bet mnr. WillernBouwer, L.U.K., in die
Provinsiale Raad syfers verstrek wat daarop gedui het dat
waar die onderwyskolleges Barldyhnis, Denneoord, Graaff
Reinet, Kaapstad, Oudtshoom, Pa3Il, Port Elizabeth en Wel
lington saam 3150 studente kon hnisves, die besetting slegs
1985 studente, d.w.s. 63% was. Op 7 Mei 1983 het die Ad
ministrateur, mnr. Gene Lonw, die eerste rasionalisasie-aan
kondiging gernaak waarvolgens die onderwyskolleges Denne
oord en Grnaff-Reinet slegs vir verdere opleiding, indiens
opleiding en afstandsondeIri gebrnik sou word. Barl;1:yhnis
sou met die Kaapstedse Kollege saarnsmelt met behoud van
die bestaande kampusse.

Hierdie stappe was egter nie voldoende nie en die Depar
tement bet voortgegaan om die kwotas te besnoei. Gevolglik
was die besettingsyfer van die vyfkolleges wat oorgebly het,
in 1986 1525 studenteuit :n moontlike 2300, d.w.s. 66%. 'n
Verdere rasionalisasie van die kolleges bet <ins 'n noodsaak
likheid geword en die Direkteur van Onderwys, mnr. J. Fou
fie, bet op 7 April 1986 by die Hoof Uitvoerende Direkteur
van die Departement Onderwys en Kultuur, Administrasie
VoIksraad aanbevee1 datdie op1eiding tot driekolleges beperk
moes word: 'n geamalgameerde PaarlIWellington-kollege, en
die twee kolleges 10Kaapstad en Port Elizabeth.

9.2 DIEWELLINGTONGEMEENSKAP RIG VERTOE

Vertoe vanuit Wellington ten gunste van die voortbestaan van
die WOK is vannitverskillende geledere gerig. Die Welling
tonse Boerevereniging, sekretaIis PJ. Joubert, bet op 16 Junie
1986 'n brief aan mnr. Giel Ma!herbe, L.P. vir Wellington,
gerig waarin gevra is dat knrsusse spesifiek vir manstndente
by die WOKingestel word "ten einde Wellington weer 10 laat
herleef in die dorp met die bruisende studentegetJl11e van
vervtoe dae," Op 18 Junie 1986 bet mnr. Giel Malherbe 'n

brief aan mnr. P.J. Clase, Minister van Onderwys en Kultunr,
geskryfwaarin gepleit is vir die voortbestaan van WOK - hy
bet ook 'n toespraak van mnr. Frans Malan, kurator van die
Wellington Museum, ingesluit oor die ontstaan van die Huge
note Seminarie, w=uit die WOK gegroei het In sy ant
woord aan rom. MaTherbe, gedateer 28 Augustus 1986, het
rom. Clase mnr. Malherbe verseker dat die Ministersraad
grondige aandag aan hierdie delikate aange1eentheid geskenk
het Op 10 September 1986 het mnr. Malherbe weer'n brief
aan die Minister gerig en sy vertoe toegespits op die gewe1
dige nadelige invloed wat die sluiting van die kollege op die
gemeenskaps1ewe en die ekonomie van 'n dorp soos Welling
ton sou he. "In hierdie gees en gesindheid wit ek pleit vir die
voortbestaan van WOK waar geskiedenis, agtergrond, hoop,
geloofen vertroue die grondslag was en is van die kultunr- en
gemeenskapslewe wat maak dat soveel voornemende stnden
10 graag wit gaan na die 'beste kollege'", In sy antwoord,
gedateer 20 Oktober 1986, het die Minister daarop gewys dat
rasionalisering nie op 'n geisoleerde basis kon geskied nie 
nie vir die vier provinsiale onderwysdepartemen1o afsonderlik
nie en ook nie vir individuele kolleges binne 'n provinsie me.

"n Ander perspektiefwat mnr. Malherbe in sy vertoe tot die
Ministerui1:gelig het, was die moont1ikheid dat die hoerskool
hout- en metaalwerkopleidingskwsus van die OKP met die
Tegniese Kollege van die Paarl geamalgameer word as 'n
tegniese kollege met twee komponente: 'n tegniese kompo
nent en 'n onderwysersopleidingkomponent vir die tegnika,
en dat die opleiding vir junior en senior primere onderwysers
na WOK oorgeplaas word - op die marrier sou albei dorpe
bulle onderwysersopleiding kon behou en die geboue sou ten
volle benut ken word. Die Tegniese Kollege het in daardie
stadiumvan gehuurde geboue gebruik gemaak. Die Minister
het op I3 Maart 1987 egter geantwoord dat tegniese kolleges
nie die status van tersiere inrigtings het wat ingevolge die Wet
op Nasionale Onderwysbeleid onderwysersopleiding mag on
demeem nie. Boonop bet die Paarise Tegniese Kollege geen
tegniese rigtings aangebied nie, en sou die omskepping van
die gebou van die OKP om die drie tegniese studierigtmgs n1.
e1ektries, meganies en siviel te voorsien, hee1temal 10 dum
wees. Die minister bet egter aangedui dat die Departement
met 'n behoeftebepaling besig was om die lewensvatbaarl1eid
van so'n ondememingte ondersoek.

'n Ander oplossing wat mnr. Malherbe in sy brief van 12
Junie 1987 aandie hand gedoen het, was dat die junior prime
re opleiding by Wellington aangehied word en die senior pri
mer by Paarl. Sodoende sou albei kolleges kon oop bly, en
die koshnisakIromrnodasie wat in die Paarl beskikbaar kom,
sou aan die Hande1skool toegewys kon word. Die Minister
het egter geantwoord dat hierdie voorstel reeds aan die begin
<leur die Departement oorweeg is, maar clat dit sekere
ingrypende praktiese inrplikasies ingehou bet Hoewe1 so 'n



oplossing moontlik in die kort termyn :n antwoord kon hied,
sou dit nie die totale langtennynbelang van die onderwys ken
diennie.

Die Streekontwikke1ingsadvieskomitee van die Wes-Kaap
streek, waarop Wellington deur van mnr, Giel Malherbe, L.P.,
mnr, Steve Rautenbach en mnr, ES. Malan verteenwoordig
was, het op sy vergadering van 29 Augustus 1986 eenparig
besluit om vertoe tot die Minister te rig, nie ten gunste van een
kollege teenoor 'n ander nie, maar ocr die nadelige uitwerking
wat die uitfasering van "n kollege op enige van die dorpe in
die streek kon he. Hierdie vertoe is op II JUDie 1987 opge
volg in 'n onderhoud met mnr, Chris Hennis, L.P., Minister
van StJlatkundige Ontwikkeliog en Beplanoing. 'n Belangtike
argument van die afvaardiging was dat oorweging eerder
geskeok moes word aan die shriting van oplcidingsfasiliteite in
die metropolitaanse gehiede in die Jig van die onderliggende
filosofie van desentralisase en streekontwikkeliog.

Ook vannit die Kollegepersonee! is indringende aandag ge
skeok aan die drcigende gevaar van 'n moontlike kollege
shriting. Tydens verskcie werksessies gedurende Julie en
Augustus 1987, veral in die twee komitees, die Kornitee vir
Akademiese en ProfessionelAangeleenthede en die Komitee
vir Stodenteaangcleenthede, is die hande diep in eie boesem
gesteek, probleemareas geidentifiseer en optredes aan die
hand gedoen. Hierdie optrede is op 14 September opgevolg
deur 'n lang memorandum van die rektor, dr, E. Smit, aan die
Adjunk-direktenr: Onderwys, dr, F.L. Knoetze, met die or
skrif "Die Voortbestaan van die Onderwyskollege Wellington
as 'n Opvoedkundige Inrigting." Die memorandum is inge
dee! in die volgende afdelings:

* WOK se akademiese en professionele werksaamhede
* Die WOK-personeel
* Die knltumtaal< van die WOK
* Sportbedrywighede op die kllmpus
* Diverseaangeleenthede
* Slotgedagte

In sy antwoord, gedateer 22 September 1987, het dr. Knoet
ze aangedui dat hy die vertoe aan die Minister demgestour
het

Gedurende die laaste paar maande van 1986 en die begin van
1987 het die Stadsraad van Wellington, onder leiding van die
bmgemeester, mev. H.C. Burger, met behuJp vanprof Marius
Leibold van die Faknltcit Handel en Adroinistrasie van die
Universiteir van SteI1enbosch, 'n impakstudie gedoen oor die
moontlike sluiting van die WOK. Die Kollege is ook gevra
om "n voorlegging te doen, en in 'n lang memorandum het
die rektor verskcie aangeleenthede aangeraak, soos die agter
grond en fisiese fa"litcite, stodentegetalle, doserende, admi
nistratiewe, koshuis- en skoonmaa!qJersoeel, gesinne deur
die kollege verteenwoordig, besteebare iokomste, pJaaslike
aankope deur die koshuise, besoldigiogspakket van werl::
neroers inprivaat <liens van kollegepersoneel, ciendomme, die
wye betrokkenheid van die personeel in die gemeenskap, stu
dentebetrokkenheid en die moontlike gevolge van 'n sluiting.
Op 5 Maart 1987 is in diepte same.-prekings tussen die
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burgemeester, mev. Burger, die ondeIburgemeester, raadslid
S.C. Raurenbach, raadslede mnre. D.J. de Klerk, M.e. Malan,
en D.M.S. Burger, en mnr, Giel Malherbe, L.P., dr. E. Smit,
rektor, en die stadsklerk oor 'n konsepverslag van prof Lei
bold gehou, Die vergadering bet bes1uit dat sodra die finale
verslag gereed is, mnr. Malherbe gevra sal word om 'n
onderhoud met die Minister te reel

Prof Leibold se verslag, gedateer 13 Maart 1987, was soos
volg in ses hoofstnke ingedeel:

L Inleidmg
2. Begripsraamwerkvan die situasie wat aanleiding tot die

ondersoek gegee het
3. Huidige rol en posisie van die Wellingtonse Onderwys

kollege
4. Die potensiele implikasies van 'n moontlike shritingvan

die Wellingtonse Onderwyskollege
5. Die potensiele implikasies vananderaltematiewes tot die

moontlike sluitingvan die Wellingtonse Onderwyskollege
6. Gevoigtrekkings van die ondersoek

Hoewel die verslag nie "n spesifieke aanbeveliog sterk gestel
het me, is die volgende aanhaling rigtinggewend: "Vanwee die
relatiefklein omvangvan Wellington sou die totale impak op
Wellington waarskynJi.k dramaties wees, wat die afmetings
van 'n sosio-ekonomiese krisis kan aanneem. Die gemeen
skap sou ekonornies en maatskaplik ernstig verann word, en
op knltorele en opvoedkundige gebiede sallandswyd 'n aan
merklikeverlies gevoel word,"

'n Onderhoud met die minister, mnr, P.I. Clase, is gereel vir
Donderdag, 21 Mei 1987. Die atVaardiging het bestaan nit
mev. RC. Burger, mnr. S.C. Rautenbacb, mnr. M.C. Malan
en mnr. G.J. Mallierbe. Die Minister is bygestaan deur mnr,
J.D.V. Terblanche, Superintendent-Gefieraal: Departement
Onderwys en Kultuur. Die Minister het die atVaardiging
simpatiek ontvang en met begrip ge1uister na die vertoe wat
deur mnr, Malherbe, mev. Burger, rnnr, Rautenbach en mnr,
Malan aan hom gerig is, maar hy ken in sy respons geen
ondememing gee to.v. die voortbestaan van WOK nie. In
opvolging van die onderhoud bet die burgemeester, mev.
Burger, verdere skriftelike vertoe op 29 Mei, 8 JUDie en 30
Junie 1987 aan die Minister gerigwaarin sy ander scenario's
am hom voorgehou het In sy antwoorde van 13 en 18
Augustus bet die Minister andermaal die versekering gegee
dat hierdie netelige saak met die grootste SOIg, begrip en
meelewendheid gehanteer word. Hy het ook gemeld dat hy
al-les in sy vennoe sou doen om 'n gemeenskap wat deur
rasio-nalisasie op onderwysgebied geraak word, op 'n ander
manier ter wille te wees. Hy bet ook ondemeem om die
onderskeie partye om1rent sy besluit in te Jig voordat 'n
amptelike aan-kondiging in die verlJandgedoen sou word.

Ook die Kaaplandse Professionele Onderwysersunie het hom
oor die saak nie onbetuig ge1aat me. Op 12 Augustus 1987
het die Wellington-tak 'n briefaan die stadsklerl::gerig waarin
bulle hul sterle~ bet ten gunste van WOK se be
haud, met 'n verdere versoek dat studente nit die bruin en
swartgemeenskap van die omgewing wat kwalifiseer, en ook
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uit ander dele van Kaapland, toelating sou kon vind Volgens
die brief het sowat 70 sodanige studente daagliks uit die
Wellington-area na Kaapstad en die voorstede gereis om met
bomenslike opofferings hulle as onderwysers te bekwaam. In
haar antwoord het die Burgemeester aangedui dat bierdie
moontlikheid ook deur die Stadsraad ter tafel gele is.

Op 23 September 1987 het die Minister 'n tweede afsaar
diging van die Stadsraad te woord gestaan. Die Minister het
in sy uitnodiging geen aanduiding gegee van hoe die afvaar
diging saarngestel rnoes word Die, en daarom het die Burge
meester die rektor, dr, Smit, genooi om teenwoordig te wees.
Hierdie saak is ook vooraf met die Adjunk-direkteur: Onder
wys, dr. Knoetze, uitgeklaar, In daardie stadium het baie ge
rugte die rondte gedoen dat WOK sou sluit, en hoeweI dit me
pertinent in die onderhond so gestel is me, het die afvaar
diging die gevoel gekry dat die slniting van WOK 'n baie stelk
moontlikheid was. In die Jig hiervan het die rektor 'n saak
gesteI wat hy eers vooraf met die twee vise-rektore, 00. M.
Broodryk en J.N.S. du Plessis, uitgeklaarhet sou slniting 'n
stelk moontlikheid wees, dr. Smit dan aan die Minister die
gedagte van amalgamasie sou stel, vera! ter wille van die per
soneel Die Minister bet aangednidat hy bereid was om bier
die gedagte te koop.

Vanwee haar ongerustheid oor die onderhond, het die hurge
meester, mev. Burger, op 24 September 1987 weer 'n sterk
bewoorde brief aan die Minister gerig en versoek dar indien
daar reeds besluit is <!at die WOK sou shrit, dit in heroorwe
ging geneem moes word "Ek kan u verseker dat bierdie
voorgenome aankondiging die somberste nuns sal wees wat
die gemeenskap van Wellington sedert sy ontstaan moes
aanhoor...~ "n Afskrif van bierdie brief is ook aan die
staatspresident, mnr. P.W. Botha, gestuur.

Mnr, Giel Malherbe, L.P., het steeds onvermoeid pogings bly
aanwend om die toekoms van die Kollege te probeer verseker,
selfs in 'n stadium toe dit vir hom duidelik geword het dat
WOK sou moes sluit - trouens as L.P. het hy dit as sy dure
pJig geagom hom aan die kant van sy kiesers te skaar, Ook in
die wandelgange van die Parlement het hy met verskeie mi
nisters en ook met rom. Koot van Staden, voormalige L.P.
van Malmesbury waaronder Wellington vroeer geressorteer
bet, gesels. In sy gesprekke het hy die onvervangbare waarde
vanW~op~t~evirdie~=~vanWellington

beklemtoon en aangedui dat so 'n geskiedkundige kompleks
nie afgestaan behoort te word me. Mm. Malherbe is dan ook
voor die tyd ocr die finale beslnit dear rom. Clase mgehg,
maarhy moes natunrlikondemeem om die inJigting vertroullk
te hou tot die finale aankondiging. gemaak is.

9.3 DIE FINALEAAc"lKONDIGING

, Verdere~••_1r~"''';''_deur CIase die'n ~~"""""'5 rom. to.V. posi-

sie van Kaaplandse kolleges bet op 30 September 1987 ver
skyn - daarvolgens sou die Ondtshoornse Onderwyskollege
vanaf1988 uitfaseer, hoewel finaliteit oor die toekorns van die
onderwyskolleges Paarl en Wellington nog nie bereik wasnie.
In die persveddaring is die posisie van die kolleges in die
onder provinsies ook aangeraak.

Op Vrydagoggend, 9 Oktober 1987, het eers die WOK-afvaar
diging en toe die OKP-atVaardiging die Minster op sy
uitnodiging in Kaapstad ontmoet, Dr. Smit het sy ervaring
soos volg neergeskryf "Ek was dee! van die groep en die
atmosfeer was neeISillgtig terwy1 ons in die stadslderk 50

kombi stad toe gery het Ek het nog steeds 'n positiewe toon
ingeslaan, wel wetende dat alle tekens teen ons was. Wat
egter gebeur het tussen 23 September en 9 Oktober, is 'n
geval van bespiegeling. Sekere name in hoe kringe word
genoem, maar vir my om daaroorte bespiegel, sou geen doe!
dien nie. 'n Mens mOO maar hoop dat die verloop van
gebeure mettertyd bekendgemaak sal word. Die bekend
making van die beshrit dat die WOK sou bly voortbestaan,
was vir die afvaardiging'n groot verrassing en verligting. Die
dankwoorde wat toe uitgespreek is, was innig en opreg..."

Hierdie "wat egter gebeur het tussen 23 September en 9 Ok
tober" was volgens aanduidings 'n Kabinetsbesluit wat reeds
op 23 September geneem is "nadat waarskynJikoorhoofs na
die situasie van die twee dorpe gekyk is." Om ter wille van
hierdie navorsingJig op die gebeure te probeer werp, is na
vraagbriewe, saam met hierdie hoofstuk, aan die destydse
minister P.J. Clase, mnr. F.W. de Klerk, die destydse Minister
van Nasionale Opvoeding, en rom. PW. Botha, die destydse
Staatspresidentgestuur.

Mnr, CIasehet o.a. soos volg geantwoord: " ... Die bydrae van .
mnr, Malherbe en veral die hoe vlak waarop hy dit gedoen
het, kannie genoeg beklemtoon word nie. Trouens, almal wat
die saak van die WOK by my gestel en bevorder het, het dit
op 'n besondereverantwoordelike wyse gedoen.

"U het die heIe uiters sensitiewe en ook pynlike saak
korrek opgesom in die volgende woorde: 'Albei kolleges bet
goeie sake gehad ... E1ke Kollege het bepaalde voordele bo
die ander en die groot tragedie was dar een van hierdie twee
juis moes gaan.' Da.a1by moes desentralisasie en streekont
wikkeling ook nie nit die oog verloor word nie. Die gedagte
van amaIgamasie - wat tydens die onderhoud gestel is - bet
alreeds sterk oorweging in die Departement geniet U stand
punt daaroor bet my verheug en met nnwe ywer laat soek na
die mees bevredigende oplossing. U aanhaling: 'Wat egter
gebeur het tussen tussen 23 September en 9 Oktober, is 'n
geval van bespiegeling', onderskryfek en laat dit vir die huidi
gedaar.

"Nege jaar nadat die beslissing geval bet, is ek oortuig
daarvan dat indien alle faktore wat 'n invioed op die besluit
kon he in aanmerkinggeneem word, en ook die wyse waarop
die prosesafgehandel is, dit tog die regte beslnitwas. Ek gIo
dat bierdie besluitvirbeide die gemeenskappe - Wellington en
Paarl - besondere voordele ingehou bet Dat dit een van my
moeilikste besluitewas - dikwels gepaard met pyn, deemis en
wloegillg - is besliswaar. Die teleurstelling, hartseer en fins
trnsie wat die besluit vir sommige ingehon bet, het nie onge
merk by my verbygegaan nie, Ek bet egter vrede in my go
moed!"

Mm. P.W. Botha het kortliks soos volg geantwoord: "Met
verwysing na n skrywe van 13 Desember 1995 kan ek vir n
weI meedeel dat ek 'n aandeel gehad het in die beslissingoor
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die verandering van die status van die Wellingtonse Onder
wyskollege, maar mnr. Malherbe, wat die Parlementslid by
daardie ge!eentheid was, sal u volledig kan inlig oor my
besluit. Ek het gevoel dat Wellington mOO sy atrnosfeer en
tradisie handhaafin die gees van wyle dr. Andrew Murray."

Terug by die Kollege op 9 Oktober 1987 het die rektor net 'n
alkondiging oar die luidsprekerstelsel gedoen dat die afvaar
diginggebind was <leur verlroulikheid tot die nag om 24:00 en
dat almal wat beskikbaar was, die volgende oggend in die
ontspanningsaal moes bymekaaJ:kom Hoewe! die Saterdag,
10 Oktober, 'n openbare vakansiedagwas, het 'n moo k1om
pie studerrte en personeellede opgedaag. By die geleentheid is
die beshnt oorgedra en is diepedankbaarheid uitgespreek, 'n
Emstige beroep is op die studente gedoen om hulle waardig te
gedra, vera! teenoor die OKP-studente, aangesien die besluit
vir hulle 'n groot slag sou wees. Die kort byeenkoms is met
'n gebed afgesIuit.

Ter wille van volledigheid en bepaaIde perspektiewe is dit
belangrik om die volle verldaring van die Minister, sover dit
die WOK en OKP raak, aan te haal:

''Met die aankondiging in verbarui met die rasionaltsasie
van onderwysersopleidtng aan onderwyskolleges onder
beheer van die Departement Onderwys en Kultuur, Adminis
trasie: Vo/ksraad is aangedui dat verdere reelings bekend
gemaakwordsaba die nodige onderhandelinge voltooi is.

"Wat Kaapland betref, word beoog dat inisie1e onderwys
ersopletding by inrigtings onder beheer van die Kaoplandse
Onderwysdepartement in die toekoms by die Onderwys
koOege WeOington (Afrikaansmedium), die Cope Town
Teachers' College (Enge/smedium) en die Onderwyskollege
Port Elizabeth (Afrikaans- en Engelsmedium} sal geskied.

"Die Onderwyskollege Paarl sal met die Onderwyskollege
WeOington amalgameer. Dit sal daartoe lei dat geen pri
mire eerstejaarstudente by die Paarlse Onderwyskollege
vanaf,Januarie 1988 ingeskryfword nie.. Die KoOege sal in
Desember 1989 siuit en aUe vierdejaarstutlente sal in 1990
na die Onderwyskollege Wellington of na enige antler
koOege van huUe keuse oorgeplaas word...

"Die Departement Onderwys en Kultuur herbevestig graag
sy ondememing om na die beste van sy vermo<! na die
belange van die personeellede en studente wat betrokke is,
omtesien... n

Op 20 Oktober 1987 het die Stadsraad van Wellington beshiit
om briewe van dank aan min. Clase en mnr. Giel Malherbe te
rig.

Na hierdie aankondiging het 'n lang en uitgebreide polerniek
in die pers ontstaan oar die wysheid, al dan nie, van lrierdie
besluit. Opsktifte SODS "Dankbaarheid en skok oar OKP
beshrit" (Die Burger, 12 Oktober), "Sluiting begryp en
veroordeel deur opvoeders" (Die Burger, 10 Oktober), "Vailei
verdeeld oar slui:ting van OKP" (paarl post, 15 Oktober),
"Fonte herhaa1" (Paarl Post, 15 Oktober), "Te veelll"fll<,ote
oar slui:ting van lrolleges" (Die Burger, 29 Oktober), "OKP
verkwansel ... wat 'n ramp!" (Rapport, 8 November), "Wat

sit agter OKP-sluiting?" (Die Burger, 13 November), ens., het
nag tot in 1988 voortgeduur. Dit was opvallend dat die
meeste van hierdie briewe deur buitestaanders geskryf is en
dat die personeel en studente van die twee kolleges hulle
daarvan weerhou het om kommenlaar te lewer.

(In 'n vertmulike leer by die WOK oar die here proses van
amalgamasie het die rektor, dr. E. Srnit, sommige van die
belangrikste briewe in behandeling geneem. Hy skryf o.a.
SODS volg: "Bepryplikerwys sal nie op alles gereageer word
nie want baie argumente is we! geldig. Trouens, ons het hier
met twee goeie kante van dieselfde saak te doen en niernand
sou juis met absolute oartuiging kan heweerdat enigeeen van
die twee beslnite juis net die enigste en regte beslnit moes
wees nie, AIbei kolleges het goeie sake gehad - anders sou
hulle nie die twee grootste kolleges in Kaapland gewees het
me. Eke kollege het bepaalde voordele bo die ander en die
groot tragedie was dat een van hierdie twee juis moes gam.
In die hele bestaan van kolleges in Kaapland kan daar dalk
vingers na die owerhede in die verlede gewys word. In een
stadium, by. 1929, was daar glad 12 kolleges in ons provinsie
en 'n soortge!yke stryd om voortbestaan kan in tydskrifte
opgespoor word. nit is 'n hoogheilige speletjie om na foute
van die verlede te verwys, maar watter waatborg het ons dat
die toekoms nie ook na die foute van vandagsal wys nie? En
die fout sal nie noodwendig wees dat een kollege moes sluit
nie, maar dat daarnie 'n fimksieverruirning of -verandering
gevind kon word nie.")

9.4 BET DIEWOKINDERDAAD GESLUlT?

Die vraag ofWOK opgehou het om te bestaan of eintlik'n
naamsverandering ondergaan her, is "n interessante regsteg
niese aangeleentheid. Die Minister se verldaring van 9 Okto
her 1987 lees: "Die Onderwyskollege Paarl sal met die On
derwyskollege Wellington amalgameer... Die kollege sal in
Desember 1989 s!nit en aile vierc!ejaarstudente sal in 1990 na
die Onderwyskollege Wellington of na enige kollege van
hulle keuse oorgeplaas word.." Dit her later uit ontledings
van dieOnderwysordonnasie [No. 20 van 1956, artikel70(1)1
na Yore getree dat die Ordonnansie geen magtiging aan die
Ministertot amalgamasie verleen nie, maar slegs tot slniting.
"n Verderegesigspuntsoukon wees datin terme van die reels
van wetsuItleg die bedoeling van die Minister kon wees dat
dieterm slui:ting amalagamasie kon inslnit, en dat die Minister
we! kon amalgameer. Die "amalgarnasie" kon oak as "n han
teringswyse beskou word om die personele en studente van
beide kolleges we! 'n tuiste te bied. DieDirekteur: Onderwys,
dr. S. W. Walters, het hierdie amalgamasiekonsep deriJalwe
verder gevoer, nie soseer op regsgronde nie, maar op grond
van 'n tegemoetkoming dat a1beikolleges 'n tuiste Iron vind,
<leur op 'n gesamentlike onderhoud met verteenwoardigers
van die twee kollegerade op 20 November 1987 te versoek:
"dar dietwee kolleges in hulle hnidige vorm aan die einde van
1989 sal ophou bestaan en dat 'n nuwe geamalgameerde kol
legevanafl990 in weIkingsal kom." Die WOK-Kollegeraad
het tot hierdie versoek irlgestem, want vir die Raad was die
belangrikstevan aile oarwegings dat onderwysersopleiding op
Wellington sou bly voortbestaan.
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Persone"'..Iaangeleenthe was stellig seker een van die mOO
Jikste fasette van die rasiona1isieproses wat deur dr. Knoetze
gehanteer moes word. Hy het besonder tegemoetkomend
opgetree en op grond van vertoe derrr die twee rektore
m"oestem om te oorweeg dat 'n kmrikulurngebaseerde perso
neelvoorsiening as vertrekpunt gebruik kon word.

9.5 PERSONEELAANGELEENTIIEDE

Slegs drie dae na die persverldaring van die amalgamasie
uitgereik: is, d.w.s. op 13 Oktober 1987, het die Direkteur:
Onderwys, dr, SW. Walters, en die Adjunkdirekteur, dr. F.L.
Knoetze, beide kolleges besoek om die rasioruilisasieaankon
diging en die akkornmodering van personeeibehoefles te
bespreek Die personele is meegedeel dat die volgende twee
jaar as 'n brugperiode beskou sou word en dat die personele
reeds vanaf 1988as 'n eenheid gehanteer moes word to.v. ra
sionaJisasie. Uitemdelik sou slegs 45 tot 50 van die personeel
van 95 benodig word. Somrnige personeellede sou op 'n
regverdige en mensJike wyse uitgefaseer word terwyI die
moontJikheid bestaan het dat van die personeel voor 1990
reeds oor en weer benut kon word. Verskeie wyses van per
soneelvennindering is bespreek en vrae van die personeel
beantwoord;

gesarnentlike onderhoud met hom bespreek is. Met enkele
voorbehoude het hy die konsensusslandpunte van die kol
legerade aanvaar.

Uit voorgaande blyk dit dus duideJik dat die Departement, in
ooreenkoms met die kollegerade, dit beskou het dat albei
kolleges sou sIuit en dat "n nuwe geamalgameerde kollege op
die WOK-kampus gestig sou word. Om regsteguiese pro
bleme te voorkom, is alle dosente wat na die nuwe kollege
oorgeplaas sou word, op 12 Julie 1989 van hulle heraanstel
lings in kenuis gestel,

Die K06rdinerende Komitee,waama in voorgaande subpara
grawe 6 en 10 verwys is, het bestaan uit mnr, S.S. van Wyk
(voorsitter van die OKP-kollegeraad), ds. P.J. Raubenheimer
(voorsitter van die WOK-kollegeraad), mnr, F.J. Joubert,
(OKP-kollegeraadslid en Departementele verteenwoordiger),
mnr, H.R. Chamberlain (WOK-kollegeraadslid en verteen
woordiger namens die onderwysersverenigings), prot: W.L.
Nell (dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde, US), mnr. AH.
Gous (rektor OKP) en dr. E. Smit (rektor WOK). Hierdie
komitee bet op 22 Februarie 1988gekonstitueeren onmidde1
lik die gesamentlike personeelposisie in behande!ing geneem.

Op 25 November 1987het die Rade van die onderwyskol
leges Paarl en Wellington gesamentlik vergader en konsensus
oor die volgende standpunte bereik:

1. dat die rwee Irollegesin hulle huidige vonn aan die
einde van 1989 sal ophou bestaan en dat 'n nuwe
geamalgameerde kollege vanaf1990 in werking sal
kom; (to.v. hierdiepunt is een teenstern aangeteken)

2. dot vir die nuwe IroDege te Wellington voor 31
Maart 1988 up 'n naam besluit sal word, maar dat
die besluit cor die nuwe wapen, leuse en IroDegelied
aan die beoogde nuwe kollegeraad opgedra sal
word;

3. dat indien 'n nuwe naam in hierdie stadium (voor
31 Maart 1988) wel noodsaaklik is, daar van die
intertmbenaming Die Geomolgameertk Bolandse
Onderwysko/lege gebruik gemaakword;

4. dot die twee IroDeges se huidige rade, nadat hulle
dienstermyne in 1988 verstryk het, tot aan die
einde van 1989 sal funksioneer slegs in soverre dit
aangeleenthede raak wat net up die afsonder/if<e
kolleges van toepassing is;

5. dot 'n nuwe Road saamgestel word wat vanaf1989
sal funksioneer oar salce wat die nuwe IroDege sal
raaIc - hierdie nuwe Raad sal uit verteenwoordi
gers van beide gemeenskappe bestaan;

6. dat vir skakelingsdoeleindes daar onmiddellik 'n
koordtnerende komttee saamgestel word om spoed
eisende sake te hanleer ...

7. dat die twee huidige rekiore, mnr. A.H. Gous en dr.
E. Smu, gew{//jg is am can die einde van 1989 uit
die diens te tree en dat die nuwe rektor gedurende
die tweede kwartaal van 1989 aangestel sal word
met die oog op oomame in 1990;

8. dat 'n nuwe ooreenkoms te gelegener tyd met die
Universitett van SteOenhosch aangegaan sal word

. om die bestaande ooreeenkomste te vervang en dat
die voile spektrum van die opleiding wat tans
gedaen word - primer sowel as sekonder - daarin
behoue salbly;

9. dat die twee kolleges se personele, doserend sowel
as administratief; as 'n eenheid beskou sal word
met die oog up amaIgamasie en dot personeellede
met die oog up permanente bevorderingsposte hulle
poste behou met 'n verdeIing van verantwoardelik
hede t.o. v. dee/dimplines in departemente waarin
daar meer as een departementshoofvoorkom;

10. dat beide IroDeges se rade deur bemidde/ing van die
K06rdinerende Komilee inspraa1c sal he in die
bep/ande ui/breic/ings op die Wellingtense ka.mpus;

11. dot gesamentlike vergaderings gedurende 1988 sal
!<an p/aasvind up versoek van ernge van die /wee
bestaande IroDegerade.

Die Direktem: Onderwys het in sy briefvan I Desember 1987
sy dank teenoor die twee rade betuig vir hulle gOOe gesind
hede, die gees waarin die samespn:kings piaasgevind het en
vir die spoedige skrifte1ikereaksie op die vOOISlelle wat in die

*

*

*

*

*

natnmnlce uitfasering van die poste van persone wat
aflree-ouderdom soubereik:;
die moontJikheid van persone wat elders hoer of
ge1ykwaardige poste kon bekom in die staat- of
privaatsektor;
vervroegde aflrede as gevolg van reorganisasie vir
diegene wat daarin sou belangsteI;
die moontlikheid van die benutting van enkele
persone aan hoofkantoor,
die opneem van 'n pos van laer rang teen 'n
beskermde salaris.
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Op 25 November 1987 het die twee rektore, mnr. AH- Gous
en dr, E. Smit, on volledige voorlegging aan dr, Knoetze
gemaak om aan te toon wat die verwagte getal studente in
1990 sou wees en watter personeelvoorsiening daarvolgens
benodig sou word. In sy antwoord van 18 Desember 1987
het dr, Koetz.e daaropgewys dat volgens die verslag SANOE
111: 'N FORMULE ViR SUBSID1ii:RING VAN 'N
ONDERWYSOWERHEID: ONDERWYSERSOPLEIDING die
geld wat die Owerheid vir onderwysersop1eiding beskikbaar
sou stel, direk eweredig met die getal studente moes wees en
datdie rektore 50 voorlegging me deur die begroting gedra sou
kon word me. Hy he! ook gemeld dat 'n KOH-komitee am
die besondere saak sou aandag skenken dat die Departement
die resultatevan die ondersoek afwag.

Op 24 Februarie 1988 kon die rektore aan die Departement
verslag doen dat 10 dosente gedu=lde en aan die einde van
1988 nit die dieus sou tree, en 12 aan die einde van 1989
(diegene wat moontlik anderbetrekkings sou aanvaar, was me
daaIby ingereken me).

Uitgebreide onderhandelinge is gedurende 1988 met dr,
Knoetz.e en met personeellede aangegaan om verdere rasiona
liserings moontlik te maak Hierdie onderhandelinge he!
dermate bevredigend verloop da! dit me nodig was om meer
dosente as diegene wat vrywillig sou uittree, nit die diens te
stel me. Hierdie proses is in 1989 voortgesit, soda! dr,
Knoetze op 25 Julie 1989 die personeeldiensstaat t.o.v, I
Jannarie 1990 kon goedkeur.

Die indeling van pligte met die oog op die laaste fuses van die
amalgamasieproses het op 21 Julie en 28 Augustus 1989 aan
dag geniet toe die rektore (ook die nnwe rektor, mnr, J.D.
Slabbert), vise-restore en departementshoofde van aIbei kol
leges die volgende sake behandel het werksverdeling van die
vise-rektore, vakkeuses en rooster, handboek- en aanteke
ningstelsel, hereksamens, gesamentlike komitees, reels t.o.v,
studente en personeel, koshnise en koshuisreels, studente
mad en hniskomitees, onderwyspraktyk, beurse, fisiese ver
skuiwing na Wellington, strategiese beplanningseminaar,
plan B (indien hour- en metaalwerkblok me betyds gereed is
me), openingspIegtigheid 1990, indeling vanlesinglokale en
kantore, eerstejaarsorien!eringsnaweek, senaatskoruitees en
finansiele bestuur.

9.6 DIE NAAM VAN DIE NUWE KOLLEGE

Die gesamentlike vergadering van die twee kollegerade wat op
25 November 1987 gehou is, het by die Direkteur aanbevee!
dat op "n nnwe naam, wapen .Ieuse en kollegelied beshrit sou
word. DaM is spoedig oorgegaan om vern! deur bemiddeling
van die sko1e wyd te adverteer dat na 'n nnwe naam vir die
geamalgameerde kollege op Wellington gesoek word. 'n Ver
skeidenheid name me! interessante motiverings is ontvang,
meesta1 vanafoudstwlente (die geta1le in hakies gee die getal
voorstelle wat vir elkenaam gemaak is):

Die AndrewMnnay Instituut vir Onderwysersopleiding (I)
Die OnderwyserskoJlege Andrew Murray (2)
Die Onderwyserskollege BeIgriviervallei(2)

Die Onderwyserskollege Boland (213)
Die Onderwyserskollege De Goede Hoop (I)
Die Drakensteinse Onderwyserskollege (l)
Die Onderwyserskollege Hawekwa (l)
Die Ka:lp1andse Aftikaanse Onderwyserskollege (6)
Die Nasionale Onderwyserkollege (I)
Die OnderwyserskoJlege Suidwes-Kaapland (3)
Die Wagenberg-Onderwyserskollege (I)
Die Wamakersvalleise OnderwyserskoJlege (6)
Die Onderwyserskollege Wellington (namens die OSH)
Die Onderwyserskollege Wes-Kaapland (3)
Die Onderwyserskollege W.P. (2)
Die Wynlandse Onderwyserskollege (14)

Die bestuur van die WOK-Ondstudentebond het 'n goeie
saakuitgemaak datdie oorspronldike naam behoue moes bly,
vern! in die Jigvan die feit dat die meeste tersiere inngtmgs 50

name juis plekgebonde was. Maar in die Jig van die Direkteur;
Onderwys 50 opdrag dat die naamme plekgebonde mag wees
me, het die Kofudinerende Komitee op 11 Maart 1988 beshrit
om aan te bevee! dat die naam, ook in die Jig van die
Konsepwetgew:ing op Onderwyskolleges (wat deur die
Koruitee van Onderwyskollege-rektore voorberei is), DIE
ONDERWYSKOLLEGE BOLANDIBOLA.lIID COLLEGE
OF EDUCATION sou wees. Hierdie aanbeveling het op 22
Maart (OKP) en 23 Maar! (WOK) by die twee kollegerade
gedien, en is ook so aanvaar, Die nnwe naamis op 18 April
1988 deur die Direkteur. Onderwys, dr. S.W. Walters, en die
Superinterulent-generaal van die Departement van Onderwys
en Kultuur (Vo1ksraad), mnr. 1. de V. Terblanche, en op 20
April 1988 deur die Minister van Onderwys en Kultuur, mnr.
P.J. Clase, goedgekeur.

"n Motivering van H.W.J. de Kock van die Laerskool Simon
van der Stel vir die nnwe naam kan as 'n verteenwoordigende
voorbeeld van soortge1yke motiverings dien;

"Ten einde bepaalde sentimente en lojaliteite te verseker, is <lit
noodsaaldik da! daar met naamgew:ing emstige oorweging aan
plek- of gebeidsgebondenheid geskenk moe! word. Aange
sien daar begrip is daarvoor dat die naam in hierdie geval me
plekgebonde mag wees me, is <lit my voorstel dat die naam
weI gebiedsgebonde sal wees. In die Jigdaarvan dat beide die
irnigtings geografies en vir alle praktiese doeleindes in die B0
land gelee is, is ek van mening dat hierdie naam vir aile stu
denteldosente aanvaarbaar sal wees omda! <lit me enige van
die huidige inrigtings,maarwei die gebied waarop albei inrig
lings ewe vee! aanspraak het, vernoem. Oil is my oortuiging
as oudstudent dat studenteldosente hulle sentimentee! en
lojaal met hierdie naam sal verbind,"

In sy rubriek"Uit die Kantoor" het die rektor,dr. Smit, inDIE
WTh'STOK van 1988 geskryf ~'n Naamsverandering sal deur
baie oudstwlente en -dosente met hartseer aanvaar word,
want daar kan nou geredeneer word dat WOK glad me meer
bestaan me. Ons glo egter dat begrip en rede sal seevier en
dat oudstwlente van beide WOK en OKP mekaar die hand
van kollegiale vriendskap sal reik in die aanvaarding van
hierdie nnwe bedeling ter wille van die belangrikheid van
bcide onderwysersopleiding en die gewysigde voortbestaan in
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die gei:ntegreerde alma mater as voortgesette tuiste vir albei.
Die Onderwyskollege Boland verdien die onverdeelde trou en
lojaliteit van alle oudstudente sodat die traumavan die afge
lope 15maande tot geskiedenis kan vervaag..."

9.7 DIE NUWE REKTOR

Op diegesamentlike vergaderingvandie twee kollegerade wat
op 25 November 1987gehou is, is reeds besluit om by die
Direkteur: Onderwys aan te beveel dat die nuwe rektor me
later nie as die eerste kwartaal van 1989 aangestel moes word
om dee! van die amalgamasieproses te kan word. Die Direk
teur: Onderwys bet op 27 September 198& opdrag gegee dat
die benoemingskomitees van die twee kolleges gesamentlik
die benoemingsprosedure sou behartig, 'n Gesamentlike Be
noemingskomitee is dour die Kofudinerende Kornitee aange
wys, en het bestaan nit ds. P.l. Ranbenheimer (voorsil:ler),
prof W.L. Nell, mnre, 8.8. van Wyk, F.S. Malan en EJ.
Joubert. Die pos is in die eerste Onderwysgaset van 1989
geadverteer en die benoeming vanmnr J.D. Slabber!, rektor
van die Qnderwyskollege Denneoord, is na die vergadering
van 25 Februarie 1989 aan die Direkteur: Onderwys vir be
krag1iging deurgesnnir, Vanaf hierdie stadium is mnr. Slab-
bert by aile besluitneming wat die Onderwyskollege Boland
sou raak, betrek, ook WRt die inskakeling van die afstandon
derrigvan die Onderwyskollege Denneoord betref

9.8 DIENSTERl\1YN VAN KOLLEGERADE

Op 27 September 1988he! die Direkteur: Onderwys die voor
sitters van die twee kollegerade in kennis gestel dat in beide
kolleges 50 geval die rade 50 dienstermyne, wat in 1988 sou
verstryk, met nog 'njaar vedeng sou word om die amalgama
sieproses in die ooIbmggingsfase te help voltooi 05. P.I.
Raubenheimer, voorsitter van die WOK-kollegeraad, is ver
soek om die inisiatiefte neem met die bele van die gesament
like vergaderings wanneer die behoefte daarvoor sou bestaan,

9.9 DIE AMALGMlASIE VAN BATES

Op 1 Desember 1987is 'n vergadering <leur dr, EL Knoetze
by die Departement bele waarop sake i vrn, die kollege
biblioteke "wat aan die einde van 1989 (sou) uitfaseer"
besp.teek is. Die twee kolleges van Paarl en Wellington is
deur hullebibliotekarisse verteenwoordig. Die vergadering he!
kennis geneem dat die Onderwysbiblioteekdiens beoog he!
om 'nrekord van die voorrade van die kolleges, asook sy eie
versameling, op rekenaar te plaas. Die bibliotekarisse van die
kolleges wal nie sou slJJit nie, is versoek om spesifieke leemtes
in hul voorraad direk aan die SASSO: OnderwysbIblioteek
diens l:ekend te maak Die personeeI van die Onderwysbib-
lioteekdiens sou die voorraad uilsorteer en met behulp van
bierdie gegewens besluit na walter kollege, skool, musieksen
trmn, ktmssentmm, ens. die boeke van die kolleges wat sluit,
oorgeplaas moet word. Wat die meubels bette!; sou die ander
kolleges voorkeur genie!, en wat die apparatuur betre!; sou die
sentrum virOnderwystegnologie reel vir die oorplasing daar
van na departernentele instansies Wlltdit benodighet.

Op grond van hierdie besluite het die rektor van WOK vertoe
gerig dat op grand van die proses van amalgamasie eers
aandag aan die behoeftes van die geamalgameerde kollege
geskenk word voor ander instansies in aanmerking sou kom.
Dr. Knoetze het OF 17 Februarie 1988 gereageer dat Welling
ton 50 behoeftes we! in aanmerking geneern sou word.

Op die vergadering van die Koordinerende Komitee van I7
Maart 1988 is bierop voortgebou en is die standpunt inge
neem dat aangesien die twee kolleges sou amalgameer, die
proses ook ten opsigte van roerende bates, kollegefondse en
trustfondse voltrek moes word. Die vergadering het tot die
gevolgtrekkjng gekom dat die twee kollegerade 'n besliste se
behoort te he oor die kanaliseringvan die bates, aangesien die
geamalgameerde kollege met die beste beskikbare bates toe
gems behoort te word. Beide kollegerade het dan ook die
volgende voorstelvan die Koordinerende Komitee bekrngtig:
"Die Kollegeraad besIuitdat hy die eerstekeusebehoort uit te
oefen ten opsigte van die oordra van bates aan die geamalga
meerde kollege. Die Raad versoek die rektore om uit die on
derskeie inven1Juisse van roerende bates aanbevelings aan die
rade te doen ten opsigte van die bates wat in die inventaris
van die geamalgameerde kollege opgeneem sal word," Op 24
November 1988 het die Koordinerende Komitee hierdie
standpunt herbevestig. Die Komitee het die rektore opdrag
gegee dat 'n kornitee uit die twee personele saamgestel moes
word wat sou besluit walter KODS-items uit die twee kolleges
50 voorrade vir die Onderwyskollege Boland behoue sou bly
en walter items aan ander inrigtings beskikbaar gestel of
verkoop sou word.

Ten opsigte van departementele eiendorn het die Departe
ment op 29 November 1988laat weet (brief onderteken deur .
A Clausen) dat, soos tydens die Rektorevergadering van 13
Oktober 1988 besluit is, lyste van beskikbare departementele
voorrade by die Onderwyskolleges Oudtshoom en Paarl
onderskeidelik aan die nuwe kollege voorgele is om daanrit
volgens behoefte vir bepaalde items aansoek te doen,

Ten opsigte van die KODS-items en fondse het die Direkteur:
Onderwys op II November 1988 aan die rektore van onder
wyskolleges soos volg laat weet: "Die hantering van fondse
en voorrade word gereguleer deur Artikeis 70(2) en 236 van
die Onderwysordonnansie No. 20 van 1956, die voorskrifte in
Omsendbrief 49/1983 en die betrokke wriversiteit. In same
hang gelees, kom dit daarop neer dat die Minister (wat die
plek van die Administrateur inneern) die finale beskikkings
mag oor die fondse en voorrade het wanneerkolleges sluit"

Die Ko6rdinerende Komitee het egter op sy vergadering van
24 November 1988 beshrit om aan die Direkteur te skryf en
vertoe te rig dat hierdie besluit nie op die amalgamasie van
OKP en WOK van toepassing behoort te wees me, en dat by
die Minister aanbeveel sou word dat aan die wense van die
kollegerade voldoen word, nl dat ook die fondse en voorrade
geamalgameer word. 'n Ondersteunende aIgIJflleflt by bier
die versoek was juis dat waar artikel 236(7) van die Onder
wysordonnansie voorsiening maak dat in die geval van die
sluiting van 'n skool die onbesteede fondse "deur die mad ..
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gebruik word tot voordeel van skole in die gebeid.,", dit
soveel te meer op die arnalgamasie van kolleges van toepas
sing gemaak behoort te word. Die Direkteur. Onderwys het
ondemeem om 'n gunstige aanbevelingaan die MinisterVOOf

te Ie, en niteinde1ik, op 16 November 1989, is goedkeuring
deur die Direkteur verleen "ingevolge die bepalings van
artikel 236(7) saamgelees met artikel 70(2) van die
Onderwysordonnansie No. 20 van 1956, met inagneming van
Proklarnasie 54 van 1986 gedateer 27 Maart 1986, vir die
konsolidering van die kollegefondse van die Onderwys
kolleges Wellington en Paarl,"

was. betref die die KODS-items is die rektore versoek om in
die lig van die moontlike oorvoorsieningvan verskeie items,
weer eens die Iys van die items van die Onderwyskollege
Paarl deur te gaan en aan te <lui walter items werldik
onontbeerlik vir die nuwe kollege se behoeftes sou wees.
Oortollige items sou danmet groot vrug elders by kolleges en
skole aangewend kon word.

Op 2 Mei. 1989 het die rektor van WOK, na deeglike
oorwegings deur die rektore en personele, 'n lys van items uit
die OKP-inventaris aangevra, war op 30 Mei 1989 deur die
Departement goedgekeur is. 'n Lys van die orige items moes
verder aan die Onderwyskolleges Kaapstad en Port Elizabeth
voorgeleword.

Een van die items waaroor daar aanvanklik ousekerheid
bestaanhet of<!it "roerende" ofronroerende ~ eiendorn was,
was die pyporrel in die OKP-saal. Die Depsrtement het egter
aan die Kollegeraad magtigingverleen om in hierdie gevaI met
die SA. Polisie, war aanvanklik aangedui het dar hulle die
orrel won behon, te onderhandel. Die S.A Polisie het dan ook
"n aanbod van R31 000 vir die orrel gemaak, maar die bedrag
was uie vir die Koiirdinerende Komitee aanvaarbaar uie
aangesien die vervangingswaarde oongeveer R90 000 sou
bedra. Die oorplasing sou uie op die koste van die Depar
tement kon geskied nie, hoewel die Departement op 23 No
vember 1989 ingewillig het om die strukturele veranderings
war nodig son wees, te laat aanbring, Sodra die OKP-orrel
oorgeplaas is, sou die WOK-orrel oorbodig raak - in daardie
stadinm was die gedagte dardit mettertyd na die Goodnow
saal oorgeplaas sou word. Hierdie oorplasing is gedurende
1995afgehandel,

Was.die OKP-kinderboekversameling betref het die Departe
ment toegestem dat die he1e versamehng na die OKE
bilioteek oorgeplaas word, ondethewig aan die voJgende
voorwaardes: die versameling moes as 'n eenheid bewaar en
verder uitgebrei. word; die versameling mees in die model
hiblioteeklokaal van die kollege gehuisves word; die kinder
boekversameling by WOK mees orrttrek word en na die
Onderwyshiblioteekdiens oOlgeplaas word om na ander
kolleges of skole oorgeplaas te word. Wat die laaste VOOf

waarde betre!; het die Senaa1 egter aangedui dat die WOK
versameling eers deur beide personcle nagegaan sou word
met die oog op die integrering van die pnblikasies war nie in
die OKP-versameling voorlmm nie. Hierdie versoek is deur
dieDepartement op 23 Imrie 1989 toegestaan.

9.10 GEBOUE-UITBREIDINGS

Na die bekendmaking van die besluit oor die amalgamasie van
die twee kolleges op die Wellingtonse kampus, het die Direk
teur: Onderwys spoedig aandag begin skenk aan die VOOf

siening van fisiese geriewe. Hierdie aangeleentheid t.o.v. die
versk:ilin faSl1iteite by die twee kampusse was "n ingewikkel
de saak, aangesien daar uie net na die twee kolleges se

.geboue,koshnise en ander bnnpusfasiliteite in isolasie gekyk
kon word nie, maar ook na die behoeftes by ander inrigtings,
vera! die Hoerskool Laborie en die Tegniese Kollege in die
Paarl; en saamdaarrnee, watmet die gebone en fasiliteite van
die koJlege war sou sluit, gerloen moes word.

Op 14 Desember 1987het die Direktenr: Onderwys, dr. SW.
Walters, "n voodegging 'dan die Superintent-generaal van die
Departement Onderwys en Kultmrr (Administrasie: Volks
raad), mnr. I. de V. Terblanche, gemaak waarin aangedui is
walter gebone en fasiliteite op die WOK-bnnpus benodig sou
word, en aansoek om 'n addisionele kapitaJe toekemring ge
doen. Die Superintendent-generaal. het egter op 9 Februarie
1988 aangedui da1 die bedrae wat 'dan kapitaaldienste bestee
kon word, afgeskaal moesword om op een lyn met die for
mulebedrae te kom, Dit het tot gevolg gehad dat daar verder
gerasionaliseer moes word en dat daar geen moontlikheid
bestaan het dat "n addisione1e toekenning nit die reeds
geldentifiseerde toekenning vir die DOK (Volksraad) gemaak .
son kon word nie. Hy het egter ook aangedui dat onderhan
deIinge met die Departementvan Plaaslike Bestuur, Behuising
en Werke aangeknoop is om 'n bedraguit besparings van die
vorige boekjare te bekom.

Op 25 April 1988het die Direkteur: Onderwys aan die Provin
siale Sekretaris, Hoofdirektoraat Werke, opdrag gegee om
voort te gaan met die beplanning van die benodigde fasiliteite
by WOK, en dat voorkeur gegee moes word aan die hand
weikblok, aangesien dit teen die einde van 1989 voltooi moes
word vir gebruik in Ianuarie 1990. Op 12 Augustus 1988 het
die Direkteur 'n verdere voorlegging aandie Ministergernaak
waarinversoek is dat die bedragvan R2 368 000 nit die kapi
taal:toekenning aangewend word vir die bou van die hand
werl<blok en vir die vervanging van monteerakkommodasie
deur 'n permanente gebou Daar is ook versoek dat in die lig
van bepaalde oorwegings, waaronder ook die dringendheid
van die aangeleentheid, vandieRuimte- en Kostenorms afge
wyk moes word.

Die optrek van dieplanne vir die geboue-uitbrei.dings is aan
die argitekfuma AIcmen Incorporated van Langstraat 117,
Kaapstad, toegeken, en die tender ten bedrae van R2 154 547
13 Maar!: 1989 aan mnre. Iohan Lonw Konstrnksie van
Suider-Paarl.

9.11 DIE OORPLASING VA," STUDEl't'TE

Aan die einde van 1989 was daar'n goot groep derdejaarstu
dente war die kense uitgeoefen het om vanaf OKP na die
Onderwyskollege Boland oorgeplaas te word. Eweseer het
enke1e stodente nit die Ondtshoornse en Pmt Elizabethse
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Kolleges by die OKB aangesluit, Spesiale onderhandelings is
aangeknoop om die bestaande vierdejaarsvekkeuse van die
WOK (Senior en Junior Primer) so uit te brei dat hierdie
studente met die minste ongerief by die nuwe kollege kon
aansluit, Benewens hierdie nnwe vierdejaarstudente het ook
a! die jaargroepe van die vieriarige HOD (Sekonder- Hour- en
Metaa1werk) na die OKB oorgeskuif

9.12 WAPEN, KOLLEGELIED, PROSPEh.'TUS

Om uitvoeringte gee aan die amalgamasie op alle vlakke, bet
die Koordinerende Komitee ad hoc-komitees aangewys om
die vo1gende sake te hauteer en aanbevelings te maak:

WOK OKP
WAPENEN J J Joubert BSCJNaude(s)
KLEURE SJLotz J Heydenrych

HJReynecke J Verster
E Jordaan EBam

PROSPEKIUS AJdeKock(s) J R van der Colff
JHConradie JAnker
CAPienaar

KOLLEGELIED J H Conradie (5) DLonw
JLdeKlerk J vd Westinrizen

S1UDENTE- J R S Badenhorst H 11 Prins (s)
SENTRUM Jde VBotha HJHugo

WAP von Ludwig CCvanDyk
(5 = sameroeper)

Op 10 Mei 1989 hetdie Wapen- en Kleurekomitee hulIe eerste
konsep vir die nuwe kollegewapen aan die Koordinerende
Komitee voorgele, Hierdie konsep is aan die heraldikns, dr.
Cor Parna, deurgestuur war die nuwe wapen vir die
Onderwyskollege Boland ontwerp het.

9.13 DIE AFSLUITING

'nUnieke reeks retinies is teen die einde van 1989 gehou en is
alma!besoek deur dr. E. Smit, mej. Esna Zietsman, mnr. JoA
vanZyl;mnr. enmev. D.J. de Vi11iers, dr. enmev. P.K. Cronje
en mnr Hendre Reynecke: 31 Oktober te Upington, I
November te Kimberley, 2 November te Port Elizabeth, 3
Novemberte Ondtshoornen 4 Novemberte Wellington. Die
laaste rennie op die WOK-kampus was seker die grootste
saamtrek van oudstudente en -dosente wat nog in die geskie
denis van WOK plaasgevmd het, By a! die retmies was die
gesindhede positief, en saam met die tikkie hartseer tog ook
dankbaaIheid dat die alma mater, weliswaar in 'n nuwe
gedaante, steeds daar sou wees.

Die laaste saalbyeenkoms van die WOK bet op 23 Oktober
1989 plaasgevind. Daaris afskeid geneem van die rektor en 6
dosente war aan die einde van die jaar sou uittree. In sy Iaas
te boodskap het dr. Smit o.a, die volgende gese: ~VIf almal
van u war na die Onderwyskollege Boland oorgaan, onthou
maar net dat amaIgamasie en 'n naarnsverandering nie die
mooi dinge in die gees van WOK kan laat sterfnie. U Kollege
se behoudende karnkter, die pragtige kampus, die hoogs
nnieke en hegte studentegees, wat ons glo op die pad
voren!oe die Onderwyskollege Boland steeds die Trots van

die Wamakersvallei sal laat bly. U taak moo toegespits wees
op die opleiding van onderwysers wat glo in uitnemendheid.
E1ke dag ofjaar moo nie maar net nog 'n dag of jaar wees
nie, maar ook 'n dag of 'n week of 'n maand of 'n jaar
deurdrenk met die strewe na vemnwiug ter verhoging van die
kwaJiteit van die opleiding en van u lewenstaak as jong
onderwysers... Ek het non letterlik gekom by die 1aaste
bladsy van hierdie saalbyeenkomsboek... Ek sluit my werk
simbolies af deur hierdie hoek 'n 1aaste keer toe te maak en
vra u nou om saam met my die 1aaste keer in die geskiedenis
vanWOK sy Kollegelied te sing:"

"Waar Gmenberg sy heuwels in die graanlande stoot
en Sneeukop sy kmin bo die wolke ontbloot;
waar wiugerde rank, appe1koosboorde bloei,
die heide nog rooi teen die berghaugegroei -
verrys daar'n Kollege, weerldink daar 'n lied:
Diebeste, die mooiste wat die Suiderland bied!
Dis WOK, waaraan ons ons wy,
dis WOK, trots van die Wamakersvallei!
Dis ens Ahna Mater, WOKaners wat sing,
om hulde aanhul Ahna Mater te bring.
Want WOK, Virtute et Opera,
bly die roemrykste kollege in Suid-Afi:ika!"

Van mnr. GielMalherbe, L.P., is 'n briefgedateer 19 Novem
ber 1989 ontvang met o.a, die volgende paragrafie: ~Waar

ons aan die einde gekom het van 'n WOK-era is dit met 'n
tikkie hartseer dat ens terugkyk. Maar dan met hoop en
verwagting vir dit wat voole. Mag die toekoms net so
roemryk wees SODS die verlede."

In antwoord op 'n telegram van groete, seenwense en dank
vandie~~ende~kteurvandieMOO~dierektorop

II Desember gesktyf "Die WOK het hierdie era van 94 jaar
afgesluit met 'n mate van weemoed, want gedurende die volle
94 jaar het die dorp Wellington se naam in die naam van die
kollege voorgekom: Wellington Teachers' Training School,
Wellington Training College, Opleidingskollege Wellington,
Onderwyserskollege Wellington, Onderwyskollege Welling
ton. ... Nietemin, die oorgaan in 'n IUlWe tydvak onder die
naam ONDERWYSKOLLEGE BOLAND, noop die betrok
kenes om nou vorentoe te kyk en die nuwe uitdagings met
vasberadenheid te aanvaar,"

Op WOK se 1aaste diplomaplegtigheid op 6 Desember 1989
bet dr. F.L. Knoetze, Adjunk-<lirekteur: Onderwys, o.a, gese:
"Dit is met nosta1giese herinnering dat ek vanaand namens die
Onderwysdepartemen! 'n groetwoord am WOK moo bring.
Dit was eens my voorreg om as dosent ook hier te kon werle.
As ek dns my eie gevoel en emosies ontleed, kan ek my
indink dat daar by vele van ens - studente en oudstudente,
dosen!e en ouddosente en vriende-van die kollege - 'n tikkie
weemoed moo wees omdat dit die einde van 'n era beteken...

~WOK was altyd 'n ge!ukkige famiIie waarvan die lede
met hoe ideaJisme vervul was en 'n bereidwilJigheid om die
medemens en die mensheid as geheel te <lien Wellington is
deur ens land bekend vanwee sy onoortreflike natmrrskoon,
die gewyde grond van Andrew Murray en ander groot
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geestelike en opvoedkundige 1eiers wet hulle stempel op
hierdie kollege afgedruk het...

"Ek kan goed begryp dat daar vanaand nog 'n groter
hartseer is by doserrte en studente van die OKP met wie
WOK vanaf 1990 amalgameer. Ek weet egter dat daar by
diegene wat hierheen oorkom, genoeg grootheid van gees,
welwillendheid en toewyding is om die nuwe kind wat
gebore gam word nit te bon tot 'n sieraad vir onderwysers
opleidirig. Ek bid dat met die samevoeging van hierdie twee
roemryke kolleges die beste nit beide sal voortleef om die
Onderwyskollege BoiJand 'n stewige vesting te maak vir die
gmter uitdagings wet ons land in die negen:tigerjare tegemoet
gam. Namens die Departement, groet ek WOK."

. By rlieselfde geleentheidwas mnr. M.J.L. Olivier, oudrektor
gedurende die jare 1968-19n, die geleentheidspreker. Hyhet
o.a, gese: "Ons dink vanaand temg in dankbare hnlde aan
hulle wat die visie gehad het om in 1896 die Opleidingskollege
tot stand te bring. Wat WOK was en is, is geskep deur die
ervaring van talle groot opvoedkundiges., Ieerkragte wet
oodede is, afgetree het en honderde wet vandag nog die
boodskap van WOK uitdra in sko1e en gemeenskappe.
Duisende bet saamgewerk aan die bladsye van die

. opvoedingsverhaal ~ saaiersin 'n hoe diens., Wat tans van
beIang is, is nie waf met ons gebeur het nie, maar OIlS

bonding teenoor wet gebenrhet Die lewe word dikwels deur
omstandighede vir ons ingeldeur, maar deur die genade van
God is ons in staat om die kleur te kies., Kom ons verlJind
ons vanaand om in dankbaaIheid terug te kyk op die verlede
maar ook die oog op die toekorns te rig en deur ons trou en
lojaliteit die Onderwyskollege Boland nit te bou tot 'n sieraad
van Kaapland., Die geboorte van WOK het hom sterllik
gemaak. Sy verdwyning beklee hom met onsterflikheid"
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ARGIVALE BRONNE
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Leers: Ama1gamasie (Voorspel, Algemeen, PersoneeI, Uitms
ting, Voorrade) - saamgestel deur E. Smit

LeersAI, E. Smit, Iektor, aan Direkteur: Onderwys,1988-08
31, 1988-Il-<J3, 1989-01-30, 1989-02-21, 1989-05-02,
1989-01-31;
Al~19~-<J9,I~-<J>I~I~/~1~

A.31,1981-11-25;
B55(a), 1988-0>25, 1988-0>25;
D.149,198&-1()'()5;

Voor1eggingvir lmpakstudie (Prot: Marins Leibold),
1981-<J>13

KAPASA-gesprek, Julie 1981
Memorandwn aan dr. FL. Knoetze:Die Voortbestaan van

die Onderwyserskollege WeIIin"atonas'n Opvoedkundige
Inrigting, 1987-09-14

Min. PJ. ClaseaanE. Smit,rektor, WOK, 1981-10-0l
NotDle van gesamentlike veIgadering van kollegerade,

1981-Il-25

Notules van Koordinerende Komitee, 198&-02-22,198&-03
11, 198&-Il-24, 1989-03-16, 1989-10-<J9,

Notule van Kollegraad, 198&-0>23
Notules van vergadering tussen rektore, vise-rektore en depar-

tementshoofde, 1989-01-21 en 1989-08-28
Oudstudentebond van WOK, 198&-0>14
H.W.J. de Kock, Maart 1988
Rektore, 1988-10-24

KAAPLANDSE ONDERWYSDEPARTEMENT

L.1/0124125, Rasionalisering van Onderwyskolleges in
Kaapland, 1986-<J2-2

Wellingtonse Boerevereniging aan mnr. aiel Mallierbe,
1986-06-18

Persverldaring deur Sy Edele E. Louw, Administrateur,
1986

Memorandum insake Onderwysersopleiding in Paarl en
Wellington, 1986

Min. P.J. Clase aan mnr. G.J. Malherbe, 1981-<J>12
Samespreking tnssen min. P.J. Clase en die Stadsraadvan

Wellington, 1981-<J5-21
Mnr. G.J. Malherbeaanmin. PJ. CIase,1981-06-12
MichaelT. Schultz aan min. ChrisHennis, L.P-e 1981-06

11
F.L. Knoetze aan 00 (Superintendent-Generaal),

Departement Onderwys enKnltuur, 1981-09-22
F.L. Knoetzeaan die rektor, WOK, 1987-09-22
Mnr. J. De V. Terblanche aanmin. PJ. Clase, 1981-09-24
Persverldaring deur min. P.J. Clase, 1981-10-10
S.W. Walters aan 50, J. De V. Terblanche, 1981-10-20
Verslagvan samesprekings gehou op 1987-12-15
Notule van samesprekings tussen rektore en Urtvoerende

Direkteur,1~1
SOW. Walters aan Urtvoerende Direkteur, SAOU, 1989.09

25
L.I/3131101, VollI,min. PJ. Clase aanmnr. GJ. Malherbe,

1986-<J8-28
Direkteur Onderwys aan min. PJ. Clase, 1986-10-<J9
SOW. Waltersaandie SGO,rmu. J. De V. Terblanche,

1981-10-20
S.W. Walters aanmin. P.J. Clase, 1988-04-18
P.J. CIase,Mediaverklaring, April 1988

L.113/31105,T. Verwey aanAH. Stander, HSO,1986-06-13
TJ. Verweyaan Direkteurvan Onderwys, 1989-08-24
S.W. Walters aanmin. PJ. Clase, 1989-10-02

L.113/31/05, 1989-05-30, 1~/06I13, 1989-06-21, 1989-1~
1989-11-16

L.1I3138101, 1~-<J1-25
L.1I0124125, 1986-ll9-1~ 1981-<J1~ 1987-09-2~ 1981-12

01
L313131/1, SOW. Walters aanmnr. 1.de V. Terblanche, 50,

1987-12-14
Direkteur: Onderwys aan ProvinsialeSekretaris, 1988-04-

25
AP. vanNiekerkaanmnr. J. Vosloo, 1988-06-02
SOW. Walters aan min. P.I. Clase, 1988-08-12
J. de V. Terb1anche aan SOW. Walters, 1988-02-<J9



DIE LAASTE HOD-KLAS VAN WOK, 1989, SPEE LS IN HULLE SKOOLDRAG

AGTER: Kenneth Uren, Johanna Theron, Marike van Dyk, liesel de Villiers, Jolanda Brand, Andrew
Brundyn, liesel Reynolds, Mananne Odendal, Ronel Delporl, Tertius Giliomee, Nicola Mostert,
Lynne Henman, Adele Weideman, lionel Horne

TWEEDE RY VAN AGTER: Louise Kitshoff, Elaine Sterley, Johanna Steenkamp, Izak Viljoen, Ro
nelle van der Merwe, Johan van der Watt, Marinda van Coller, Leon Spies, Jacobus van Schalkwyk

DERDE RY VAN AGTER: Conma Rassouw, Karen cu Toit, Ilze Human, Theresa Volschenk, Martie
Viljoen, Hannare Venter, Riaan othnagel, Marina van Deventer, Tessa Swart, Carina Alberts

DERDE RY VAN VOOR. Elsa Mulder, Elsa Wessels, Johanna Louw, lise Stolberg, Hetta van der
Merwe, Susan Kersop, Elrine Fourie, Diana du Plessis, Cheree Moller, Maryna Vas, Chris Franken,
Karin van Jaarsvetc

TWEEDE RY VAN VOOR: Jackie Sasson, Aida Neethling, Agnes Burger, Karen Blorn, Theola
Fourie, Inmela Botma, Susan Nel, Jothea Klapper

VOOR: Aloma Peek, Annamarie Blornerus, Marietjie Bester, Ohna van der Merwe, Meriska
Scholtes, Martie Erasmus

[Aangesien die neem van hierdie foto 'n skielike gedagte was en in die tweedelaaste lesuur op hulle
laaste lesingdag afgeneem is, kon almal nie teenwoordig wees nie. Die afwesiges is: Joey
Barkhuizen, Jeanette Sasson, Theresa Bothma, Cann Burger, Kevin Booth, Manette Gunter,
Amanda Kotze, Maria Ie Raux Karen Leurs, Louisa Louw, Karen Mostert, lise Nel, Comelia van der
Westhuizen, T van der Westhuizenj



Hoofdirekteur Wme aan mnre. lohan Louw Konstruksie,
1989-03-28

S.W.Walters aan Rektor, US, 1988-09-02
L.413131/l,1988-11-29, 1989-04--25,
L.I51931211/2, 1988-09-02
(;PL1/12, 1989/06if01
CEo van Staden, 1988-04-15
Notnle van vergadering i.v.m.kollegebiblioteke, 1987-12-01

KAAPLANDSE PROFESSIONELE ONDERWYSERSUNIE

Aan die Stadsklerk, Wellington, 1987-08--12

~Th:R. P.\V. BOTIIA

BriefaanE. Smit, 14lanuarie 1996

MNR. P.l. (;LASE

Brief'aan E. Smit, 10Febmarie 1996

MNR. GIEL l. MALHERBE

Korrespondensiegestunraan min. P.l. Clase, 1986-09-10,
1987-03-19,1987-06-12, 1989-11-28,

Korrespondensieontvang, 1986-08-28,1987-03-12
Persoonlike mededelings

DIE WELLINGTON MUNISIPALIIEIT

Briewevan die Burgemeester, verw. 9/7, 1987-05-29,
1987-06-30,1987-08--19,1987-09-24,1987-10-20

Brieweontvang, gedateer 1987-08--13, 1987-0&-12, 1987
08--18

Impakstudie:M. Leibold:"Ondersoekna diepotensiele
Impakvan 'nmoontlike Shriting van dieWellingtonse
Onderwyserskollege", 1987-03-23

SfREEKONIWIKKELINGSADVIESKOMITEE (Streek A)

631G/32(p), 1987-06-17
Memorandum vir voorlegging aan die Minister, 1986-09

09

WELLINGTONSE BOEREVERENIGING

Aan G.l. Malherbe,L.P., 1986-06-16

GEPUBLISEERDE BRONNE

DIE ONDERWYSKOLLEGE WELLINGION

Die Wynstok; 1989
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14, Hule Murr~y
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16, Studentesentrul11
17, Hula Meiring
18, M~ry Lyon
19, Hula Bliss
20, CUl11l11ings
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22, Wellington I11USeUI11
23, Hugenote Kollege
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HOOFSTUK 10
DIE ONDERWYSKOLLEGE BOLAND

Die Onderwyskollege Boland (OKE) het sy eerste tree gegee
toe die nuwe eerstejaarstndente op 19 Januarie 1990 vir
registrasie aangemeld het Danksy al die voorafbeplanning,
waarby die nuwe rektor, mnr. J.D. Slabbert:, en die perso
neellede van WOK, OKP en Denneoord non hetrokke was,
kon die oorgang na die nuwe geamalgameerde Kollege glad
verloop.

By die amptelike opening van die akademiese jaar op 23
Jannarie 1990 het die Direktem: Onderwys, dr. SW.
Walters, verwys na die implikasies wet die dalende Blanke
leerlingtal-le, die beperkte finansiele middele en die druk van
veran-dering vir die onderwys in die bree en
onderwysersopleiding in die besonder ingehou het "Die
Onderwyskollege Boland kom tot stand in 'n tydpeIk van
verandering en, miskien ook, onseke:rheid. Hy kom egter
ook tot stand in "n opwin-dende tydvak met nuwe eise en
uitdagings... Vanaand staan ons op die drumpel van 'n
nuwe begin- Ek VIa nie dat u nou die verlede meet vergeet
en saam met die strydbyl.e en die teleurstellings die naam en
nagedagtenis van OKP, WOK en Denneoord moet here nie.
lnteendeel, sou u dit doen, sal die nuwe Onderwyskollege
Boland soveel armerwees... Hierdie nuwe kollege is juis in
hierdie besondere voorreg dat dit gebore is nit die
gesamentlike ervarmg, kundigbeid en trotse tradisies van
drie sterk en gesonde ouers. Die nuwe baba het "n
uitstekende agtergrond en "n gesonde bloedlyn. Hoe hy
gaan groei en ontwikkel sal afhang van hoe u hom gaan
voed en koester,"

10.1 ALGEMEEN

10.l.! KLEURE, WAPENENDAS

'n Afdruk van die wapen, die simboliek daarvan en hoe dit
tot standgekom het, word rui hierdie bladsy ingesluit.

Teen Junie 1995 het mnre. Piet Steenkamp en Jasper Verster
opdrag gekry om 'n nuwe kollegedas vir die OKE te laat
ontwerp. Nadat verskeie ontwerpe aan die studente en
dosente voorgele is, is daar deur stemming op "n spesifieke
ontwerp deur die Cravateur Tie Company besluit. Die
materiaaJ is oorsee geweef en gedurende Maart 1996 is die
nuwe das amptelik in gebrnik geneem. Sportspanne, vere
nigings en die Studenteraad kon by. op die das se onderpunt
bulle sportsoort of die naam van hulle vereniging laat druk,
maar alle studente kon slegs die een amptelike ontwerp
gebmik.

10.1.2 DIE KOLLEGELIED

Toe die Kollegeliedkomitee, bestaande nit mnre. J.H. Con
radie (sameroeper), J.L. de Klerk, H.J. van der Merwe en
J.H. van der Westlmizen, wet aangewys is om "n kollegelied
vir die Onderwyskollege Boland te vind, voor die vraag te
staan gekom het WJe gaan ens VIa om die lied te skIyt?
was daar eintlik net een goeie opsie: M.M. Walters.

Van al die woordmense wat die Bergriv:iervallei opgelewer
het, was M.M. Walters seker die mees geskikte digter vir die
Kollege se behoefte en die een met die meeste ervaring in
die veld. Omdat hy'n kind van die vallei was, wat in die
dis1rik grootgeword, hier skoolgegaan en ook sy eerste graad
aan die destydse Hugenote Universiteitskollege behaal het,
was M.M. Walters by uitstek die digter wat met die nodige
pieteit die opvoedkundige verlede, hede en toekoms van die
vallei van die Wamakers in woorde kon saamvat

Toe die komitee vir prof Walters, wet aan die Universiteit
van Kaapstad verbonde was, genader het met die versoek
om vir OKE 'n kollegelied te skryt; het hy onmiddellik
ingestem. Die taak was dan ook vir hom "n eregeleentheid
om, "nit dankbaarheid teenoor" die opvoedkundige
dampkring van Wellington waarin hy ken dee], weer iets van
sy talent terug te ploeg.

Na etlike maande het hy 'n lied voorgele wet nie heelternal
aan die komitee se vereistes voldoen het nie, maar na
inagneming van die komitee se wenke, het hy die lied
persoonlik kom aflewer. Met'n enkele voorgestelde
verandering wet deur die digter as 'n verbetering beskou is,
is die lied deur die komitee aanvaar en na die Kollegeraad vir
bekragtiging verwys.

Wat die toonsetting betref, was die opsies beperk tot "n
enkele naam: Dirkie de Villiers, doyenkomponis van skool-,
kollege- en geleentheidsliedere. En met die naam is die
legkaart voltooi, want nogmaals is "n valleiseun hetrek 
Dirkie, seun van ds. M.L. de Villiers, komponis van die
volkslied en jarelange predikant op Wellington, waar hy
afgetree en tot sy heengaan bly woon het

Soos in die geval van M.M. Walters, het Dirkie de Villiers
oombliklik gese ja, hy doen dit baie graag. Slegs enkele
weke later het die innemende "Oom Dirkie" sy toonsetting
persoonlik van Onrusrivier af gebring en op kenmerkende
styi die melodie vir :n groepie studente en dosente in die



D IE KOLLEGEWAPE

Leuse

VAN OKB

Deug en K ennis

Die Onde rwyskollege Boland lei onderwysers/esse op. daarom is die
kweek van goeie deugde by en die oordra "an kennis aan die kind

vir oris belangrik.

Simbole
Op die skildgedeelre "an die wapen kom 'n rooi wingerdblaar en 'n

goue koringaar teen 'n goue agtergrond voor. Beide wingerd en koring
is eie aan d ie Boland en die Wes-Kaap ,

Simboliek
Die sterk Christelike konnotasie van beide die wingerd en die koring

spreek duidelik uit die vele verwysings in die Bybel OJ die wingerdstok ,
wyn, die koringkorrel, brood. ens , Hierdie simboliek dui dan ook op

die Christelike karakter van die Onderwyskollege Boland sowel as
ons afhanklikheid van 'n Hernelse vader,

Die leuse, Deug en Kennis, vind 'n noue aanslui ing hierbv met die kweek
"an Christelike deugde en die uirbreiding van kennis, ook van ons Skepper,

Die goue agtergrond sirnboliseer die rykdorn wat ons in ons kinders her.
die rnensemateriaal wat hul as o nderwyse rs/esse bekwaarn. en bowe-al

die rykdorn war ons in Christus her.



Teks:
MM Walters

\J\Oe.'e.nd..

KOLLEGELlED
(1990)

Toonsening:
Dirkiede Villiers
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Goodnow-saal verduidelik en aangeleer. Wat'n onvergeet
like ervaring was dit nie!

So het die Onderwyskollege Boland in besit van 'n kosbare
kleinnood gekom: 'n kollegelied met 'n pragtige melodie en
inspirerende .woorde wat twee van die dorp se begaafde
seuns met liefde en respek aan Wellington verbind het.

'n Kopievan die lied volg na hierdie bladsy.

10.1.3 SAMESTELLING VAN BEHEERLIGGAME

Die samestelling van die Kollegeraad en Senaat het geskied
kragtens die nnwe ooreenkoms wat aangegaan is tnssen die
Minister van Onderwys (Administrasie: Volksraad) en die
Rektor van die Universiteit Stellenbosch, Die eerste Raad
het bestaan nit dr. JA Mouton (vooISi:tter), mnr. J.D.
Slabbert (rektor en vise-voorsitter), prof W.L. Nell (dekaan
van die Fakuheit Opvoedknnde) en dr. M. Hanekom (ver
teenwoordigers van die Universiteit Stellenbosch), mnr, F.J.
Joubert (verteenwoordiger van die Minister), mnr, H.R.
Chamberlain (verteenwoordiger van die Gesamentlike Raad
van die SAOU, SATA en SAVTBO), mnre. G.J. Malherbe
(LP), F.S. Malan, PJ. von WielJigh (verteenwoordigers van
die KOD), dr. J.N.S. dn Plessis (vise--rektor), mnr, B.C.S.J.
Naude (vise-rektor), rnnr. l.W. van der Poel (hoof; Den
neoord); die 100" wat as verteenwoordigers van die Senaat
op die Raad aangewys is, was mnr, J.R. van derCorn: dr, J.
Anker en vannit die Denneoordpersoneel, dr. H. Ellmer.,

Die Raad het met behulp van die volgende Raadskomitees
gefunksioneer: Aanstellings, Finansies, Koshuise, Tug en
Geboue en Terrein.

Op 24 Augustus 1992 he! die Kollegeraad die volgende
samestelling vir die jare 1993-1995 aanvaar: die rektor, die
twee vise-rektore, een lid aangewys deur die Uitvoerende
Direkteur een lid aangewys deur die georganiseerde profes
sie in die Provinsie, een lid aangewys deur die georgani
seerde ouergemeenskap in die Provinsie, twee lede aange
wys deur die Universiteit Stellenbosch, twee lede aangewys
deur die Senaat, twee Iede aangewys deur die donateurs, een
lid aangewys deur die plaaslike besnmr, een oudstudent
aangewys deur die Oudstudentebond, een lid aangewys
deur die Minister en een lid aangewys deur die Raad.

Die Senaat het bestaan nit mnr. J.D. Slabbert (rektor en
voorsitter), dr. IN.S. du Plessis (visevoorsitter) en mnr,
B.C.S.J. Naude (viserektore), prof W L. Nell en dr. M.
Hanekom (verteenwoordigers van die Universiteit Stellen
bosch), mnr, H. R. Chamberlain (verteenwoordiger van die
Gesamentlike Raad)en die departernentshoofde 00. J. An
ker, H. Ellmer*, D.J.S. Taylor", rome J.W. van der Poel",
J.R.S. Badenhorst, J.L. de Klerlc, c.r, Kitching, AG.
Schelterna*, CW. Souter, PJ.K. Steenkamp, C.J. Mat
thews, H.J. van der Merwe, AP. van Dyk en J.R. van der
Colff (* = nit die Denneoordpersoneel). Beide die Raad en
Senaathet huIle eerste vergaderings 0P 2I Mei 1990 geholL

Op 21 Febrnarie 1994 het die Senaat besluit dat studente
verteenwoordiging in die Senaat vir een jaar beproef sou
word, Die verteenwoordiger van die studente, die hoof
student vir 1994, mnr, LouisMouton, het die eerste keer die
senaat- en raadsvergadering op 23 Mei 1994 bygewoon.

Die voorbereiding van sake vir die senaatsvergaderings is
gedoen deur die volgende senaatskomitees: .A?demiese
Sake, lndiensopleiding, Pnbh1<asies, Denneoord-indiensop
leidiug en Algemene Sake. Die SK Akademiese Sake het
van die volgende subkomitees gebruik gemaak: Praktiese
Onderwys, Kumlmbnn, Indiensopleiding, Navorsing/Publi
kasies Koordinerende Kornitees en BiblioteeklMedia.,

Vanaf21 Febrnarie 1993 het die Kollegeraad en Senaat oor
gegaan tot die hou van gesamentlike vergaderings in plaas
van twee afsonderlike vergaderings as die sakelyste hulle
daartoe geleen het

Die Rektoraat, bestaande nit die rektor en die twee vise
rektore, het aandag geskenk aan die menigte sake wat op 'n
demlopende basis gehanteer moes word. Aan die einde~
1991 is die liggaarn vergroot tot 'n Uitvoerende Komrtee
deur die toevoeging van die senaatsverteenwoordigers in die
Senaat, two dr. J. Anker en mnr. P.J.K. Steenkamp. En op
2 Maar! 1993 het die UK beshntom ook mnr, C.J. Kitching
en mej. E Jordaan te koopteer om die portefeuljes Keuringi
Bemarkiug en Sport te help behartig.

Die RektoraatJUitvoerende Kornitee het, benewens ander
sake wat verderaan genoem word, ook aandag geskenk aan
die volgende sake:

AKADEMlESE TERREIN: Studentekaarte, toetse,
tweetahgheidseksamens, vakvergaderings, diploma. en ope
niugsplegtighede, eksamenreehngs, keuring, gesamentlike
opleidiug en samewerldng met USlUPE, seminare, puntebe
sprekings, toelatingsbeleid, "sleep" van vakke, vakkeuses,
oorskakeling van kursus en vakke, indeling van departemen
te, KOD-indiensop!eiding, OKB-indiensopleiding, hereva
lnering i p.v. hereksamens, praktiese onderwys, die plasing
van musiekeksamens, werwing van studente VIr fiO.D.
(Hout- en MetaalweIk - Sekonder), taalprobleme, RAU
onderrigbeleid, oorbruggingskursusse, krediete vir ges1aagde
vakke, besoekers van bnite, preprimere opleiding, SAN·
LAM-rekenaarsent:nnn, opedae, moderering, Xhosa-onder
rig, akademiese werldading, skakeling met onderwysersen
tra en onderrigleidingsd, kursns in KoorleidingiOperet
tekunde, KORSA (Komitee van Onderwyskollegerektore
van SA), jaarlikse stndiebesoek aan die Potbergnatnur
reservaat en akademiese merietebeurse.

PESONEELSAKE: Vakhoofskappe, riglyne aan depar
tementshoofde, funksie van die Jdasdosent, rol van skakel
dosente, personee1rasionalisasie en -aflrede, evaIuering van
dosente; verlof; SAOU-skakeling, die same:,-1elIing van k06r
dinerende komitees, af<keidsgeleenthede, langdienssertifi
kate, dosenteleers, kleredrag, bywoning van konferensies,
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personeelhandleiding/dosentebundel, afslag am dosentekin
ders op klasgeld, Kamrumdi-kInb (ldnb van koshuiswerkers)
en rasionalisasie van komitees.

STIJDENTESAKE: Kleredrag, registrasie, vervoer, saal
byeenkomste, verpligte inwoning in koshuise teenoor
privaatlosies, VSR-grondwet, kafeteria, orientering van eer
stejaars, kleureen ereldeure, opvoedlrundige uitstappieweek,
verrykingsgeleenthede, tngmaatreels, finansiele hulp, BOK
SA (evange1isasiegroep), weerrnagopleiding, evalnering van
stndente om peste, versekermgsvoorfigting, stndentebetrok
kenheid, koorbywoning van TRANSNET KUESTA (koor
fees), getnigskrifte, nie-verbintenisstudente, karnaval, verkie
sing van stndenteleiers, trompoppies, sokkies gedurende die
week, massavergaderings, koshuissake, SA Kolleges Ten
nistoemooi, interkollege, sportbeserings, verlof vir afwesig
heid, openbare bestuurspermitt stndentefurum, drankge
bmik op die kampus, vigsvoorligting, jeugbediening (NG
Gemeente), stndenteverteenwoordiging op die Kollegeraad,
kollegeprodnksies, studenteleers, VSR-kantoor, SA Kolle
gesrugbyweek, studenteswangerska.ppe, Boland-krieketaka
demie, garderobe, studenteskuld, kursus ofmodule in entre
pren=kap,OKB-ourlsturlenteiinie, llllIlSpree1dikeid t.o.v
skade en stndente uit ander provinsies.

ADMlNISTRATIEWE SAKE: Verhum van gebone en
fasiliteite, kwartaaldatums, uitstalskerms, reprografie, tik
werk, rekenaarfasilitte, opgradering van kantore, werkver
deling van opsigters, pligstate van algemene assistente, aan
stellingen prestasiebeloning van administratiewe personeel,
begroting, gaste1ys, Goodnow-klaviere, "ffi1j.sie by ander
instansies, lduhhuis, opknapping en restourasie van geboue,
uitbou en instandhouding van sportfasiliteite, opgradering
van demonstrasiekamer en sekere lesinglokale, ruskamer vir
algemene assistente, inligtingsbrosjure, OKB-bedryfsreke
Ding, OKB-ontwikkelingstrust, departementele bestellings,
ooreenkoms met Nasou (opvoedkundige uitgewery), tele
foonfasiliteite, assuransie, Krommerivierbesproeingskema,
MacCrone, die stem van klaviere, veiligheidsomhei en
sekuriteit gedurende vakansietye.

ANDER SAKE: Kollegeraadbenoemin OKB-Profiel,
Die Koker (vakblad), korting op onderriggeJd, Onderwys
departement se jaartemas, Wellington Sportraad, SAD-slren
king, risikobestuur, Nasionale Rektoreforum, Sakekamer,
Hennie Joubert-klavierl<ompetisie, gemeenskapsdiens, ska
keling met Athlone Kollege, Lees- en Skryfaksie (Meeder
gemeente), bemarkingsaksie, Nasionale Komitee van On
derwyskollegerektore, samestelling van Raad en Senaat,
Imnssentrom vir Wellington, Herfsfees, Wynland-streekont
wikkeJing, RGN-aanvangsevaluering (eerstejaars), OKPI
WOK-memorabilia, kontak met Hugenote Kollege, kultuur
kantoor vir die Kollege, toekenning van Stigting Simon van
der Stel enaffiliasie by SASOO (Suid Afrikaanse Stigting vir
Onderwys en Opleiding ).

Ellie van die sake wat by die UK gedien het, is verwys na die
betrokke Senaats- of ander komitees op wie se terrein dit
gevalhet

Tydens die eerrfeesjaar 1996 het die gesamentlike senaat- en
raadsvergadering uit die volgende persone bestaan:

Voorsittervandie Senaat, .mnr, J.D. Slabbert(rektor)
Verteenwoordiger van die Kollegeraad......ds. S. Esterhuizen
Verteenwoordiger van die Uitvoerende

Direkteur: Onderwys mnr. F.S. Malan
Addisionele lede (Onderwyskollege Athlone)

...................................... mnr. GA Jonkers
..................................... dr. G.H. Fredericks
..........................................mnr. J.S. Martin
..............................................mnr. H. Brand

Verteenwoordiger Ministervan Onderwys en Kultuursake:
Wes-Kaap .mnr,GJ. Malherbe

Viserektor en ondervoorsitter .mnr, BoS.C.J.Nande
Viserektor .mnr. J.R. van der Colff
Departementshoofde

Afrikaans dr. 1.Anker
Musiek mnr. J.L. de Klerk
Opvoedkunde .mnr, AJ. Hoek
LiggaamliJre Opvoeding dr. E. Jordaan
Sosiale Wetenskappe dr. J.J.Joubert
Engels mnr. CJ. Kitching
Onderwyskrmde Junior Primer mev. G.M. Smit
Afrikaans mnr. P.JK Steenkamp
Klasmusiek mnr. H.J. van der Merwe
Natumwetenskappe mej. C. De Kock
Professionele Studies!fegnologie mnr. G.van Dyk
Hout- en Metaalwerk. mnr. AP. van Dyk
Wiskunde dr. W AP. von Ludwig

Verteenwoordigers van dosente mnr.R. Cloete
......................... mej. I. Lewis

KaapIandse Raad van Onderwysers-
verenigings mnr, S. Pienaar

Verteenwoordigers van Universiteit
Stellenbosch. prof W.L. Nell

. dr. M. Hanekom
Verteenwoordigers van die Stadsraad. mnr. V. Naidoo

Kollegeraadvoorsitter (oorgang) dr. JA Mouton
Verteenwoordiger van oudstndente dr, V. Jordaan
Verteenwoordigers van donateurs:

SAD mnr. C.D. vanSchoor
SANLAM mnr. P. Stemmet

Studenteraadvertwoordiger mnr. R. Bezuidenhout
Sekretaris mnr.A Victor

Die lede Vllll die Kollegeraad was die vo1gende:

Voorsittervan die Raad. ~ dr. JA Mouton
Verteenwoordiger Vllll die Minister van Onderwys en

Kultmnsake: Wes-Kaap .mnr,GJ. Ma1herbe
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Verteenwoordigervan die Uitvoerende Direkteur: Onderwys
mnr, F.S. Malan

Verteenwoordiger van die Kaaplandse Raad van Onderwy-
sersverenigings rnnr, S. Pienaar

Verteenwoordiger van die Stadsraad. mnr, V. Naidoo
Verteenwoordigers van die Universiteit Stellenbosch

prof W.L. Nell
dr. M. Hanekom

Rektor... .mnr. J.D. Slabber!
Viserektore .mnr. B.S.C.J. Nande

mnr, J.IL van der Colff
Departementshoofde (verteenwoordigers van die Senaat)

dr. J.Anker
mnr. P.J.K. Steenkamp

Verteenwoordigers van donateurs
SAD mnr. C.D. van Schoor
SANLAM .mnr. P. Stemmet

Addisionele lede ds. S. Esterhuisen
dr. G.H. Fredericks

mnr. J.S. Martin
mnr. H. Brand

Verteenwoordiger van die oudstndente dr. V. Jordaan

10.1.4 STRATEGIESE BEPLANNlNG

Reeds gedurende die eerste kwart:aa1 van die nuwe Kollege
is by die Senaatskomitee (SK) Akademiese Sake besluit dat
die personeel in 'n strategiese beplamringsessie betrek moes
word. Benewens die voorafbespreking in departements
verband is die missieformulering op 11 Oktober 1990 onder
die loepgeneem, enis 'nindaba op 29 en 30 Oktober gehou
waar die struktnur van die kollegedag, die beplanning van
vakdepartemente, personeelontwikkeling en -evaluering,
kursuseva1uering en ldasbywoning bespreek is.

Die Kollege 50 missie is soos volg gefonnuleer:

Die Onderwyskollege Boland asAfrikaanse, Christelike en
kultuurgerigie tnrigting stelhom dit ten doelom

• die beste markgerigte opleiding vir voornemende en
diensdoende onderwysers aan te bied

• volledig toegeruste onderwysers te lewer wat die
leerling lambegelei tot die verwerwing van deugde,
kennis en vaardighede wat hy as volwassene nodig sal
hi

• steeds te strewe na voortreflikheid in ons opleidings-
programme

Verdere sessies is gehon op 17 en 18 September en 26 en 27
Oktober 1992, en 21 April 1993. Die snelle ontwikkeling op
die onderwysgebied het <lit egter genoodsaak om met korter
tnssenposes sodarrige beplanningsessies te organiseer, en 'n
sessie waarby die SK Akademiese Sake betrokke was, is
gedn-rende die eerste twee dae van die derde kwartaal 1995
gehou.

Die uitgebreide missie, soos vervat in die eeufeesuitgawe
van die OKB PROFIEL 1896-1996 lui soos volg:

Die OnderwyskoHege Boland is 'n hoofsaokiik Afrikaans
talige inrigting met In trotse geskiedenis van voortreflike
ondewyseropleiding wat oar 'n eeu strek:

In die uitvoering van ons opleidingsopdrag wil die
Onderwyskollege Boland

• toeganklik wees vir aBe voornemende studente wat
hulle met die Christelike karakter en etos van die Kol
lege vereenselwig, ongeag geslag, ras, nasionaliteit of
oortuiging

• elke student se potensiaal binne en butte die lesingsaal
ten volle ontwikkel ten einde 'n ufgeronde , e.ffektiewe
onderwysert-es) te lewer wat die leerling lam begelei
tot die verwerwing van deugde, kennis en vaardighede

• voorrreflikheid nastreefen .odoende verseker dat die
standaarde wat gestel word, nasionaal en internasio
naal erken sal word

• volle verantwoordelikheid QanYQaT vir sy produkie
deur voortgesette begeleiding en opleiding te hied
deur middel van professionele ontwikkelingsprogram
me

• die opleidingwat hy bied; rig op die behoeftes van die
skoolgemeenskap en dit beplan in samewerking met
die owerheid, pro/essie en die ouers

• sensitief wees vir die behoeftes van die gemeenskap,
en die individue binne die gemeenskap waarvan die
Kollege deel is, en sover prakiies moontlik; daardie
behoefies in ag neem in die beplanning en aanbieding .
van onsprogramme

• 'n ordelike, gedissiplineerde omgewing vestig waar
gesag en demokrasie gerespekteer word, ten einde
optimole leer en ontwikkeling te verseker

• op grond van navorsing aanpassings in die oplei-
dingsprogramme van kolleges en skole inisieer.

10.1.5 BEGROTING

VanafAprill992hetdie Kollege oorgegaan in tn stelsel van
totale finansiele selfstandigheid Die Departement het egter
steeds die salarisse betaal, maar alle ander uitgawes moes
derudie Kollege gedra word.

In die lig hiervan het vakdepartemente jaarliks die geleent
heid gekry om begrotings, om aan hulle behoeftes te v01
doen,in te dien. Die getal studente sowel as die betrokke
getallesure was faktore wat in berekening gebring is.

10.1.6 TOELATING VAN STUDENTE

Ten spyte van die ingrypende rasionalisering van onderwys-
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kolleges in Kaapland was <lit steeds nodig dat die Onder
wysdepartement die werwing van studentonderwysers moes
beheer in die Jig van sy projeksie van personeeIbehoeftes.
Gevolglik moes die DKB sy jaarlikse inname baseer op die
kwotas wat die Departement aan hom toegeken het, Die
inskrywings in die onderskeie knrsusse was soos volg:

[JP = Junior Primer; SP = Senior Primer; HM ~ Hom- en
Metaalwerk (Sekonder); PP = Preprimer; 'IDT. = Totaal]

JAAR JP SP HM PP TOT.

1990 191 136 29 - 356
1991 166 141 28 - 335
1992 183 159 25 - 367
1993 201 166 28 - 395
1994 224 259 33 - 516
1995 231 277 35 21 564
1996 201 210 35 20 466

Benewens die getal beurse wat deur die Departement "':fl
gekeurde studente toegestaan is, het die Departement ook m
1994 en 1995 toegelaat dat die Kollege addisionelestudente
wat op eie koste sou studeer, kon inskryf In 1996 is 'n
kwota egter weer ingestel en kon die Kollege slegs 60 eerste
jaarstudente inneem.

Kragtens 'n mediavrystelling op 23 Oktober 1995 het die
Onderwysdepartement aangedui dat in die totaal vir 1996
slegs 390 eerstejaarstudente by die sewe kolleges van die
Wes-Kaap toegelaat sou word, waarvan OKE 60 gekry het,
Vir die jaar 1996 het die Departement ook geen beurse
toegeken nie.

10.1.7 DlE ONDERWYSKOLLEGE ATIfLONE,PAARL

Met die uitfasering van die A!hlone Kollege in 1993 het die
konsep van amalgamering weer na Yore getree aangesien 'n
aantal van die studente en personeel die begeerte uitge
spreek het om na die OKB oorgeplaas te word. Die Depar
tement van Onderwys het toestemming verleen dat die
proses kon voortgaan en verskeie samesprekings is gehou
om aan aile aspekte rakende die amalgamasie aandag te
skenk 'n Belangrikevetgadering is ook by die Onderwys
deparement op 30 Julie 1993 gehou waar aile belanghebben
de partye teenwoordig was - die geta1 verteenwoordigers
word tussenhakiesaangegee: Administrasie: Raad van Ver
teenwoordigers (5), die Onderwyskollege Athlone (4), Ad
ministrasie: Volksraad (1), Kaaplandse Onderwysdeparte
ment (4) en die Onderwyskollege Boland (4). Laasgenoem
de is verteenwoordig deur mnr, J.D. Slabber! (rektor), mnr,
B.C. Nande (viserektor), dr, JA Mouton (voorsittervan die
Kollegeraad) en prof W.L. Nell (verteenwoordiger van die
US in die Kollegeraad). Sake wat aandag geniet bet, was die
versoenbaaIheid van kursusse, personeelaangeleenthede en
die ooIbetaling van salarisse, koshuisaange1eenthede, kIas
geld en beurse, voorrade en ondemgmateriaal, verteenwoor
diging op die Kollegeraad en die teikendatum vir imp1emen
tering as Januarie 1994. Opvolgvergaderings is op 1 Sep
tember by die OKB en op 18 Oktober 1993 by die Onder-

wysdepartement van die RVV gehou en verdere sake soos
die keuring van eerstejaarstudente, taalmedium en praktiese
onderwys het aandag geniet.

By die eerste van die twee vergaderings het die waame
mende rektor van Athlone, mnr, H.S. Africa, aangedui dat
30 eerstejaar- (toegekende kwota), 24 tweedejaar-, 15 derde
jaar- en 27 vierdejaarstudente van voomeme was om by ~e
OKB in te skakel Hierdie totale syfer van 96 was egter baie
verandedik en uiteindelik het 54 studente en vier dosente in
Januarie 1994 by die OKB ingeskakel Hierdie vier ~te
was mnr, J. Fortuin (Handwerk), mev, S.J. Oppelt (Jumor
Primer),mnr, SA Solomon (WlSkonde) en mev. E. Wynne
(Engels).

10.1.8 OKB-TRANSFORMASlE

Die Kollegeraad het op sy vergadering van 27 Mei 1991
bes1uitdat OKB vanaf 1 Januarie 1992 vir residensielesowel

as afstandsonderridoe1eindes vir aile bevolkingsgroepe
oopgestel moes word. In bierdie verband het die Minister
van Nasionale Opvoeding in November 1991 aangedui dat
diens1ewering op bierdie vIak kon geskied in terme van 'n
reeling tussen ministers en met die goedkeuring van die
Staatspresident.

Die onderrigmedirrm van WOK en OKP tydens die amalga
masie en gevolglik ook van OKE was, behalwe vir die vak
Engels, steeds Afiikaans. Die gebruik was verder dat En
gelssprekende studente welkom was om as studente in te
skryf en hulle is ook toegelaat om hulle toetse en eksamens
in Engels af te Ie, terwyl die vak Afiikaans Eerste Taal vir
aile studente verpligtend was. Die vraag het mettertyd egter
begin ontstaan of Engels nie ook as onderrigmedirrm inge- .
voer moes word nie. Gedurende 1995 is riglyne deur die
Uitvoerende Komitee opgestel vir die simpatieke bantering
van Engelssprekende studente, enin 1996 is die verskillende
moontlikhede t.o.v, die onderrigmedirrm by 'n ad hoc
komitee en die raad- en senaatsvetgadering indringend
bespreek Die Ad hoc-komitee was van mening dat die
Kollege, wat in transformasie was, nie sy Afiikaanse
karakter moes prysgee nie en moes waak oor die behoud
van onderwysersopleiding van 'n hoe standaard. In 1996
was die be!eid derhalwe soos volg; in die deeltydse oplei
ding dobbelmedinm, en in die voltydse opleiding is die
status quo gehandhaaftot tyd en wyl daar 'n daadwerldike
behoefte aan parallel- of dobbelmedirrmondenig sou ont
staan.

10.1.9 DlE KOOB-DOKUMENT

In die vorige staat!amdige bede1ing is onderwysersop1eiding
gestruktmeer in terme van die dokoment van die Komitee
van Onderwyshoofde, nl die Kriteria vir die Evaluering
van Suid-Afrikaanse Kwalifikasies vir Indiensneming in
die Onderwys. Na die instelling van die nuwe regering in
1994 het ook bierdie Kriteria ingrypende veranderinge
ondergaan in die nuwe dokoment Komitee vir die Oplei-
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ding van Onderwysers: Beleid, die sg. KOOB-dokmnent
(Engels: COlEP: Committee on Teacher Education Policy:
Norms and Standards and Governance Structures for
Teacher Education). Die hoofstukke in die dokmnent bevat
die volgende opskrifte (daar moet egter begryp word dat
bloot die noem van die hoofstukke me "n aanduiding van
die volle omvang van die dokument is me):

L introduction
2. Criteria which apply to instructionalprogrammes for

teachereducation
3. Parameters determining criteria
4. Criteria for teacher education instructional

programmes

Die bylae oor "Government Structures" hou verder
belangrike implikasies in vir ontwikkelinge op onderwys
gebied

Hierdie dokument is reeds in 1994 vir algemene kom
mentaar vrygestel en deur die Kollege se SK Akademiese
Sake inbehandelinggeneem.

'n Ad hoc-konritee van drie departementshoofde is aan
gewys om die leiding te neem in die beplanning rondom die
KOOB-dokument Mev. G. M Srnit, mnr. A J. Hoek en dr.
J.J. Joubert het as komitee sonder voorsitter gefimksioneer.

Die OKB-personeel het op 6-8 November 1995 in "n
werkseminaar die dokoment deeglik bespreek. Dr. Van As
Jordaan het as fasiliteerder opgetree en die personeel gelei in
die bantering van die implikasies daarvan vir die kurrikn
leringaan die Kollege. Aangesien die dokument reeds vanaf
Jannarie 1996 ingefaseer moes word, is besluit dat die
beplanning vir die eerstejaars volgens die KOOB-bekwaam
hede gedoen moes word. Hierdie beplanning is gedurende
die eerste kwartaal gefinaliseer en deur die jaar beproef

Die Ad hoc-komitee het gedurende die tweede kwartaal 'n
konsepstruktuur vir kurrikulnmontwikkeling aan die hand
van die KOOB-dokmnent voorberei met "n profiel van die
OKB-student as vertrekpunt, Ag uitkomste waama in die
opleiding gestrewe sou word, is geidenJifiseer en 'n struk
trmr is voorgestel om die bereiking daarvan te verselrer.
Hierdie konsepvoorstel is deur SK Akademiese Sake
aanvaar en aan die personeel voorgele vir kommentaar.

Gedurende Julie en Augustus 1996 het drie belangrike
dokmnente versl<yn wat bykomende implikasies vir kurrikn
leringaan OKE gehad het

• Draft Curriculum Frameworkfor General andFurther
Education

• DraftRecommendationsfor the Development and
Implementation ofAssessmentPolicy

• National Qualifications Framework

in Augustus is besluit dat weeldikse professionele ontwik
keJingsessies gehou moo word om die personeel op die
hoogte te hou van die jongste ontwikkelinge in die

onderwys en om die wetkbaarheid van die OKB-profiel
kurrikulermg te bespreek,

Gedurende die eksamentyd, Oktober en November, het
departemente hul beplanning vir die eerstejaars in hersiening
geneem en die beplanning vir die tweedejaars gedoen.

Die ldemverskuiwing van tradisionele inhoudgerigte oplei
ding na opleiding wat op bekwaamhede gebaseer is, het
belangrike implikasies vir die ondenigstyl en evaluerings
beleid wet aan OKE gevolg word. 'n Indringende dehat is
gevoer of tn probleemoplossendeltegnologiese benadering
as ondediggende opleidingsfilosofie van OKE aanvaarmoet
word ten einde die vedangde paradigmaskuifte vergemaklik.
So "n benadering sou op een lyn wees met die 12Essential
Outcomes wet deur die Regering as einddoel van aile
onderwys en opleiding aanvaar is. Op'n vergadering van
die SK Akademiese Sake is op voorstel van die Rektor
besluit dat twee kollegas 'n indringende ondersoek oor die
uitvoerlJaarheid van so 'n probleemoplossende benadering,
as ondediggende opleidingsfilosofie aan OKE, tydens "n
besoek aan kolleges in Engeland en Nederland aan die
begin van 1997 moet onderneem.

10.1.10RASIONALlSASIE

Met die saamvoeging van personeellede uit die onderskeie
kolleges Paarl, Wellington, Denneoord, Grnaff-Reinet en
Athlone het die aangeleentheid van personeelrasionalisasie .
steeds 'n noodsaaklikheid gebly. So by. het 6 dosente aan
die einde van 1991 en 8 pennanente en 3 tydelike dosente
aan die einde van 1992 uit die diens getree. Gelukkig is
hierdie proses in 1993 tydelik deur die Departement opge
skort, en die verdere rasionalisasie in die daaropvolgende
jare kon op 'nnatuurlike wyse geskied.

Die proses van rasionalisasie van die onderwyskolleges in
Kaapland het intussen steeds voortgegaan toe die Barkly
huis Onderwyskollege met die Kaapstadse Onderwyskollege
aan die einde van 1991geamalgameer,en die Onderwyskol
lege Port Elizabeth aan die einde van 1993 gesluit het.

Na die instelling van die nuwe regering en die nuwe staat
kundige bedeJing in 1994 het die aangeleentheid van die
rasionalisasie van onderwyskolleges meteens baie aktueel
geword toe die koerant Metro Rapportop 27 Augustus 1995
'n berig oor die moontlike sluiting van sekerekolleges gepu
bliseer bet. Die rektor het omniddelJilc by die waamemende
onderwyshoof; dr. EL. Knoetze, navraag gedoen, wet hom
verseker het dat geen besluit nog geneem is nie.

Op 13 November 1995 het die Raad en Senaat kennis
geneem van 'n mediaverldaring deur die WKOD dat die
totale getal eerstejaarstudente wet tot die kolleges in die
Wes-Kaap toegelaat sou word, 390 was. nit het 'n besnoei
ing van 51% op die vorige jaar verteenwoordig, en OKE sou
in 1996 slegs 60 eerstejaars kon inskryf sonder dat enige
studiebeurse aan enige kollege- ofuniversiteitstudent toege
staan sou word. Hierdie klein getal eerstejaars het vanself-
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sprekend 'n onmiddellike negatiewe invloed op die totale
inskrywing van die Kollege gehad omdat geen kollege
toegelaat was om meer as die kwota in te skryf me. Die
kolleges is ook verbied om studente nit die ander provinsies
ofNannlJie in te skryf, tensy hnlle die volle onkoste van die
opleiding, wat volgens 'n woordvoerder van die Onderwys
departement ongeveer R16 000 per student per jaar beloop
het, sou betaaI.

Op die breer onderwysfront in die Wes-Kaap het die Onder
wysdepartement in 1996, na onderbandelinge met die
georganiseerde onderwysprofessie, geidentifiseer dat die
provinsie ongeveer 6000 onderwysposte moes uitfaseer om
nader aan die nasionale norm van 1:40 vir primere en 1:35
vir sekondere skole te beweeg. Hierdie dramatiese besluit
het groot opslae gemaak, die hele aange1eentheid het on
gelukkig in die politieke arena be1and en mediaberigte het
mekaar snelopgevolg.

Op 21 Mei 1996 bet die Wes-Kaapse Onderwysdepartement
omsendbrief 0051/1996 uitgereik oor die vrywillige nit
dienstredingspakket wat die eerste fuse inge1ui het om die
oortollige onderwysposte te verminder. Dosente van die
onderwyskolleges is ook by bierdie aanbod ingesluit Die
gunstige onderwyser-leerling-verhouding in die Wes-Kaap
is weerspieeJ. in die besprekingsdokmnent wat aan die
parlementere Portefeulje-kornitee oor Onderwys op 16 April
1996 voorgele is: in die provinsie sou R3 460 per 1eeding
bestee word terwyi die nasionale gemiddelde R2 321 was.
Dit het genoodsaak dat as "n eerste stap ongeveer 6 000
onderwysers in die Wes-Kaap teen die einde van 1996 nit
<liens gestel moes word om nader aan die nnwe nasionale
riglyn van 1:35 in hoer skole en 1:40 in laer skole te beweeg.
Die uiteindelike rigIyn vir onderwyskolleges is op 1:18 vas
geste1.

Dieproses van die verdere landswyse rasionalisasie van on
derwyskolleges het intussen weer aandag geniet Die voor
sitter van die Kommissie op Hoer Onderwys, dr. Jairam
Reddy, het in Maart 1996 aanbeveel dat die land 50 meer as
honderd kolleges tot sowat veertig verminder moes word.
In die Wes-Kaap het kolleges met mekaar in gesprek getree
om oplossings vir bierdienetelige probleem te probeer vind.
Hierdie gesprekke het egter nie tot konkrete voorstelle gelei
me daarom het die Wes-Kaapse Minister van Onderwys en
Kultnnr, mev. Martha 01ckers op 18 Julie 1996 die voJgende
aankondiging gedoen:

• Die Bellville Onderwyskollege, die Good Hope Onder
wyskoHege in Khaye/itsha en die Roggehaai Kollege
vir Verdere Opleiding gaan saamsmelt en op die
kampus van die BeOvilk Onderwyskollege gesetel wees.

• Die kampus van die Good Hope Onderwyskollege
word omgeskep in 'n gemeenskapskollege wat
waarskynlik saam met die Tegmese Kollege Sivuyile
bedryfsal word. Die geboue van die Roggebaai Kol-

lege word aangepas en opgegradeer vir gebruik deur
die Hoerskool Vista in die Bo-Kaop.

• Die Hewer OnderwyskoJIege in AlhIone en die Cope
TOW1l College of Education goon stuD11S11U!lt en op
laasgenoemde kompus in Mobray gesetel wees.

• DieAthlone Tegniese KoJIegesal verskuifword na die
Hewat kampus.

• Die Suid-Kaap Onderwyskollege op Oudtshoom sal
sluit en die Kollege se gebou sal vir 'n nuwe hoer skool
benut word.

• Die Siihnge OnderwyskoHege op Worcester, die Teg
niese Kollege en Onderwysersentrum op die dorp
goon saamsmelt am 'n gemeenskapskollege te vorm:
Die koHege sal voorlopig voortgaan am
onderwysersopleiding te gee.

• Die Boland OruJerwysfwlkge op Wellington word
behou. Die kollege is een van die mees kostedoeltref
fende kolleges en het reeds meer as 30persent anders
kleurige studente.

Hierdie veIklaring is die vorige dag, Donderdag 18 Julie, aan
die vergadering van rektore deutgegee. Die rektor, mnr.
Johan Slabbert, het die personeel vir die namiddag bestel en
die medeling gedoen. Mm. De ViJ1iers Botha het namens
die personeel "ndankgebedgedoen.

10.1.11 KLAS- EN REG1SlRASIEGELD

In die Jig van die feit dat die Kollege sedert April 1992 volle
finansiele outonomie moes aanvaar vir prakties gesproke alle
uitgawes behalwe salarisse, was die Kollegeraad verpJig om,
soos in die geva1van Model C-skole, verhoogde registrasie- .
geld te her Die verhoging het soos volg verloop: 1991
R350 en 1992 - R R640. Vanaf 1993 is dit egter tot R50
verlaag in die Jig van die feit dat die Departement die klas
geld drasties verhoog het Die verhoging in klasgeld het
soos volgverloop: 1991 - R24O; 1992 - R24O; 1993 - R3 000.
Vir die Hout- en MetaalweIkstudente is die registrasiegeld
egtet op R800 vasgestel omdat die Kollege geen deel van
hulle klasgeld, wat na die Universiteit gegaan het, ontvang
hetnie.

10.1.12 OPVOEDKUND1GE 1RUsr

Op 7 November 1994 bet die gesament1ike Senaats- en
Raadsvergadering besluit datdie Kollege 50 fondse buite die
bedryfsrekening in 'n trust geplaas moes word. Volmag is
aan die Raadskomitee (RK) Finansies verleen om met die
saakvoort te gaan, Die Trust.nr, ID135/96, is in Junie 1996
geregistreer en die trustees was dr. l.A Mouton (Kollege
raad), dr. E. Smit (Oudstudentebond) en mnr. J.D. Slabbert
(rektor).

Diedoelstellingvandie Trustis

om 'n spesiale fonds in die Repub/iek van Suid-Afrika
in te stel, met die uitsluitlike doe1 om skenkings te om-
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vang wat uitsluitlik gebruik staan te word ter bestry
ding van uitgawes regstreeks aangegaan by die voor
siening van opvoedJamdige of opleidingsfasiliteite
(met inbegrip van uitgawes aan losies- en inwoningsfa
siliteite, maar uitgesonderd enige uitgawes ten opsigte
van klas- oflosiesgelde vir, of die toekenning van 'n
studiebeurs aan iemand wat deur 'n skenker Dan die.
trust benoem word) tot voordeel van die leerlinge,
studente of kwekelinge van die Onderwyskollege
Boland, of sodanige antler instansie .100.1 omskryf in
1.3.2 hierbo.

10.1.13 HEROPBOU- EN ON1WIKKELlNGSPROORAM

Nog voor daar sprakevan die Heropbou- en OntwikkeJings
program van die nnwe Regering van Nasionale Eenheid
was, het die Kollege sy hande na ander gemeenskappe nit
gesteek en gemeenskapsdiens verrig, In 1991 het die
dosentevandie junior primere afdeling 'n uitgebreide reme
dierende onderwysprogram by die Wellington Primere
Skool, en 'n praktiese onderwysprogrnm by die Pauw
Gedenk Primere Skool aangebied, Hierdie programme is die
volgende jaar ook na ander skole uitgebrei Daarbenewens
het die ACSV met lees- en skryfkursusse vir ongeletterde
plaaswerkers voortgegaan. Die Kollege se sportgeriewe is
ook op gereelde basis deurverskeie ander groepegebruik.

In 1993 het die junior pnmere afdeling met hulle program
me voortgegaarr en ook 'n semmaarreeks vir 471 onderwy
seresse aangebied in die nuwe benadering tot Wiskunde
onderrig en 'n sinvolle skoolgereedheidsprogram vir meer as
honderd kleuters en van hulle ouers.

Dit was vanselfsprekend dat die HOP ook in die Kollege se
komitees ter sprake sou kom. Die eerste amptelike gesprek
ke het by die SK ilkademiese Sake van 16 Augustus 1994
en by dieRaad en Senaat op 27 Febmarie 1995 plaasgevind
toe die Wrtskrif ocr die HOP, The Reconstruction and
DevelopmentProgramme, in oonveginggeneemis. Depar
temente het opdrng ontvang om te besin oor die mate
waarin die HOP reeds in die Kollege se programme neerslag
gevind het. In die daaropvolgende vergadering van die Raad
en Senaat is toestemming verleendat "n bepaaIdebed:rng vir
HOP-projekte opsygesit word, mi:ts die program binne
opleidingsverband gestaan het Op die vergadering van 27
Febrnarie 1995 is besluit dat 'n komitee die Kollege se
bydrae tot die program in diepte moes ondeIsoek. Hierdie
komitee is op 29 Mei 1995 aangewys en het bestaan nit drr,
I. Anker, G. Fredericks en mnre. 1.0. Slabbert, I. Martin en
H.R. Chamberlain. Die komitee het twee opdragte ontvang:
die Kollege se HOP-bydrae en die Kollege se rol in die
toekomstige onderwysopset Verslae is by die vergaderings
van 29 Mei en 2& Augustus 1995 gelewer.

Die volgende is "n beknopte opsomming van sommige
programme waarby die OKB reeds betrokke was:

• Werkswinkels oor modulere ondenig en deurlopende
evahJering by die Wellington Primere Skool

• Seminare oor leesonderrig vir alle skole in die PaarlI
WeIlington-distrikte

• Deeltydse opleiding, sonder vergoeding aan die dosen
te, vir die verwerwing van vierjarige diplomas (vanaf
1996)

• Skakeling met die St. Frances Aduh College, Langa oor
die vernuwing t.o.v. Tegnologie-onderrig

• Hulpverlening deur preprimere studente by Happy
Toddlers

• Remedierende hulpverleningsprogram aan skole wat
daarvoor vra en die begeleiding van die betrokke ouers

• Hulpverlening in WlSkunde en Omgewingsleer
• Die opleiding van "plaasjuffiouens" in samewerl<ing

met Landelike Stigting

• Seminare in vakdidaktiek vir junior primere onderwy-
seresse

• Blootstelling van swart leedinge aan rekenaargebruik

• Die opleiding van leerlingleiers
• Poppekasvertonings by skole
• Werkswinkels in koorleiding
• Hulp aan1eerlinge in individuele sang
• Toegang tot die M.I.L. OlivieIbiblioteek vir aile onder

wysers wat met studie besigis
• OntwikkeJingskursusse in netbal en hokkie (afugting en

skeidregters) vir onderwysers en skole

• Aile belangstellendes kan by die atletiekbeamptekur
susse, landloopbeamptekursusse, ens., inskakel

• Afi:igtingsklinieke in rugby
• Die gebruik van OKE se rugbyvelde deur groepe wat

nie oor velde beskik me

• Betrokkenheid by ope dae vir senior burgers

10.1.14 DIE SENAATSKOMITEE AKADEMlESE SAKE

Die SK Akademiese Sake het, benewens die sake in par.
10.1 en 10.4 gemeld, ook aandag geskenk aan die ANe se
beleidsdokument A Policy Framework for Education and
Training, om. lyfstraf, werksaamhede van die Western
Cape Provincial Education and Training Forum, Nasionale
Vredesveldtog, vak- vs. klasonderwys, beroepsvei1igbeid- en
noodhulpkursus, verjaring van krediete, kopiereg, Afiica
Growth Network, die SASCD-dokument The Transforma
tion ofTeacher Education: Tawards a Learner Centered
Approach, die vorderingsverslag van die Nasionale Kom
missie vir HoerOnderwys, brugorulerwys en eksterne evalu
ering,en Interneten E-Pos.

10.1.15 OlE SENAATSKOMITEE VIR PUBUKASlES

Hierdie Komitee het sy aandag hoofSaakhlc geskenk aan
kollegepublikasies soos die OKB-Profiel (jaarblad), Die
Koker. (vakblad), en die Eeufeespublikasie van 1996.

'n Probleem wat al hoe meer na Yore getree bet, is die hoe
drukkoste - tot 1993 was die gemiddelde drukkoste van die
vier uitgawes van die OKB-Profieloor die jare 1990-1993
RIB 500. Die Komitee het op diemad- en senaatsvergade
ring van 22 Februarie 1993 die moontlikheid vir oorweging



120

geste1 dat 'n feesmtgawe ongeveer elke vyf jaar moes trnrn is arnpteIik op 29 Augustus 1992 ingewy.

verskyn, maar dat 'n fotoblad jaarliks verskyn wat meer op 10.2.2 DIE HOUf- EN METAALWERKGEBOU
die studente afgestern moes wees. Die drukkoste van die
fotoblad was egtervan SO 'n aard dar slegs foto's van span- Terwyldie OKB in rat gekom hetvirdie eerste skof was die
ne en besture jaarIiks geneem is wat die studente individueel bouheer, rom. J. Louw van J.A. Louw (Edrns.) Bpk., Paarl
kon aankoop. besig om die indrukwek:kende nuwe Hout- en Metaa1werle

10.1.16 DlE SENAATSKOMITEE: KURRIKULUM .. -_. gebon afte rond vir ooIhandiging aan die Kollege teen die
einde van die eerste kwartlla1 1990: 'n belegging van R2,2

Hierdie Komitee het horn hoofsaa1dik besig gehou met ver- rni1joen in die opleiding van Hour- en Metaa1werleonderwy
nuwende praktyke in die onderwys, die herevaluering van sers in Kaapland,

bestaande en die ontwikkeIing van nnwe kurrikula in o.a, 10.2.3 HOLYOKE
vakke en komponente soos Tegnologie, Entrepreneurskap,
Ekonomiese Geletterdheid, Sosiaal-maatskaplike Geletterd- Die huis Holyoke, wat tussen Huis Meiring en Mary Lyon
heid, Gesondheidsopvoeding, Rernedierende Onderwys gelee is, is in die verlede per ge1eentheid deur dosente,
(ook as "n module vir senior primere studente) en die sarne- stndente,'n professione!e krieketafrigter en ouers wat van
stelling van nuwe kursusse aan die hand van die nnwe ver gekom het, bewoon.

Nonne en Standaarde vir Onderwysersop1eiding Aan die begin van 1993 het die Uitvoerende Komitee besIuit

10.1.11 DIE SK: PRAKTIESE ONDERWYS om die huis te restoureer en as 'n gastehuis in te rig. Ken

Die Senaatskornitee vir Praktiese Onderwys het aandag Walter BK bet die restourasiewerk gedoen na aanIeiding van
'n pian van die fuma Malherbe Rust Argitekte van die Paarl.

geskenk aan die sake wat die program van oruierwysprak- Die strukInre1e veranderings aan die huis het inges1uit 'n
tykopleiding geraak bet, soos "n studie van tntorskap, tweedebadkarner wat aan die hoofslaapkarner geskep is, "n
knrsusse vir tutoronderwysers en die tydpeIk van die

volledig toegeruste kombuisie en die vemuwing van die
praktiese onderwys. oorspronkIike badkarner. Die agterstoep is ook dee!van die

10.1.18 WET OP ONDERWYSKOLLEGES eetkarnergernaak.

Die eerste Wes-Kaapse Wet op Onderwyskolleges, nr. 11 Op 10 Desernber 1993 is die gastehuis aan die publiek en die
van 1994, het op 30 Desember 1994 in die Buitengewone pers bekendgeste1 en sedertdien het Holyoke as die ampte
Provinsiale Kon-antverskyn en sou op 1 Julie 1995 in wer- like gastehuis van OKB gefimksioneer.

king tree. Hierdie wet bet voorsiening gernaak: vir die mstel- 10.2.4 HillS BLISS
1ing, verldaring, instandhouding, bestuur en beheer van
onderwyskolleges en vir aange!eenthede wat daarrnee in Gedurende 1993 is die koshuis buite geverf en die dak is
verband staan. WaIJI die Onderwysordonnansie in die herste! onder toesig van die Departernent Publieke Werlee en
vorige bedeIing nie spesifiek vir arnalgarnasie voorsiening Vervoer met geld wat deur die Staat bewillig is.

gernaakbet nie (kyk hoofstuk 9, par.9.4), is hierdie werlcs- Teen Junie 1994 het die meesteIbouersfuma Ken WaIter BK
wyse in ldousule 4 van die nuwe wet soos volg saarngevat
"Die Lid van die Urtvoerende Raad kan ... na oorleg met die onder die toesig van rnnr. Sakkie Rust, argitek van die firma
rade van die betrokke kolleges, twee ofmeer onderwyskol- MaIherbe Rust Argitekte, die reuse-restourasi.eprojek t.o.v.

die binnekantvan die koshuis aangepak terwyl die studente
leges amalgameer onderworpe aan die voorwaardes wat hy met vakansie Was en ook gedurende die rnaand praktiese

ofsy bepaaI ..." onderwyswat daarop gevolg bet. Die grootste dee!van die

10.2 GEBOUE EN TERREIN werle was teen Augustus afgehandeI, maar die restourasie

102.1 DlE STIJDENTESENIRUM was eintIik eers teen die eindevan 1994 finaaI voltooi.

Reeds voor die totstandkorning van die OKB bet die Die herbep1anning en modernisering van die kombuis en
Kollegeraad van die Onderwyskollege Paarl besIuit om, eetsaa1 was seker die grootsteverandering wat in die koshuis
nadat aIle finansiele verpligtmge nagekom is, die restant van ~ is. Saarndaarrnee is 'nkafeteria-bedieningstelse

die OKP-fondse te skenk vir die oprigting van "n
studentesentrnrbydieOKB. .10.2.5 MARYLYON

Nadat die fundse van die Denneoordkollege vir Verdere Die saaI wat langs Huis Bliss gelee is en wat vroeer jare as
Opleiding, wat aan die einde van 1991 gesIuit bet, ook na die stndiesaaI vir die studente aangewend is, is saarn met Huis
OKB oorgep1aas is, het die OKB oor genoeg fondse beskik Bliss binne en buite gerestoureer. Die vo1gende stm.ktureIe
om die stndentesentrnrn op te rig. Die bouwerle het in veranderings is aangebring, wat die saaltjie in 'n fimksionele
Januarie 1992 "n aanvang geneem en die OKB-studen:tesen- vee1doe]ige bate vir die OKB veranderbet



121

• Op die verhoog is twee deure ingebreek en agter die
verhoog is twee kleedkamers ingerig. Die verhoog se
planke is vervang.

• Voor in die saar is regs van die voorportaal mans- en
damestoilette ingerig en links 'n volledig toegeruste
kombuis.

10.2.6 DIE GOODNOW-SAAL

Die Kollegeraad het vroeg in 1990 die behoefte geidentifi
seer om 'n statusverslag te bekom ten opsigte van die
toestand van sy waardevolle geboue op die koshuiskampus.
Hierdiegroep geboue het 0."- die manjifieke Goodnow Hall
ingesluit

Teen die einde van 1993 is die navorsing voltooi en opdrag
is ontvang om die gebon se restourasie!herbenut te
begin beplan om die funksie van 'n musiekkonservatorinm
te vervul Gepaardgaande hiermee het die Kollege die be
hoefte gebad om. as gevolg van sy lang en ldeurryke
geskiedenis, 'n interne onderwyslopvoedingsmuseumlokaal
in te rig. Tesame met die konservatorinm en die museum
het 'n geskikte onthaalarea uiteraard gevolg.

Met die inrigting van on geboue vir modeme benutting ont
staan daar altyd kopsere oor die ondersteunende fasiliteite
soos kombuise, kleedkamers, kunstenaarsgeriewe, beligting,
ens. Dan moot sensitiefgewerk word sonder om die karak
ter en beeldvan die gebon te versteur.

Hier volg sommige van die interessanthede wat tydens die
ondersoek enrestourasieproses ontdek is:

• AJgemeen: Die totale gebon, uitges1uitdie bakstene, is
in die VSA vervaardig en per skip na Kaapstad vervoer.
Die skip, die "Olga R" het egter rampspoedig by
MouiIlepunt by Kaaptad gestrand en die meeste van die
vrag houtwerl< is geberg of het ongeskonde op die
strand uitgespoel Die kontak met die seewater verldaar
die vreemde akkerhourtekstuur van die Arnerikaanse
essehout waamit die elemente vervaardig is. (Kyk
hoofstuk 2, par. 2.1.6)

• Plafonne: Die plafonkonstruksie is van madder gepleis
ter oar spaansriete wat in die lengte gekloofis, gespyker
en tougeknoop aan hangbalke. 'n Stuk van hierdie
spaansriet wat outdek is, is met 'n glasbedekking
verseel as interessante boutegniek van weleer.

• Luike: Die luike is baie mar in hulle voorkorns en
meganiek. Die oorspronklike luike het egter aan die
einde van hulle diensbare keftyd gekom en is gednren
de die restourasieproses deur die Paarlse skrynwerkers,
Hammond, verwyder sodat presies werkende replikas
gemaak kon word Die rekonstruksie het afgestuur op
'n enorroe taak aangesien dit grotendeels met handma
sjiene gemaak moes word. Die totale moutering moes
ook met die hand gedoen word - en as dit in die jaar

1993 so 'n enorme taak was met die beskikbare tegno
logie en masjiene, wattertaakwas dit me in 1886 me!

• Kleedkamers: Beide die mans- en dameskleedkamers is
splintemuut ingerig en die smukblaaie en toiletafskor
tings is spesiaal gemaak om te pas by Goodnow Hall se
pragtige eiesoortige deure en argitrawe.

• Kombuis: Die bedieningsluike is spesiaal vervaardig
om soos die toilette seusitief in te skake1 by die ander
houtwerkelemente van die saal,

• KIeurskakerings: Die vreemde kleurskakerings is nage
vors deur met skalpellemmetjies vers:igtig denr die ver
skillende bo-Iae te skraap tot die basisIae (oorspronklike
kleure) blootgele is. 'n Artikel van 25-Cktober 1886, in
die Cape Argus (tydens die inhuldiging), is ook opge
spoor waar die verslaggewer komrnentaar lewer oor die
"some what gloomy appearance, principally caused by
the sombre painted walls".

• Groot ronde venster in die noordeIgewel: Hierdie ven
ster met sy Victoriaanse gek1eurde mite moes in sy
geheel deur 'n replika vervang word Die venster het
nagenoeg 70 ruitjies waarvan sIegs enkeles onherstel
baar gebreek en vervang moes word deur modeme ge
kleurde gIas.

Die totale spanop die restourasieprojek het bestaan nit Ken
Walter BK as hoofkontrakteur, en as die beIangrikste sub
kontrakteurs Oordt Elektries, Paarl Paving en Hammond
Skrynwerkers., alma!onder 1eiding van Malherbe Rust Argi
tekte.

Die restourasie van die Goodnow-saal was 'n ambisieuse
projek wat me langer uitgestel kon word me. In sy gerestou
reerde vorm is dit 'n monument vir die dryfkrng en geloof
van die voorgesIagte van die vorige eeu, 'n trotse besitting
van die OKB, Wellington en die Wes-Kaap; 'n kosbare
kleinood wat met pieteit gebmik moot word tot geestelike
verryking van die studente en die gemeenskap tot in die een
en-twintigste eeu,

10.2.7 DIE OKPIWOK-MUSEUM

Hierdie museum was 'n ideaal sedert die totstandkoming
van die OKB nit die twee roemryke bunrkoTIeges, die
OnderwyskoTIege Wellington en die OnderwyskoTIege Paarl.
Die museumis tydens die eeufeesjaar in die onderste Iokale
ingerig. Meer hieroor kan in par. 10.9.21 gelees word

10.2.8 HUlSMURRAY

Na die afhandeling van die Goodnow-restourasie het die
broersKen Walter BK onder die toesig van die argitek Sak
kie Rust die restourasie van Huis Murray, die oudste gebou
van die OKB (kykhoofstllk 2, par.2.1.2), aangepak.

In omvang was dit 'n ewe ambisieuse projek as die van Hills
Bliss. Strukturele veranderinge het 0."- die herontwerp en
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toerus van die kombuis ingeshrit om 'n kafeteria-bediening
stelsel vir die etes in te stel, Venier is 'n nuwe modeme toe
geruste woonstel vir huishoudingtoesighouers ingerig.

In die restourasie het die argitek die klem sterk laat val op
die estetiese ten einde die eertydse Victoriaanse atmosfeer
van die koshuis te laat herleef

10.2.9 DIE KOLLEGEGEBOU

In die loop van die eerste sewe jaar van die bestaan van
OKB het die volgende veran.derings in die hoofgebou
plaasgevind:

• Die administratiewe afdelingis geleidelik gerekenariseer
en deurlopend opgegradeer.

• In Maart 1990 is die kantoor van die rektor en die
sekretaresse van nuwe fimksionele meublement
voorsien,

• In 1991 is die destydse houtwerldokaal in die F-Blok
omskep in "n gimnastieksaa1 vir Liggaamlike Opvoe
ding.

• In Maart 1992 is die destydse kanroor van die viserektor
langs die rektorse kantoor omskep in 'n klein raadsaal
vir vergaderings. Aangesien die meubels en die geld
waannee die veranderings aangehring is deur die
destydse Dermeoord-Kollege vir Verdere Opleiding
geskenk: is, heet die lokaal die Denneoordkamer.

• Toe SANLAM aan die begin van 1993 geld spesifiek vir
die inrig van 'n rekenaarsentrum beskikbaar gestel bet,
is die ou naaldwerklokaalin in die C-b10komskep in "n
fimksionele rekenaarsentmm. Op 28 Maart 1993 is die
SANLAM-rekenaarsentrum amptelik in gebmik ge
neem.

• April 1993 is 'n gedeehe van die toiletgeriewe in die E
blok omskep in 'n ruim, fimksionele roskamer vir die
algemene assistente.

• Gedurende Januarie 1994 is die beIigting in die
biblioteek en die ou administratiewe blok opgegradeer
deurdie DepartementPulilieke Werke en Vervoer.

• Jarmarie 1994 is die tiksterskantoor in die nuwe
administra1iewe blok van 'n mat en nuwe fimksionele
meube1s voorsien sodat drie tikstersdear gehuisves kon
word.

• Die een hoek van die voorporta:a1van die Kollege is in
Junie 1994 m.b.v. spesiale meube1s ingerig vir 'n ont
vangsdame-teiefouiste met'n ten volle toegeruste
rekenaar.

• Junie 1994 bet die boekwinkeI na die eerste klaskamer
onderin die E-blok en die reprogra1ie-afdelingvanafdie
E-10kna die ou boekwinkellokaal in die E-b1ok verskuif

• Die raadsaa1 wat in Iokaal B5 ingerig is, se twee groat

tafels is in Augustus 1994 verder verleng met "n
passende inlasstuk, gemaak deur Pieter van der West
huizen, student in Hour- en Metaalwerk

• In'n poging om voorsiening te maak daarvoor dat
1esinglokale groter studentklasse kan huisves, is lokaal
D1 (Aardrykskunde) van 100 en Iokaal C1 (Opvoed
kunde) van 90 nnwe vaste sitplekke en werkvlakke
voorsien gedurende Junie 1995.

• Gedurende Mei-Junie 1996 is die voorportaal van die
C.P. van der Merwe-saal en die ontspanningsaallke
teria langsaan netjies geverf en van nuwe beIigting en
vioerbedekking voorsien. Die Horace Coaten-versame
ling (of Flip-versameling) het toe 'n permanente tuiste
in die opgegradeerde ontspanningsaal gevind.

10.2.10 SPREILlGfE, PARKERlNG EN OMHEINlNG

Gedurende Januarie 1994 is twee groor spreiligte by die
studentesentrum aangebring om die veiligheid van studente
te verseker en om buiteJugaktiwiteite SODS die bon van
sierwaens ofmassasaamtrekke moontlikte maak

Die twee tennisbane naaste aan Huis Meiring is tot parkeer
terrein in Januarie 1994 omskep vir studentegebmik en
besoekers aan die studentesentmm en die Mary Lyon-seal,

Die omheining van die sportterrein suid van die rivier vanaf
Huis Bliss tot by Huis Wouter Malan, sowel as die
omheining aan die vootkant van at die dameskoshuise, is
sedert Mei 1996 vervang en nuwe hekke sou by at die
koshuisingange aangebring word.

10.2.11 srADION nr DE VILLIERS

In Maart 1996 is die rugbystadion amptelik na oorlede mnr.
D.J. de ViIliers, dosent en befaamde rugbyafiigter aan die
destydse WOK, vemoem.

10.2.12 THE PALMS

Sedert Januarie 1991 het die Kollege probleme ondervind
om at die manstudente in Navarre te huisves. Om die pro
bleem op te los is besluit om tot agt studente in die woon
gedeelte van die ou pIaashuis naby die rugbystadion te
huisves. Die eerste studente wat daar ingewoon het, het aan
hulle woonplek die naam The Palms gegee. Die mans is
daar gelmisves tot Junie 1996 toe die ou plaashuis deur die
Kollege se nutsman, mnr, Lombard, gerestoureer is as 'n
woningvir die seniorvoonnan (sportterrein).

10.2.13 mns MACCR-ONE

Reeds in November 1990 het die Kollegeraad die Departe
ment van Onderwys versoek dat Huis MacCrone behou
moes word vir toekomstige gebruik deur die OKE. Die
koshuis het weer beskikbaar geword in Maart 1995 toe
Groep 31 van die Weermag die gebou ontruim en die
huurooreenkoms tussen die Onderwysdepartement en die
Departement Openbare Werke verstryk het
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Met die afsluiting van hierdie studie in November 1996 het
die koshnis in 'n uiters swak toestand verkeer en volgens 'n
voorlopige tender sou die restourasiekoste ongeveer R2,3
miljoen beloop. Die Onderwysdeparternent het wagte
verskaf om die koshnis op te pas. Die toekoms van die
gebou was egter steeds onseker.

10.3 REKTOR EN PERSONEEL

10.3.1 DIE REKTOR, MNR. J.D. SLABBERT (1990-)

Johan Slabbertis 'n gebore en getoe Bolander. Hy matriku
leer aan die Hoerskool Jan van Riebeeck (Kaapstad), ver
werf daama die B.Sc.-graad en die S.O.D. aan die Univer
siteit van Stellenbosch.

Tydens sy eerste onderwysjare aan die Hoerskool J.J. du
Preez bebaal hy die BEd.-graad en in 1984 die M.Ed.-graad
(cum laude) aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy was
onder andere ook twee jaar dosent aan die Morgenster
Opleidingskollege in die destydse Rhodesie,

Sy eerste skoolboofskap volg in 1964 by die Middelbare
Skool Groot Brakrivier, waama hy agtereenvolgens hoof
was van die Hoerskool Templeton (Bedford), die Hoerskool
Porterville en die Hoerskool Groote Schuur.

In 1973 word hy aangestel as die rektor van die Paul Roos
Gimnasinm op Stellenbosch en in 1985 as die rektor van die
Denneoordkollege vir Verdere Opleiding.

Vanaf 1990 word hy die eerste rektor van die "nuwe"
Onderwyskollege Boland. Hy onderskei hom as 'n dina
miese 100 wat nie terugdeins vir uitdagings nie en met die
Woord as rigsnoer sterk leiding neem in onderwysgeledere
en meer spesifiek kollegeaangeleenthede.

In sy kort tydjie aan die Onderwyskollege Boland word baie
gedoen vir die restourasie van ou koshnisgeboue en ander
historiese geboue OF die kampus.

Hy is betrokke by die inlywing van nog ander onderwys
kolleges by die OKB, gee leiding in die akademiese en
professionele ontwikkeling van die personeel en is 'n groot
voorstander van die invoer van nuwe kursusse (o.a.
deeltydse kursusse) en die grater outonomie van die
Kollege.

Johan Slabbert neem sterk leiding in kollegegeledere in die
Wes-Kaap en ook nasionaal. Hy was voorsitter van die
voormalige Kornitee van Onderwyskollegerektore (Volks
mad) , is lid van die Uitvoerende Komitee van die Komitee
van Onderwyskollegerektore van Suid-Afiika (KORSA),
voorsittervan die Wes-Kaapsetakvan KORSA sedert 1996
en lid van die hoofbestuur van die SAOU gedurende 1992
1996. Hy is derl1alwe hee!hartig betrokke by die georgani
seerde professie, maar ook bekornmerdoar die min werldike
verteenwoordiging van die kollegesektor in provinsiale en
nasionale onderwysbeplarming,

Hy was lank betrokke by die ACSV op bestuursvlak en o.a.
ondervoorsitter gedurende 1991-1993. Op sportgebied was
hy voorsitter van die Boland Skolekrieketnnie gedurende
1981-1989 en 1991-1993.

Hy het meer gedoen as om OKB sy eerste tree te laat gee.
Onder sy Woordgerigte leiding het dit reeds volwasse status
bereik en 'n standaard van opleiding gehandhaafwat ander
na kan opsien.

10.3.2 DIE VlSEREKTORE

10.3.2.1 DR. J.N.S.DU PLESSIS (1990-1991)

Kyk hoofstuk 3, par. 3.3.8.

10.3.2.2 MNR. B.C.S.J. NAUDE (1990- )

Mm. Barend Naude is 'n gehore Vrystater - 'n status
waarop hy baie trots is. Hy ondergaan sy hele skoolloop
baan aan die Hoerskool Dealesville in die Wes-Vrystaat,
verwerf die B.Sc.-graad en die s.on. aan die Universiteit
van Stellenbosch en word aangestel as onderwyser aan die
Hoerskool Ficksburg. In 1962 bebaal hy die B.Ed.-graad
aanUNlSA.

Nadat hy ook aan die Hoerskool Wilgerivier in Frankfort
skoolgehou het, word hy in 1966 senior assistent aan die
Hoerskool Gimnasinm in die Paad. In Julie 1968 word hy
aan die Opleidingskollege Paarl aangestel.

In die kollege vorder hy vinnig tot senior dosent in 1972,
departernentshoof vir Wissunde en NatuuIwetenskappe in
1974 en viserektor in 1988. Gedurende 1978 word hy deur
die Onderwysdepartement gesekondeer om die spesialise
ringsdiploma in Kliniese Onderwys (S.D.KO.) te voltooi.
In 1980 bebaal hy die MEd.-graad aan die Universiteit van
Stellenbosch met 'n tesis wat handel oar die vakdidaktiek
van WISkunde. Hy is oak medeskrywer van 'n handboek
reeks in Wisknnde vir die senior primere en junior sekonde
re skoolfases.

Sedert 1990 is hy viserektor aan die Onderwyskollege
Boland - 'nposisie wat hy met groot onderskeiding en VaM

digheid beklee.

BarendNande beindruk as "n nederige mens wat sy admi
nistratiewe take met kundigheid en nougesetheid nitvoer.
Hy is 'n kenner van kursussamestellings, slaagvereistes,
toelatingsvereistes en aile dokumente wat die samestelling
Vl!Il kursusse aan kolleges better

Hy is ten nouste betrokke by die toelating en keuring van
stndente maar terselfilertyd ook 'n kundige as dit gaan oar
die finansies van die kollege.

Die OKB baat steeds by die deeglikheid, entoesiasme en
kundigheid van "nman soos Barend Nande,

10.3.2.3 MNR.J.R. VAN DERCOLFF(l990-)

Johan Vl!Il der Colff'is op Mosselbaai gebore en matrikuleer
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aan die Hoerskool Jan van Riebeeck In 1985 doen hy
diensplig in die Leergimnasium Voortrekkerhoogte. Hy
verwerf die RSc.-graad in 1961 aan die Universiteit van
Stellenbosch, die B.Se.-honneurs in 1962 en die S.O.D. in
1964.

Vanaf 1965 tot 1970 hou hy skool aan die hoerskool J.G.
Meiring errvanaf 1971 tot 1989is hy onderskeidelik dosent,
senior dosent en departementshoof aan die Onderwys
kollege Paarl. Hy verwerf die REd.-graad aan die
Universiteitvan Stellenbosch in 1967 en in 1986 die M.Ed.
graad (emulaude).

Hy kom in 1990 as departementshoof NatuurwetenskJlppe
na die OKB en word in 1992 bevorder tot viserektor, 'n
posisie wat hy met groot waardigheid en bekwaamheid
beklee. Hy is vera! vir studentesake verantwoordelik en
bcindmk deur sy groot empatie en bemoeidheid met eIke
studentse probleem.

Hy was betrokke by die skryf van 'n handboekreeks in
Natunrwetenskap vir die laerskool en ook 'n reeks oudio
visuele hulpmiddele in Biologie.

Johan van der ColfI is wyd betrokke by Praktiese Onder
wys, die reel van indiensopleidingskursusse en die bestuur
van onderwysersentra. Hy is 'n onderwysmens in murg en
beenvir wie die mens in die professie altyd eerste kom.

10.3.3 DIE OOSERENDE EN ANDER PERSONEEL

Waar van toepassing, word aangedui vanaf watter kollege
die personeellid in die OKB-personeel opgeneem is.
~1990-n by. beteken dat die dosente steeds in diens was aan
die einde van 1996. (OOK = Onderwyskollege Denne-oord;
GRO = Onderwyskollege Graaff-Reinet; OKO =
Onderwyskollege Oudtshoorn; Ath. = Onderwyskollege
AthIone). Waar die kollega met 'n * gemerk is, kan na
hoofstuk 3, par. 3.10 verwys word. Slegs dosente wat 'n
jaar oflanger diens gedoen het, word gemeld.

Slabbert, mnr. J.D. OOK 1990-
Du Plessis, dr. J.N.S. WOK 1990-1991
Nande, mm. B.C.SJ. OKP 1990-
VanderColff,mnrJR. OKP 1990-
Anker, dr. J. OKP 1990-
Badeuhorst,mnr. J.R.S. WOK 1990-1991
Basson.mnr, H.N. WOK 1990-
Botha, mnr. J. de V. WOK 1990-
Brazelle, mm. W.J. GRO 1990-1995
CIoete,mnr. R. OKP 1990-
Conradie,mnr.I.H. WOK 1990-
Conradie,mnr. J.L. 1990-
De Klerk.,mnr. J.L. WOK 1990-
DeKock,dr.AJ. WOK 1990-1991
DeKock,mej.C. WOK 1990-
De Villiers,mnr. D. WOK 1990-1992
Du Preez, mnr. L.J. OKO· 1990-
Ferreira,mej. M. (vd Merwe) OKP 1990-1992

Griessel, mnr, R.J. OKP 1990-1991
GrobbeIaar, rom. C.I. GRO 1990-
Hoek, rom. AJ. WOK 1990-
Jordaan, mejJdr. E WOK 1990-
Joubert, dr. I.J. WOK 1990-
Kilian, mej. F. WOK 1990-
Kitching, mnr, C.J. WOK 1990-
Koekemoer,mej. E. WOK 1990-1993
Kritzinger, mej. E. (Rademeyer) WOK 1990-
Lewis, mej. I. OKP* 1990-
Lo1z,mnr. S.J. WOK 1990-1993
Matthews, mnr. C.J. WOK 1990-1995
Naude, rom. D.C. OKP* 1990-
Naude, mev. H. OKP* 1990-
NeI,mev. EAL. (Wiggins) WOK 1990-1995
Odendal,mnr.M.J. WOK 1990-
Pienaar, mnr,CA WOK 1990-
Reyneke,mnr. H.J. WOK 1990
Serfontein, mnr. A WOK 1990-
Slabber, mev. J. OKP· 1990-
Smit,mev. G.M. WOK 1990-
[Soutcr. mnr. C.W. WOK 1990-1993
Stander, dr. R.H. WOK 1990-1991
Steenkamp, mnr. P.J.K. OKP 1990-
Steyn, mev. H. OKP 1990-
Te Water Naude,mej. E. OKP 1990-
tUys,mej. E.C. WOK 1990-1991
Van derMerwe, mnr. R.J. WOK 1990-1996
Van derMerwe, mnr. J.N. WOK 1990-1995
tVanderWestlmizen, rnnr, I.H. OKP*I990-1994
Van Dyk, mnr, AP. GRO 1990-
Van Wyk,mnr. T.R.V. WOK 1990-1992
VanZyl,mej.AM.E. WOK 1990-1992
VonLndwig,dr.W.A.P. WOK 1990-
Booysen, mnr. R GRO 1991-
Coetzee, mev. L. 1991-1992
Swanepoel,mnr.M.J.D. GRO 1991-
Van Rensburg, mnr. W. GRO 1991-1994
Van Dyk, mev. N. 1992
Van Dyk, mnr. G. OOK 1992-
Visser.mev,DJ. 1992
De Beer,mev. Z. 1993-
Roux, mev. L. 1993-1996
Conradie,mev. J. 1994-1995
Fortuin, =.1. Ath. 1994-
Oppelt, mev. S.I. Ath. 1994-
Solomon, mnr, SA Ath. 1994-
Verster, mnr, J. OKP 1994-1995
Wynne,mev. E. Ath. 1994-
Hattingh, mnr. C.R. 1995-
Moll, mnr. M.E. 1995-
Pepler, mev. AP. 1995-
Steenkamp, mej. D. 1995-
De Jager, dr. S.J. 1996
De Vries, mnr. E. 1996
Gildenhuys, mnr. R.R. 1996
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Die volgende administratiewe en ander personeel het by die
OKB gedien (die jare in hakies met die * gemerk dui die
datums van eerste aanstelling by die WOK aan):

ADMINISTRATIEWE BEAMPTES (SEKRETARIS)

Liebenberg,mnr. W.E (1989*) 1990-1993
Victor, mnr. A. (1980-1989*) 1993-

SENIORADMINISTRATIEWE KLERKEEN TIKSTERS

Langenhoven,mej. S.J. (1972*) 1990-
Ne1, mev. P.M. (boekery) (1977*) 1990-
Smith, mev. S. (1986*) 1990-
Tail, mev. A.R. (1989*) 1990-
Venter, mev. A.E. 1990-1993
Viljoen,mej. E. (1981*) 1990-
De Wet,mev. J.P. 1990-1994+'%
Liebenberg, mev. M.M.A.A. 1990-
Van Dyk, mev. SA 1990-
VanAarde,mej. M. (De Jongh) 1994-
Van der Merwe,mej. C.J. 1995
Van derMerwe,mnr. J.N. 19%

REPROGRAFIESE ASS1STENT

1988
1988
1981
1973
1974
1978
1981
1987
1989
1994
1995
1989

1983
1983
1986
1995
1971
1972
1982
1982
1982
1985
1987

1986
1986
1993
1995
1972
1975
1976
1983
1985
1980
1987
1993

1993
1993
1996
1996
1971
1974
1978
1983
1985
1990
1993
1994

Superintendent
Matrone
Assistentpatrone
Assistentmatrone
Kok
Alg. Assistent
Alg. Assistent
Alg. Assistent
Alg. Assistent
Tuinier
Tuinier

Superintendent
Matrone
Assistentmatrone
Assistentmatrone
Algemene Assistent
Tuinier
Alg. Assistent
Kok
Tuinier
Alg. Assistent
Alg Assistent
Alg. Assistent

Superintendent
Matrone
Assistentmatrone
Assistentmatrone
Kok
Tuinier
Alg. Assistent
Tuinier
Alg. Assistent
Alg. Assistent
Alg. Assistent
Alg. Assistent

Kitching,mnr. C.J.
Kitching,mev. M.S.
Pietersen,mev. A.
Burger, mej. A.
April, mev. F.\V.R.
Smit, mev. M.
Manus,mev. D.
Simons,mev. T.
Fransman, mev. D.
Fransman, mnr. W.
Fortnin, mnr. G.

mnsWOUTER MALAN

Von Ludwig, dr. WAP. Superintendent
Von Ludwig, mev. L. Matrone
Lorbeer,mev. C.J. Assistentmatrone
Persens, mev. W.S. Alg.Assistent
Mitchell, mnr. F. Tuinier
Shand,mev. P. Kok

. Pietersen, mej. L. Alg.Assistent
Heyns, mej. C. Alg.Assistent
Pietersen,mej. z.M. Alg.Assistent
Mitchell,mnr. KP. Tuinier
V.rl. Merwe, mev. C.R. Assistentmatrone
Ephraim, mev. W. Alg.Assistent

HillS BLISS

Odendal, rrmr. M.J.
Odendal, mev. C.M.
Smit,mev.A
Kellerman, mev.
Maart, mev.mev. L.S.
Hendriks, mnr.W.
Jacobs.mev. SA
Fickster,mev. J.
Roman, mnr. D
Baadjies,mev. M.
Julies, mev. C
Sampson, mej. L.

inns MElRlNG

Easson, mnr. R.N.
Basson.mev, H.S.
Du Toil, mev. M.C.E.
Langner,mev. B.
Julies, mev. F.F.
Amolds.mnr, KS.
Louw, mev. A.R.
Wilson, mnr. E.J.
Anders,mev.l.I.
Liebenberg,mev. S.
Davids,mev. S.
Shand, mev. M.H.

mns MURRAY
1996-

1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1992
1993-

1990
1992-1995
19%
1996-

1990-

19%Le Roux, mnr. P.J.W.

Adams, mej. D. (1984*)

BIBLIOTEEK

On Plessis, mej. M.

OPSIGrERS

Lombard, mnr. CJ. (1989*)
May,mnr. JAH.
Botha,mnr. T.J.
Stander, rrmr.H.J.S.

INSTANDHOUDINGSPERSONEEL

MitchelI, rrmr. J. (1967"')
Ontong, rrmr. K (1972*)
Stoffels, rrmr. A. (1974*)
Gaqavn, rrmr. J. (1982*)
Small,nmr. A. (1985*)
Bohman, mnr, B. (1989*)
Davids,mnr. J.
Sampson, mev. M.
Schaff; mnr. K
Trantraal,mnr, E.
Thysse, mnr. D.
Van Schalkwyk, mnr. K

KOSHillSPERSONEEL

In die geval van die koshnispersoneel (gednrende 1996 in
diens) word die eerste jaar van aanstelling vermeld. Die on
posbenaminge word ter wille van duidelikheidnog gebruik:
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Hoek, rom. AJ. Superintendent
Bosman, mev. A Matrone 1981
Geldenhuys, mej. M.J.E. Assistentmatrone 1981
Smit, mev. G.M. Assistentmatrone 1959
Daniels, mev. L. AIg. Assistent 1963
Sampson, mev. RA.M. Kok 1870
Arnolds, mej. L. AIg. Assistent 1971
Manus, mev. L. AIg. Assistent 1972
Azer, mev. S.S. AIg. Assistent 1978
Smith, mev. L. AIg. Assistent 1982
Titus, rom. I. Tuinier 1988
Klein, rom. J. Tuinier 1994
Hendriks, mev. L. AIg. Assistent 1995
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Die op1eiding is uiteindelik in 1995 begin met die sekonde
ring van mev, Ariel Pepler, hoof van die Dwergiebos Pre
primere Skool op Wellington, as dosent,

Gedorende 1995 is 'n verdere uitbreiding ondersoek deur
dat die rektor op 31 Julie 1995 by die WKOD aansoek ge
doen het dat OKB 'n volledige vierjarige H.O.D. (Preprimer)
mag aanbied. Daarbenewens het 'n ad hoc- subkomitee van
SK Akademiese Sake, bestaande nit IDIlI. AI. Hoek, mew.
G.M. Smit en A Pepler, en mej. F. Kilian, in opdragvan die
Uitvoerende Komitee ook aandag geskenk aan die kurriku
lering van 'n geintegreerde driejarige Onderwysdiploma
(Pre- en Junior Primer). Met die afslniting van hierdie na
versing in November 1996 is dit in die voomitsig gestel dat
die geintegreerde kursus in Januarie 1997 'n aanvang sou
neem,

10.4 AKADEMIESE AANGELEENTHEDE

Die opleidingskursusse wat OKB gedorende 1990 aangebied
het, was die H.O.D. (Junior Primer),H.O.D. (Senior Primer),
RO.D. (Hout- en Metaalwerk - Sekonder) in samewerking
met die Universiteit Stellenboseh, Dilpoma in Landbou
onderwys (wat vir die laaste jaar van diekursus vanaf die
Oudtshoomse Onderwyskollage oorgeplaas is en waarvoor
die Departement up deeltydse basis die dienste van mnre.
Arend de Waal van die Hoer Landbouskoo1 Boland en Billy
Bester van die Hoer Jongenskool Paarl beskikbaar gestel
het) en die BA (Ed) (Hout- en Metaalwerk) in samewer
king met die Universiteit Port Elizabeth.

Enkele nuwe kursusse en vakke is gedurende die eerste sewe
jaar vanOKB sebestaan oorweeg:

10.4.1 HOER ONDERWYSDIPLOMA (pREPRlMER)

In die bedeling voor 1990 wou die Departement van Onder
wys nooit toestemming verleen dat die op1eiding van pre
primere onderwyseresse na meer kolleges as Graaff-Reinet
en Barldy-Huis uitgebrei word nie (kyk hoofstuk 4, par.
4.21.5). Op 12 Mei 1993 het die voorsitter van die SK Aka
demiese Sake, mnr. J.D. Slabbert, egter gemeld dat die tyd
ryp was vir die implernentering van 'n eenjarige H.O.D.
(Preprimer), By die volgende vergadering van die SK is 'n
komitee, bestaande uit mnr.AJ. Hoek, mev. G.M. Smit en
mej. F. Kilian opdrag gegee om aandagte skenk aan aspek
te soos die stmktmJr, inhoude en mannekrag. Intussen het
die rektor die Senaat up 8 November 1993 meegedeel dar die
Departement toestemming vir die instelling van die eenjarige
H.O.D. (Preprimer) verleen het Hierdie toestemming het
geskied kragtens 'n besluit van die KOH (Komitee van
Onderwyshoofde) op 17 November 1993 dar die eenjarige
RO.D. vir die preprimere fuse wat op 'n driejarige onder
wysdiploma volg, by die OKB vanaf 1994 aangebied mag
word Die komitee het by die SK Akademiese Sake op 9
Iunie 1994 verslag gedoen en aanbeveel dat 'n deeltydse
persoon aangestel word wat die dee! van die opleiding wat
spesifiekpreprimergerigwas, te doseer,

10.4.2 OMGEWlNGSOPVOEDING (JUNIOR PRIMER)

Die samestelling van die H.Q.D. (Junior Primer) is reeds in
die WOK-bedeling onder bespreking geneem, en aangesien
die op1eiding in die vierde jaar nie genoeg junior primer
gerig was nie, is vertoe deur bemiddeling van die
Rektorevergadering gerig dat 'n nuwe vak, Orngewings
wetenskap (Junior Primer) in die sg. Kriteria opgeneem
word In 1991/1992 is die saak weer eens na die Rektore
vergadering verwys en uiteindelik deur die Departement na
die !AKO (Interdepartementele Advieskornitee insake Kwa
lifikasies en Opleiding van Onderwysers) verwys wat dit
kragtens 'n besluit van die KOH up 17 November 1993 in
die Kriteria onder die naam Orngewingsopvoeding opge
neem het. By die OKB is die invoering van die vak aan
vanklik vertraag omdat die plek waar die punte vir die
vakdidaktieke sou tel, sowel as die samestelling van die .
vierjarige H.OD. onder bespreking was. Die ondersoek
komitee, bestaande uit mnr. J.R. van der CoIfI, dr. J.J.
Joubert en mev G.M. Smit het op 2 November 1994
aanbeveel dat Orngewingsopvoeding 1U 'n verpligte vak vir
die O.D.-kursus, en Onderwyskunde Junior Primer 2U 'n
keusevak in die H.O.D.-jaar moes wees. In die praktyk het
dit egter so uitgewerk dar al die studente Onderwyskunde
Junior Primer gekies het omdatdit direk up hul werk in die
ldaskamer van toepassing was.

Die Senaat he! ook up sy vergadering van 26 Februarie 1996
goedgekeur dar die afsondedike vakke Geskiedenis, Aard
rykskunde en Natmnwetenskap vir die Onderwysdiploma
Junior Primer vanaf die eerste studiejaar tot Orngewings
opvoeding gekonsolideer word

10.4.3 DEELTYDSE OPLEIDING

Op 19 Augustus 1994 het die Uitvoerende Direkteur: Onder
wys OKB se aansoek om by deeltydse opleiding betrokke
te raak, goedgekeur. Die upleidingskursusse wat hierby in
gesluit was, is die H.O.D. (Junior Primer), die H.O.D.
(Senior Primer), die eenjarige H.O.D- (Preprimer) en die
V.D.O. (Onderwysleierskap). Die SK Akademiese Sake het
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op sy vergadering van 15 September 1994 'n deeglike
bespreking van al die implikasies gehou en o.a, besluit dat
die opleiding sou geskied by wyse van deurlopende kontak
in 'n lesingsituasiemet as onderrigmedia beide Afrikaans en
Engels. Die kontaknre is vasgestel op 40 per jaar vir 'n 1U
yak en 50 per jaar vir 'n 2U-vak. 'n Opleidingseminaar vir
die personeel is op 16 en 17 Januarie 1995 gehou,

Die deeltydse studente het in 1995 met hnlle opleiding be
gin: 21 Junior Primer, 25 Senior Primer, 24 V.D.O. en 5 in
enkelvakke.

Benewens die opleiding op H.O.D.-vlak:, het die SK Akade
rniese Sakeop 25 April 1995 ook aanbeveel dat voorlgegaarr
moes word met onderhandelinge dat deeltydse onderrig ook
op O.D.-vlak vanaf 1996 ingevoer word. Hierdie aanbeve
ling is deur die Raad en Senaat op 29 Mei 1995 bekragtig.
Die getal deeltydse studente in 1996 was SODSvolg:

V.D.O.l 30
VD.O.2 23
H.O.D. (Senior Primer) 1 16
H.O.D. (Senior Primer) 2 20
H.O.D. (Junior Primer) 1 8
H.OD (Junior Primer) 2 19
H.O.D. (Preprimer) 8

Benewens hierdie volledige knrsusse was dit ook moontlik
om vir enkelvakke in te skryf waarin die onderwyser sou
be1angsteL Lesings is deur middel van dubbelmediumon
derrigaangebied,

10.4.41WEE PRAKTIESE V.'\KKE lU

Die samestelling van die H.O.D. (Senior Primer) was in die
verlede in Kaapland steeds so dat die studente nie toegelaat
was om meer as een praktiese vak op lU- (of derdejaars-)
v1ak te neem nie. Die Departement was van mening dat die
studente se akademiese opleiding nie daardeur verskraal
moes word nie, Die aangeleentheid is weer by die SK Aka
demiese Sake op 12 Junie 1990 te berde gebring en na 'n
Subkomitee: KUISUSse verwys. Intussen is die saak reeds
deur PAKO (Provinsiale Advieskomitee insake Onderwy
sersopleiding) op 11 April 1990 goedgekeur. Die SK Akade
miese Sake het in sy aanvaarding van die PAKo-bes1uit die
implikasies hiervan bespreek en bes1uit dat slegs een
ptaktiese vak per jaar in die derde en vierde jaar geneem
mag word.

10.45 XHOSA

In die Jig van die Wes-Kaapse Provinsiale Regering se be
leid dat die Provinsie drie amptelike tale sal he t.w. Afri
kaans, Engels en Xhosa, het die SK Akademiese Sake op sy
vergadering van 2 November 1993 aanbeveel dat Xhosa as
'n verpligte vak vir eerste- en tweedejaarstudente ingevoer
moes word. Die Uitvoerende Komitee het egter daarop
gewys dat dit nie in daardie stadium oorweeg sou kon word
nie aangesien die Kriteria ditnie as 'n vereiste stelnie.

Die status quo is derhalwe gehandhaaf dat Xhosa as 'n
praktiese keusevak vir eerste- en tweedejaarstudente (senior
primer) en as "n akademiese keusevak vir derde- en
vierdejaarstudente (senior primer) aangebied is. Daarbene
wens het alle HOD-studente (junior primer vanaf 1995 en
preprimer vanaf 1996) 'n eenjarige kursus in basiese kom
munikatiewe Xhosa gevolg.

Die dosent, mnr. H.N. Easson, en die HOD-studente het
sedert 1986 hulp aan die Laerskool Hugo Rust verleen waar
die leerlinge in sts. 3-5 Xhosa-onderrig ontvang het.

10.4.6 ONDERWYSMEDIAKUNDE

Die volgende kurrikulumvakke is in 1990 saamgevoeg om
komponente van die een yak Onderwysmediakunde te
vorm:

Spraak en Kommunikasie
Skrifen Skryfbordtegniek
Rekenaargeletterdheid
Onderwysmiddele (Oudiovisuele Onderwysen Skoolbib
lioteekondenig)

Hierdie vak se benaming is in 1995 in die KOOB-dokument
tot Professionele Studies verander,

Hierdie komitee het gedurende 1996 aan 'n konsepsillabus
geweIk. Die implementeringsdatum is intussen egter na
Januarie 1998 verskuif

10.4.7 TEGNOLOGIE

Die konsep Tegnologie het in 1993 dee! van die gesprekke in
die vergaderings van die SK Kmrikulum geword, In'n
paging om die personeel te orienteer, is verskeie werksessies
in Oktober 1993 gehou.

Op die vergadering van die SK Akademiese Sake wat op 6
Junie 1994 gehou is, het drie dosente, t.w. mnre, AP. en G.
van Dyk en mev. G.M. Smit, verslag gedoen oor 'n kursus
in Tegnologie wat hulle bygewoon het. Met die invoering
van die nnwe konsep, wat in wese alle onderrig sou raak,
was dit nodig dat departernentshoofde eers geselekteerde
literatuur moes bestudeer met die oog op die invoer van
Tegnologiegerigte leerinhoude. Die departementshoofde bet
gevolglik op 12 Oktober 1994 vergader om te besin in watter
mate afSonderlike vakke geskik is vir die integrering van
Tegnologie-onderwys.

Die Hour- en Metaalwerlrnfdeling van die OKB bet egter
besefdathierdiennwe vakrigting die antwoordis op proble
me wat vir edike jare om die onderrig van Hour- en
Metaalwerk ontstaanhet. Gevolglik is die HOD (Hour- en
MetaaJwerk - Sekonder) -studente deeglik in die tegnologie
se proses en bekwaamhede onderrig. Daar is ook dermate
gevorder dar die Universiteit Stellenbosch die naamsveran
dering Hout- en Metaalwerk na Tegnologie goedgekeur het.
Die finalejaar- Handwerkstndente aan die einde van 1996
was derhalwe die eerste studente in die RSA wat 'n diploma
inTegnologie-onderwys ontvang het.
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Kuns
Ligg. Opvoeding
Naaldwerk

Intussen het die Onderwysdepartement in Mei 1995 "n Ad
vieskomitee vir Tegnologie in die lewe geroep en in Junie
1995 sekere projekskole, verteenwoordigend van alle bevel
kingsgroepe in die Wes-Kaap, geidentifiseer om Tegnologie
as vak in te voer, Die betrokke onderwyserslesse is sedert
dien gereeld met orienteringsprogramme besig om hulle vir
die taakvoor 10berei.

Op 26 Jannarie 1996 het twee dosente, mnr A. en G. van
Dyk 'n werkswinkel oor Onderwysersopleiding vir Tegno
logie-onderrig in Johannesburg bygewoon. DaM het dit
baie duidelik geword dar OKB, a.g.v. die waagmoed wat
deur die Kollege aan die dag geJeis, die ander onderwyskol
leges ver voor was wat die beplanning van "n irnplemen
teringsmode1betref

In opdragvan die Senaat het 'n komitee bestaande uit dr.
Van As Jordaan en mnre. A. Van Dyk en J. Fortuin 'n
lqrrnlmbrrn vir Tegnologie: Onderwyseropleiding opgestel
wat by die mad- en senaatsvergadering van 26 Febrnarie
1996aanvaar is. Hierdie do1aJment is na die KOOB (Komi
tee vir Onderwyseropleiding en Beplanning) vir finale
goedkeuring deurgestuur. Daama het die WKOD die onder
rig van Tegnologie as volwaardige vale amptelik vanaf
Januarie 1997 am die OKB goedgekeur,

Tegnologiegeletterdheid het 'n noodsaaldikheid geword in
"n modeme sarnelewing. Deur middelvan "n probleemop
lossende en kreatiewe werkwyse is die onderwysstudente
vaardig gemaalc om meer effektief en as onafhanklike
leerders 10kan fimksioneer, Die tegnologiese benadering is
ook in die ander valeke ingevoer en transknrriknler
aangebied as "n vemuwende onderrigmetode.

Op 'n vergadering wat deur die Departement van NasionaJe
Onderwys gereel en op 30-31 Julie 1996in Pretoria gehou is,
is bekerulgemaalc dar die nnwe skoollrurriknlurn wat vanaf
Jannarie 1998 mgefaseer word, nit die volgende leereareas
soubestaan:

• Communication, Literacy, Language Learning
• Human and SocialScience
• Technology
• Numeracy and MafuemaJics
• Physical and Natural Sciences
• Culture, Arts and Artistic Crafts
• Economic and Management Sciences
• Life Orientation

Op 'n opvo1gvergaderirlg (16-20 September 1996) het die
agt leerareagroepe bymekaargekom om in die bepaling van
leerinboude aan die volgende aspekte aandag10skenk:

• Uitkomste (Outcomes)
• Eenhede (Unit Standards)
• Eva1uering (Assessment)

In die Jigvan die beoogde implementeringsdatum van Janu
arie 1998het die vasstelling van die leerinhoude sedertdien

hoe priotiteit geniet,

10.4.8 SKOOLBIBLlCITEEK- EN MEDIAKUNDE

Op I3 November 1995 het die Raad en Senaat goedgekeur
dat die vak Skoolbiblioteek- en Mediakunde IU vanaf 1997
as keusevak op derdejaarsvlak ingevoer mag word.

10.4.9 RELIGlE

Op sy vergadering van 26 Maart 1996het die Senaat beshtit
dat die kurrikulurnvale Religie in die plek van Bybelonderrig
ingefaseer salword. Die vak Religie folms op godsdiens as
"n verskynsel, met spesiaJe verwysing na die ChristeJike
godsdiens. Die silJabus het bestaan nit vyf hoofrnodules:
Religie as 'n verskynsel, die ChristeJike godsdiens, die
Bybel, Hermeneutiek en Etick, terwyl vakdidaktiek deurlo
pend aangebied is.

10.4.10 KURSUSSAMESTELLlNG

Die sarnestellingvan die opleidingskorsusse het met die ver
loop van jare verskeie veranderinge ondergaan sodat dit met
die afshtitingsjaar van hierdie studie, 1996, nodig is om die
sarnesteIlings uiteen te sit. Hoewel die akademiese inhoude
van die twee ou amptelike landstale volgens die KOOB
dokmnent nie meer verpJigtend hoef te wees nie, het OKB
beslnit dat die status quo behou moesbly. Vanaf 1996is die
volgende kursussarnestelling vir eerstejaaIBtudente ingevoer:

ONDERWYSDJPLOMA I, SENIOR PRIMER

1. Opvoedkunde
2. Professionele Studie
3. Kommunikasie: Afrikaans en Engels
4. Minstens drie van die volgende hoofVakke:

Afrikaans EersteTaal Natuurwetenskap
Engels Eerste ofTweede Taal Wisknnde
Aardrykskunde Musiekteorie
Geskiedenis Xhosa

5. Verpligte byvakkeindiennie by par. 4gekiesnie:
Aardrykskunde Natumwetenskap
Geskiedenis Wiskunde

6. Twee van die volgende, minstens eenop hoofvak
vlak
Honwerk
Instrumentale Musiek
Klasmusiek

7. Religieuse Studie!BybeIkund

8. Onderwyspraktyk

ONDERWYSDIPLOMA I, JUNIOR PRIMER.
1. Opvoedkunde
2. Professionele Studie
3. Kommunikasie (Afrikaans en Engels)
4.1 Minstens drie van die vo1gendehoofVakke:

Afrikaans Eerste Taal Geskiedenis
Engels Eerste ofTweedeTaal Natumwetenskap
Aardrykskunde Wiskunde
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4.2 Onderwyskunde (Junior Primer)
5. Verpligte byvakke (indiennie by par. 4.1 gekies rue):

Aardrykskunde Natnurwetenskap
Geskiedenis Wisknnde

6. Twee van die volgende, minstenseenop hoofvak
vlak:
Klasmu.siek
KunslHandwerk
Liggaamlike Opvoeding

7. Religieuse StudielBybelknn.de
8. Onderwyspraktyk

Op die Raad~ en Senaatsvergadering van 26 Februarie 1996
is goedgekeur dat in die geval van die Junior Primere Knrsus
die vakke by punt 5, t w. Geskiederris, Aardrykskunde en
Natuurwetenskap, voortaan as Omgewingsopvoeding aan
gebied mag word - die anderkomponenle Gesondheidsleer
en die Vakdidaktiek van Omgewingsleer is ook hierby
geinkorporeer,

10.4.11 AFSTANDSONDERRlG

Die Denneoord-karnpus het nog die twee jaar lank (1990 en
1991) gefimksioneer, terwyll5 van die OKB-personeellede
in 1991 betrokke geraak het in die onderrig van tien van die
vakke. Aan die einde van 1992 is hierdie onderrig egter uit
gefaseer namate die laaste verpligtingeto.v. die vorige bede
ling nagekom is en alle afstandsonderrig deur die DOK na
die Onderwyskollege vir Voortgesette Opleiding te Pretoria
(OKVO) oorgeplaas is. Gedurende 1994 is verdere aandag
aan die moonilikheid van afstandsonderrig geskenk, veral
nadat die Minister van Onderwys en Kultuur. Administrasie
Volksraad, mnr. P.G. Marais, op 23 Desember 1993 aange
<lui het dat daar in beginselgeen belemrnerings was wat die
OKB verlrinder het om 'n opleidingsrol to.v. afstandson
derrig te vervul rue. Hy het die Kollege egteraangemoedig
om moontlikhede te oorweeg om die onderrig op 'n ven
nootskapsbasis met die Onderwyskollege van SA (die VOOf

genoemde OKVO) aan te bied. Die eerste demokra1iese
verkiesmg in Suid-Afiika in Mei 1994 het egter 'n nuwe
regeringstruktu tot gevolg gehad, sodatverdere onderhan
delings met mev. Martha Olckers, Minister van 0ndeIwys
en Ku1tmnsake (Wes-Kaap), aangeknoop moes word.

10.5 ONDERWYSPRAKTYK

Die onderwyspraktykst wat by die OKB gevolg is, het
gegroei nit die steIsels wat by sy voorgangers die WOK en
OKP gevolg is. Dit was nodig dat sekere aanpassings
gernaak moes word om die twee stelsels te laat ineenvloei
hoewel hn1Ie in brei! trekke metmekaar ooreeogekom het

Die eerste befungrike verskil was to.v. die student se
betrokkenheid by die proefskool se buitemuurse program
aan die een kant en dosentebegeleiding aan die ander kant
In die geval van WOK het die meeste studente in die
omgewing van dieskole gewoon ofgeloseer enkon hnlle

sodoende ten volle by die skool se program inskakel OKP-

studente het op "n daaglikse basis met busse gependel sodat
hulle in die narniddae deur die dosente begelei kon word ten
opsigte van die volgende dag se lesverpligtinge. 'n Tweede
verskiI het in die gebruik van voorgeskrewe vier weke van
praktiese onderwys per jaar gele. WOK het die studente
vier weke aan die begin van die derde kwartaal by die skole
geplaas sodat hulle as gevolg van die langer tydperk meer
betrokke kon raak by die leerders en hu1leerproblerne. Die
fokus moes meer op die kind val as op hullesaanbiedings.
OKP het die tydperk verdeel in twee weke elk aan die begin
van die tweede en derde kwartale omdat die twee tydperke
die geleentheid bied vir professionele groei asook onder
stermende begeleiding tussen die twee tydperke.

Na verskeie pogings om die beste nit die twee praktyke te
haal, het bekostigbaarheid vir die student 'n rol begin speel
Die studente is vir 'n rnaand by die skole uitgeplaas, maar
het die keuse gehad om of by die skool te loseer of van
kollegevervoer of eie vervoer gebruik te maak en in die
koshnis by die kollege in te woon. In laasgenoemde geval
het die student ook die voordeel gehad om van kollege
fasiliteite soos die biblioteek in hu11e lesvoorbereiding
gebruik te maak, Studente kon in hierdie omstandighede dns
nie verplig word om die skool se bnitemuurse program in te
skakelnie.

Die twee hoofkomponente van die onderwyspraktyk was
die instituutprakti en die skoolpraktikum. In die eerste
geval is o.a. ingesluit die aanleervan vaardighede en studie
tegnieke, die opstel van lesbeplannings en lesskernas in die
verski11ende vakke, die skryf van situasie-analises, variasies
in aanbiedingswyse, differensiasie tussen leedinge vanaf
hu1pverlening tot verryking, ontwikkeling van kom- .
munikasievaardighede, ondethoudvoering en vraagstellings
wyses en die onderwyser as voorligter selfs ten opsigte van
huis1ike en emosionele probleme. Om dit te bereik is ge
bruik gernaak van makker-evaluering, weeklikse besoeke
van stndente by nabygelee skole., video-opnames, mikro
onderrig en demonstrasies, 'n verskeidenheid van groep
werk en besoeke van kenners van buite aan diekollege.

Die skoolpraktikurn, of proefonderwys soos dit algemeen
bekendgestaan het, het die studente die geleentheid gebied
om by 'n wye verskeidenheid van skole onderwysonder
vinding op te doen. In 1996, by. was 56 skole by die
praktiese onderwys betrokke. Die rise wet aandie studente
gestelis, het progressieftoegeneem:

• Eerstejaarstudente het twee weke weke waamerning aan
die begin van die tweede kwartaaI gedoen om o.a.

. sekerheid oor hnlle beroepskeuse en kursuskeuse te
verlay terwyl die Kollege 'n aan<luiding van hnlle
onderwyspotensiaaI gekry het. Tydens die vier weke
proefonderwystydperk aan die begin van die derde
k:wartaaI het hnlle geleentheid gekry om enkel1esse te
gee waarvoor hulle <leur die onderwysers en dosente
begelei is.
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• Tweedejaarstudente het in die vier weke tydperk aan die
begin van die derde kwartaa1 enkellesse sowe! as les
reekse van <hieopeenvoigende lesse aangebied.

• Derdejaarstndente bet haIfdag- of voldagsessies
aangebied Eersgenoemde was 'n lesreeks van <hie
opeenvoigende!esse terwyl 'nvoldagevaIuering ses tot
sewe opeenvolgende lesse voigens die skoolrooster
behelshel.

• Vierdejaarstudente het lesreekse aangebied, maar oak
'n administraliewe opdrng en 'n navOISingstlak
waarvoor hulle 'n portefeulje saamgeste! het, uitgevoer.
Seder! 1995 is vierdejaarstudente nie meer geevalueer
met die oog op 'n simbool nie. Hul derdejaarpunt is as
finaal aanvaar, tensy hulle om 'n herevamering aansoek
gedoen het Hierdie stndente is egter deur die skoal
beoordeeIaan die hand van dieselfde kriteria as wat vir
diensdoende onderwysers geld Hierdie evaIuering het
'n belangrike rol gespeel in die aanbeveling van OKB
indien skoIe navmag gedoen het oor die aanstelling van
studente in onderwysposte.

Die beoordeling van lesaanbiedings deur die studente is
vanaf die eerste jaar deur die onderwysers, skoaIhoofde en
dosente gedoen terwyl die lesreekse in die tweede en derde
jare deurpanele van dosente en onderwysers geevalueer is.
"n Profie! van die student se onderwysvermoe is sodoende
oor die loop van sy/haar studiejare opgebou,

Omdat die stelsel van praktiese onderwys op 'n vennoot
skapsbasis gefunksioneer het, is die gebruik uit die vorige
bedeling om tutorseminare te reel,voortgesit. Die samewer
kingtussen die skoIe en die Kollege het steeds op 'n stewige
professione!e grondslag gefunksioneer en is deur die Kol
lege as 'n kosbare kIeinnood gekoester en gewaardeer .

In 1996 is 'n nnwe dimensie by die ste1se! van onderwys
prnktyk gevoeg toe vier persone van buite genoai is om 'n
onafuankIike oudit van die stelsel te maak.Twee skoolhoof
de, mev. A van den Berg van Ruyterwacht Voorbereiding
skoal en mev. H. Howel van Phrmstead Preparatory School
was verantwoordelik vir die junior pnmere kursus terwyl
prof. A Carl van die DepartementDidaktiek verbonde aan
die Universiteit Stellenbosch en mnr, E. Conradie, Kringbe
stumder (BellvilIe-area) die onderwyspraktyk in die senior
primere kmsus onder oe geneem het, Die evaIuering van
preprimere studente het laterin die jaar plaasgevind en is
bebartig deur me. F Johnson, Hoofkoordmeerder;
KleinIcinderont van die WKOD en mev. S. de
Villiers, Senior Beplarmer (Bellville-area).

10.6 SA..'\IEWERKING I\IET DIE U!'iIVERSITEITE

Die samewerlcing met die Universiteit Ste1lenbosch bet
kragtens 'n nnwe ooreenkoms, war wesenIil< met die ou
samewerkingsooreenkomste tussen die Universiteit en die

Minister van Onderwys ooreengestern het, voortgegaan.
Die Universiteit het deIhaIwe steeds verteenwoordigers na
die senaats-en kollegeraadsvergaderings gestuur.

10.6.1 B.PRIM. ED. (JUNIOR PRIMER)

Nadat die moontJike samewerlcing 1.0.'1. die opleiding van
studente vir die B.Prim.(Ed.) (Junior Primer) die laaste keer
op die WOK-senaatsvergadering van 11 September 1989
aandaggeniet het, het dit gladnie weer op die sakeIyste van
die OKB-senaat voor 25 November 1991 verskyn nie. Op
hierdie vergadering het dit geblyk dat die Universiteit en die
Kollege op een belangrike puntverskiJ.: terwyl die Kollege 'n
3+1-residensiebenadering verkies, staan die Universiteit
daarby dat dit op 'n 2+2-patroon moet geskied. Op 25 Mei
1992 het prof. W.L. Nell versoek dat die aangeleentbeid
voorlopig van die sakelys afgehaal word en dat die Senaat
op reaksie van die Universiteit moes wag.

In Mei 1992 het die Uitvoerende Komitee ook daarvan
kennis geneem dat die US beplan het om 'n B.Prim.(Ed.)
(Junior Primer) in te ste1 en daar is besIuit om nie die
gesprek oar die gesamentJike opIeiding voort te sit nie.

Op die vergadering van die Raaden Senaat van 13 Novem
ber 1995 is die saak, wat reeds uit die jaar 1985 dateer, op
versoekvan die Senaatskomitee: Akademiese Sake weer te
berde gebring, Die rektor bet opdJ:ag ontvang om 'n
komitee saarn te ste1 wat voorstelle moes formuleer ten
opsigte van die inrigting met wie OKB onderhandelinge
moes probeer aanknoop. As tn eerste stap het die UK
aangedni dat weer eens eers met die US onderlJandel word
voor aandag aan 'n moontJike ander vennoot geskenk
word.

Op 2 Februarie 1996 het mnr. Slabbert 'n gesprek met proff,
W.L. Nell en J. Cawood van die US gevoer oar gesamentJike
graadopleiding op die preprimere, junior primere en senior
primere vIakke op 'n 3+1-model, sowel as, benewens die
tradisionele 0.0. en RO.D., die invoer van 'n aangepaste
Onderwysdiploma en Hoer Onderwysdiploma (Ontwerp en
Tegnologie),

Verdere samesprekings is oak op 8 Mei en 14 Junie 1996
gehou, en by die Iaasgenoemde vergadering is bes1uit dat 'n
taakgroep saarngesteI son word om "n finale voorlegging
voor te berei.

Die taakgroep het op 24 Julie, 13 en 21 Augustus 1996 ver
gader. Tydens die vergaderings is die beginsel van same
werking met betrekking tot 'n gesament!ike B.Prim.(Ed.)
aanvaar. Die graadkursus sou junior sowe! as preprimere
opleiding inslnit. Daaris ook besIuitom nie te debatteer oar
"n sogenaarnde 2+2- of 3+1-model nie. Die VOOIgeS!e1de
kursus sou oor vier jaar strek en 'gesamentJik deur die OKB
en die US aangehied word. Die US het wei daarop
aangedring dat studente minstens een jam op Stellenboach
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moes resideer. Gedurende die jaar sou OKB-dosente egter
nag steeds by die onderrig betrokke kon wees.

Die samesprekings is aan die einde van September 1996 ty
delik gestaak in afwagting van die National Commission on
Higher Education 50 finale verslag is. 'n beleidsraamwerk
vir Hoer Onderwys.

Hierdie aangeleentheid, wat seder! 5 Junie 1985 by die
voormalige WOK-Senaat aandag geniet het (kyk hoofstnk 6,
par. 6.14), het dusin die loop van llY..jaar nie vee! vorde
ring gemaak me.

10.6.2 GRAAooPLEIDING: HOur- EN METAALWERK

Met die rasionalisering van die Graaff-Reinetse Onderwys
kollege aan die einde van 1989 het die opleiding in die
BAEd. (Hout- en Metaalwerk)-kursus, wat in samewerldng
met die Universiteit van Port Elizabeth aangehied is, tot 'n
einde gekom.

Kort na die hervestiging van die Hout- en Metaalwerkkursus
van die OKP en die GRO aan die OKB, in samewerking met
die Universiteit Ste1lenbosch, het dit thrideh"k geword dat die
US nie bereid was om 'n graadkursus in Hour- en Metaal
werk te begin nie. Aangesien hierdie beslnit me vir die
doserende personeel, wat in daardie stadium reeds tien jaar
lank by die aanbied van die graadlrursus betrokke was,
aanvaarbaar was me, het die OKB voeIers na die UPE, die
voormaJige vennoot van die GRO, uitgesteek.

Op die Senaatsvergadering van 24 Augustus 1992 het die
voorsitler gernpporteer dat 'n gesprek met die Universiteit
Port Elizabeth reeds op 21 Augustus 1992 plaasgevind het,
en dat,indien die Universiteit Stellenbosch nie in die kursus
betangstel me, 'n formele ooreenkorns met die UPE
aangegaan sou word. Daar is egter ook op gewys dat OKB
in daardie stadiumnie die personee! gehad het om beide die
diploma- en graadkursusse aan te hied nie. 'n BeIangrike
strnikelblok was steeds die gebrek am 'n voldoende getal
studente. So het die UPE by. aangedui dat 'n minimum van
20 stndente vereis sou word.

Op die gesamen:tlike Senaats- en Raadsvergadering van 24
Mei 1993 is 'n konsepooreenkoms met die UPE in
behandeling geneem. Op 23Mei 1994 is egterby die Senaat
gerapporteer dat die UPE versoek het dat die onderhan
deIinge oor hierdie knrsus in daardie stadium me verder
gevoer moes word nie. Die hoofrede vir hierdie besluit was
die verskil in siening tussen die OKB en UPE to.v. die
duur van residensie (3+1 of 2+2). Die UPE het om funda
mentele redes hes!nitdat studente vir twee jaar op die UPE
kampns opge!ei moes word, en dat die gebrek aan belang
stelling in die betrokke kursus asook die drastiese toename
in stndentegetalle in ander knrsnsse by die UPE nie so 'n
kursus in daardie stadium sou regverdig nie.

Die saak van graadopleiding vir die Hout- en MetaaIwerk
studente het weer eens by die Senaat- en Raadsvergadering
op 29 Mei 1995 ter sprake gekom na aanleiding van verken-

nende gesprekke van die departementshoof, nmr. A. van
Dyk, met nmr. I. Mitten, hoof van Ontwerp en Tegnologie
van die King Alfred's College of Higher Education
(KACHE) van Winchester, Engeland. Hierdie gesprekke het
hulle oorsprong gehad in die feit dat genoemde Kollege oor
baie jare alreeds 'n graadkursus in Ontwerp en Tegnologie
in samewerking met die Universiteit van Southampton
aangebied het

Besonderhede van die KACHE 50 vakkundige geloofwaar
digheid is aan die Universiteit Stellenbosch en aan die Wes
Kaapse Onderwysdepartement voorgele. Mnr, Mitte1l het in
September 1995 'n besoek aan OKB gebring waartydens hy
saam met die departementshoof; mnr. A. van Dyk, aandag
geskenk het aan die herbeplanning van OKB se bestaande
opleiding to.v. vakinhoud en aanbiedingswyse. Hieruit het
dit verder geblyk dat King Alfred's College aan OKBIUS se
hersiene H.O.D. (Sekonder - Hour- en MetaaIwerk) erken
ning sou verleen sodat afgestndeerde studente van die OKB
by die finale jaar BA(Ed.) van King Alfred's College kon
inskakel om sodoende 'n Britse graad in Ontwerp en Tegno
logie te verwer£

Op 13 November 1995 het die Raaden Senaat verder kennis
geneem dat die kursus oor die loop van sewe jaar ingefaseer
kan word en dat prof Alan Penny van KACHE die Kollege
op 18-20 Jannarie 1996 son besoek Op 26 Febmarie 1996
het die Raad en Senaat kennis geneem dat die graad
BA(Ed.) (Ontwerp en Tegnologie) vir erkenning deur die
WKOD by die KOOB aanbeveel son word. Hoewel die
kwaJjfikasie in daardie stadium nog by die KACHE in
Winchester verwerf moes word, het die moontlikheid
bestaan dat dit in die toekorns per ooreenkoms san OKB
aangebied son kon word. Gedurende 1995/1996 het reeds
drie van OKB se studente die knrsus aan die KACHE
geneem, nl. Jaco Franken, Dawie Kellerman en Christopher
Matthee. In 1996 het mnre. A.P. van Dyk (jr.) en J.E
Stander ook by die kursus aangeslnit

Verdere ontwikkelinge wat gedurende 1996 nag aan die
gang was en waartoe die US ingestern het, was

• Afstandsonderriin TegnieseTekene
• Die vervanging van Hout- en MetaaIwerktekene deur

Grafiese Kommunikaaie
• Die naamsverandering van die bestaande Hout-en Me-

taalwerkkursus tot Tegnologie

10.63 DlPLOMAPLEGIlGHEDE

Sprekers op die diplornaplegtighede van die OKB was oor
die 7 jaar wat hierdie studie dek, soos voig:

1990: Mnr, J.de.V. Terblanche, SGO, Adrninisttasie
Volksraad .

1991: Dr. S.W. WaIters, Uitvoerende Direkteur, KOD
1992: Mm. P.G. Marais, Minister van Nasionale Op

voeding en van Onderwysen KnJtum: Volksraad
1993: Dr. F.L Knoetze, UItvoerende Direkteur,KOD
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1994: Prot: P R. van Dyk, Rektor, Hugenote Kollege
1995: Prot: Andreas van Wyk, Rektor en Visekanselier

van die Universiteit Stellenboseh
1996: Mnr, B.P. O'Connell, Onderwyshoofvan die

Wes-Kaapse Onderwysclepartement

Diegebruik van die toekenning van die rektorsmedalje (kyk
hoofstuk 6, par. 6.18) is voortgesit en die kriteria waaraan
aile vierdejaarsiudente onderwerp is, is persentasiegewys
soos volg aangepas om so objektief moontlik die uiteenlo
pende prestasies van die studente te kwantifiseer:

Akademiese prestasie oor dieloop van 4 jaar 50
Deelname, dienslewering en prestasie op kultuurgebied 15
Deelname, prestasie, afrigting, skeidsregting op

sportgebied 15
Leierskap 10
Persooonlikheid 10

Die eerste sewe OKB-studente wat die rektorsrnedalje
verwerfhet, is

1990: Theresa Dreyer
1991: Sumara Cronje
1992: ChristinaHill
1993: AnnamieHerholdt
1994: Louis Mouton
1995: Marlene Roos
1996: Riaan Beznidenhout

10.7 VERENIGINGSLEWE

10.7.1 S1tJDENTEFORl..1M

Die behoefte aan 'n stndenteforum, waardeur studente hul
menings en aanbevelings oor aile sake wat hulle raak, kan
formuleer en deurgee is op vergaderings van die Uitvoe
rende Komiteeen daama by die Senaats- en Raadsvergade
ring van 22 Februarie 1993 bespreek, AIle lede van die
Studenteraad en die 1dasskakeJs vorm bierdie fonnn.
Menings en aanbeve1ings van bierdie fonnn word dear
bemiddeJing van die Uitvoerende Komitee na die geskikste
Iiggaamgekanaliseer,

10.7.2 DlE STIJDENTERAAD

Die eerste Studenteraad van OKE is reeds in 1989 nit die
geledere van beide WOK en OKP se studente, wat in 1990
hul1e studie by die nuwe Kollege SOU voorsit, verkies. Een
van hnlle eerstetake was die opstel van 'n nuwe grondwet,
waarin o.a, die IIallII1 van VSR na SR (StIJdenteraad)
vernnder is. Die voorsitter en ondervoorsitter sou in die ver
volg twee mans oftwee dames kon wees. In 1994 en 1996
is die poste dedIalwe ook dear twee mans gevul. Die be
kleers was soos volg:

Aksies en nuwe aksies wat die SR onder hnlle vlerkgeneem
bet of waarby hulle betrokke was, is die jaarfikse kollege
dans, interkollege met die Tygerbergse Kollege, die ~SR se
Dankie"-trofee (jaarliks toegeken aan 'n persoon vir
besondere dienste aan die SR gelewer), "Big Bangs" (gereeI
de aksies op die kampus om gees te skep), mans- en da
mesaande, Huis du Charon (die "koshnis" vir privaat lose
rende studente met hulle eie huiskomitee en verteenwoor
diging op die SR), die Federasie van S!Udenterade van Wes
Kaapse Kolleges (SR Boland het in 1996 geaffilieer), die
ontvangs van eerstejaars en die eerstejaarsnaweek, Kar
naval, "n kursusin leierskapsontwikkeling en kleredragreels,

10.7.3 OlE OKB-PROFlEL

Die amaJgamasie van WOK en die Onderwyskollege Paarl
(OKP) het 'n nuwe era ingeIni. wat ook weerldank in die
jaarblad gevind het Die nuwe begin het ook "n nuwe naam
ingelui: OKB-Profiel.

Die inhoud en formaat van die blad het ook effens verskil
van die vorige W)ln3tokke. Artikels en vers1ae is tot die
minimum beperk en daar is eerder gepoogom met foto's "n
spieeIbeeld te gee van die kollegebedrywighede. Soos in die
geval met die Iaaste paar Wynstokuitgawes, het die redaksie
hoofsaaldik uit personee11ede bestaan. Hierdie nuwe aan
slag is vir die volgende drie jaar voortgesit totdat daar in
1994 beshJit is om die publiseriug van jaarIikse uitgawes te
staak omdat drukkoste die hoogte ingeskiet het Daar is toe
besluit dat die OKB-ProfieI voortaan net tydens hoogte
puntjare in die vorm van 'n feesblad sal verskyn, soos
inderdaad ook in 1996, die eeufeesjaar, gebeurhet (kylepar.
10.9.17).

Die redakteurs was:

1990 - Mm. CA Pienaar
1991 - Mm. R. Cloete
1992 - Mm. LH. Conradie
1993 - Mm. A Serfontein
1996 - Mm. R. Cloete (eeufeesuitgawe)

10.7.4 DlE KOKER

Gebore uit die Indaba van die WOK en Vakpraatjies van
OKP het Die Koker se eerste uitgawe in 1991 onder die
redakteurskap van mnr. R. Cloete verskyn. Hy was ook
deurgaans die redakteur tot die feesjaar 1996.

Die doe! van die bladjies was van die begin af om nuwe
gedagtes en insigte aan 1eerkragte in die skole te bied en
hulle van praktiese wenke te voorsien vir implernentering in
die klaskarner. Vandaar dat Die Koker se inhoud so prak-

VOORSTITER

1990 Daniel R Jacobs
1991 Daniel W M le Roux

ONDERVOORSTITER

Theresa Dreyer
Petronella Jacobs

1992 Philip R Beck
1993 LiesjeLambrechts
1994 Louis C Mouton
1995 Riaan J Bezuidenhout
1996 Riaan J Bezuidenhout

Liesl Terblanehe
FerdiHmnan
Louis Lategan
Marlene Roos
StefanRoos
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lykgerig as moontlik aangebied is.

Aanvanklik is Die Koker gratis versprei aan al die voonna
lige Afiikaanse KOD-laerskole in die Kaapprovinsie, maar
later is 'n finansiele bydrae van skole gevra om die druk
koste te help bestry; gevolglik het die oplaag hee1wat ver
minder, Met die afsluiting van hierdie geskiedskrywing is
die bladjie nog gratis gestuur aandie skole waar die studente
opleiding in praktiese onderwys ondergaan bet en aan skole
in Wes-, ODs- en Noord-Kaapland wat daarvoor ingeskryf
het Vanaf 1995 bet die dee1tydse studente ook die bladjie
gratis ontvang.

Vanaf 1994 het daar jaarliks twee uitgawes van Die Koker
verskyn, maar in 1996, die eeufeesjaar, was daar slegs een
uitgawe.

10.75 DIE CHRISfENSlUDENTEVERENIGING

Die CSV het sy gewone werksaamhede voortgesit waarvan
die bestunrskamp, die openings- en algemene vergaderings,
die kringleierskamp, die takkamp, ktinge, kollegebidure,
uitstappies na geestelike saamtrekke en die stranddienste
vaste ondernemings op die jaarprogramme was. In 1990
was die studente betrokke by stranddienste by vyf vakan
sieoorde: Langebaan, Elandsbaai, Dwarskersbos, Heralds
baai en Bettyshaai Die stranddiensspanne se oorde bet
mettertyd gewissel - so bv, is in 1993 na Heroldsbaai,
Meerensee, Leenljiesklipen Langebaan gegaan.

In 1991 is besoek ontvang van die manne in leerbaadjies op
motorfietse, die Kingdom Riders, wat verte! bet hoe bulle op
hulle unieke manier getuienis lewer, vera! teenoor ander
"bikers". Hierdie jaar het ook 'n hervatting van die lees- en
skryfkursusse gebring toe die Sendingkomitee op twee plase
van Nederburg kursnsse aangehied het "n Bedrag van
R4000 is aan die Bybel"oenootskap ooIhandig as die Komi
tee 50 bydrae vir Bibliathon '91. Die Sendingweek in
September, gereel in samewerking met HI(, was 'n groot
sukses en bet daarna 'n jaarlikse belangrike gebeurtenis op
die kerkhlcejaarprogram gewoni Die gemeentes van Wel
lington was steeds nou betrokke by bierdie geseende
sendingaksie.

In 1993 is die bestmnskamp deur "n seminaar vervang,
Hierdie jaar is ook gekenmerk deur "n besoek van een van
Operasie Mobilisasie se skepe, die Doulos, aan Tafelbaai, en

besoeke is oar en weerafgeIe. Die Sendingkomitoobet ook
'n Week van Bejaardes aangehied en kon dee! in die
vreugde van die groot "Love Southern Afiica"-konferensie
wat op Wellington aangebied is. Na hierdie konferensie is
driespanne van die OKB na Namibie gestonr om die woord
van die Here onder die Damaras en ander stamme te
verkondig,

Tot in 1996kon steeds voortgebou word op die goeie werk
van die vedede, Dr. Albert Easson van die Moedergemeen
10wat oak as studenteleraar van die OKB-studente optree,

het die toerusting van die kringleiers behartig. Die kringe
was so "n hoe prioriteit by somrnige koshuise dat selfs die
voordem:klokkie en die telefoon me gedurende kringetyd
beantwoord is me. Veranderde lye het egter 'n bekommer
nis meegebring omdat meer studente daagIiks pende! en
moeilik deur die CSV bereik kon wOHL

Op Woensdagaande is geleenthede in die Mary Lyon
geskep vir studente om spontaan rondom 'n beker koffie 10
verkeer, waar diep geestelike gesprekke gevoer, getnienis
ge1ewer en lofprysing en gebed beoefen is. Die groter
byeenkomste in die studentesentrum is gereeld goed onder
steun,

Organiseerders van skolekampe het toenemend gebruik
gemaak van OKB-stude:nte vanwee hulle onderwyskundige
vaardighede om as leiers op te tree. In 1996 was OKB ten
volle verantwoorclelik vir die CSV-stranddienste by Lange
baan, Meerensee en Ceres. DaaIbenewens is baie studente
betrokke by spanne by ander oorde.

Juniemaand was weer Namibiesendingmaand - die twee bet
by OKB al sinoniem geword. Na baie reeIings en voorberei
ding het die spanne op die lang pad vertrek om prakties
betrokke te raak by handearbeid enIofevangelisasie.

In Mei 1996het'n groep geesdriftige stndente na die taxi's,
ook vanWellington, nitgereik met geestelike boodskappe op
kassethande met "ek as Christen is ook "n sendeling in my
work" as sentrale boodskap.

Die studente van OKB se CSV het 'n boodskap Je3U3 is
Koning om te verkondig en nit te 100ft

10.7.6 DIE KlJL1UURVERENIGING

Die Kultuurvereniging aan die OKB het in min of meer
dieselfde gedaante as in die vorige bedeling bly voortbe
staan. Gedurende die vorige dekades het die bedrywighede
van die Vereniging redelik afgeskaal geraak omdat die
Toneel-, Koor- en Musiekvereniging op hulle eie as
selfstandige verenigings gefimksioneer het Nietemin het
daar 'n kern van aktiwiteite oorgebly wat die 1000
saamgesnoer bet

Redenaarskompetisies, op interkoshnis- sowe! as interkol
legebasis, het steeds 'n belangrike dee! van die bedrywig
hede uitgemaak. Die veranderde omstandighede in die
onderwys bet ook die interkollegekompetisies geraak. In die
verlede bet WOK, OKP, Denneoord, Barldy-hnis en Cape
Town College aan 'n tweetalige kompetisie deelgeneem,
maar na rasionalisasie is ook ander kolleges in die Kaap en
SOghne op Worcesterbetrek

Die derde redenaarsaktiwieit van die jaar was die ATKB
redenaarskompetisie vir tersiere inrigtings. Dit is op
kampusse dwarsdeur die land gehou en twee deelnemers is
op koste van die Vereniging gestnur. Die OKB-deelnerners
het derhalwe die ge1eentheid gehad om die kampusse van
die universiteite Port Elizabeth, Durban, Pretoria, Potchef-
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stroom, Bloemfontein en SteDenbosch te besoek, In 1994
was OKB die gasheer vir hierdie prestigegeleentheid,

Elke jaar is gewoonlik afgeskop metn opvoedkundige

wynproegeleentheid waar kenners van o.a, die KWV,
Simonsvlei en Nederburg die studente, en veral ook die
eerstejaars, aan die wynkultuur van die Boland bekendgestel
het Deur die loop van die jaar is daar dan ook op 'n
gereelde basis wyntoere op die wynroetes ondemeem.

Een van die Vereniging se doelsteJlings was om teaters te
besoek en om groepe of individne trit te nooi om die
Vereniging te besoek, Die kostefaktor het dikwels 'n
negatiewe effek uitgeoefen, maar daar is gewoonlik daarin
geslaag om een teater per jaar te besoek asook knnstenaars
te nooi, So bv, het PieterVeldsman, die bekende kosken
ner, besoek afgele om veral ook die koskulnnrr te bevorder.
Groepe vantrit Stellenbosch het ook besoeke afgele.

OKB-Kreatiefwas'njaarlikse instelling waartydens studente
van huIIeeie werle kon uitstal Oudstudente wat in hulle eie
reg naam gemaak het, is o.a, Hennie Marais, koorleier van
die bekende Steinthal Kinderluriskoor op Tulbagh, Bert
Schoernan, Suzanne Erasmus en Cindy Ohlson wat hill op
sanggehied onderskei het, Gideon VISser wat 'n kategorie
wenner was by die ATKV-sangkompetisie, asook Uewelyn
Lawson op Jrunsgebied. Deur die jare was daar ook veIskeie
produksies waarby die studente betrokke was en agter die
skerms sowel as op die verlloog ervaringopgedoen het Op
hierdie terrein is die OKB-kultuurbedrywigede in 1990
ingelui deur die kabaret Horende Doc!deur Eugenie Wig
gins en Marianne Kitching waarin 'n groot aantal studente
en dosente opgetreehet

"n Heerlike hoogtepunt wat "n paar jaar lank gerealiseer bet.
was die oudstudentekonsert wat 'n rennie in die kleine was.
"n Groot struikeIblok was egter die probleern om oudstu
dente op te spoor vanwee die gebrek aan adresse.

Die Kultuurvereniging bet hom dit nog altyd ten doe! gestel
om idees te slyp en die studente kreatief te stimuleer, Om
met dieveranderde tye en omstmdighede tred te hou, is aan
die einde van 1995 besltrit om die vereniging se naam na
"Collage" te verander om weer eens die Toneel- en Musiek
vereniging se aktiwiteite te inkorporeer.

Onder sy nuwe naam bet die vereniging aanvanklik aan
verboogvrees gely, maar onder leiding van sy voorsitter,
Roger Adams, in 1996die mas opgekom. 'n Emb1eemkom
petisie is gereel en onder die kreatiewe bydraes wat ontvang
is, is 'n tweedejaarstndent Susan Augustyn se inskrywing
gekies wat die collage van kn1tnreIe bedrywighede onder die
vereniging se vlerkesnksesvol uitgebeeld bet Met die nuwe
baadjie en die nodige selfirertroue is 'n wynproegeleentheid,
'n redenaarskompetisie, 'n kreatiewe studentekonsert (OKB
Kreatief) en ander kn1tnreIe geleenthede trit die mou
geskud.

Die nuwe bestuur, met as skakeldosent mej. Dorette Steen
kamp, het met afwagting na die pad vorentoe uitgesien om
ook meer kleiner kulturele lrnierkanse (KKK'.) te skep waar
studente onder andere teaters, kunsgalerye en natuurtuine
konbesoek

Met die gordyn wat op SO vele kulture in die land gelig het,
kan CoUage sy rol aan die OKB speel om by die studente
waardering vir die verskeidenheid van kulturele kreatiwiteite
te kweek en hulle vir die professie voor te berei waar 'n
mu1tilrulturele collage duideliksigbaar is.

10.7.7 DlE NOODHULPKLUB

Sedert die totstandkoming van OKB in 1990 het die
Nood!:wlpklub volgehouom onmisbare diens by sport- en
ander geleenthede op Wellington te lewer. Daar word
steeds elke jaar groot getalle studente opgelei wat op hn!Ie
beurt weer hill kenuis in die gemeenskappe waar hn!Ie in
onderwysbetrekkings aangestelword, inploeg. Die Hedwig
Smit-wisseltrofee is in die tyd by meer as een ge1eentheid
aan OKB toegeken.

10.7.8 DlE KOLLEGEKOOR

Die OKB-koor was gelukkig om met die totstandkoming
van die nuwe kollege te kon put nit die ryke tradisies van die
OKP- en WOK-kore. 'n Bemoedigende teken was die feit
dot ook die manstudente bereid was om meer geredelik by
die koor aante sluit

Die koorkantoor was deur die loop van elke jaar 'n miernes
van bedrywighede. Reeds aan die einde van elke vorige
akademiese jaar is deur die nnutverlcose bestuur hard
gewerk aan die beplanning van die volgende jaar. Dit is
opgevolg deur die koorbestuurskamp aan die begin van die
nuwe jaar in die strandhnis op Hermanns van die beskerm
ouers van die koor, nmr. en mev. Francois Malan. VIr die
voorsitter en die koorleier was hierdie kamp steeds "n baie
belangrike kamp want daar is die fondament vir'n deeglik
beplande jaar vol bedrywighede geIe. Vanaf die hersiening
van die grondwet, wat met bekwame speed afgehandel kon
word danksy die insiggewende insette van 00lD Francois;
die beplanning van die koorkamp; al die optredes vir die
komende jaar asook die beplanning rondom die bywoning
van Kuesta, was daar darem ook nog tydjies om te ontspan
en heerlik te smul aan al die lekker eetgoed wat Dalena met
soveel sorg en liefde voorbereibet

Kort na die aanvang van elke jaar het die oudisies plaas
gevind,waama 'n koorkamp gevolg het Op die koorkampe
is deeglikkennis gernaak met die musiek wat deur die loop
van die jaar gesing sou word. 0f5k00n baie instudering en
afronding nog moes plaasvind, .het die koor geleidelik na
buite beweeg en is uitnodigings aJgaande aanvaar om veral
in kerlce op te tree. Een van die hoogtepunte van hierdie
optredes was die gereelde besoek aan die Groote Kerle in
Kaapstad, gevolg deur 'n serenade by een vandie belangrike
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politici. In die verlede is hierdie koonritstappie afgeshrit met
'n besoek aan mnr. Gene LOllW, die destydse Administra
teur van Kaapland, waar die koor heerlik on1haa1 is.

'n Onvergeetlike hoogtepunt van die koorjaar in 1991 was
toe daar by die destydse staatspresident en sy eggenote,
ronr. en mev, EW. de KIerk,gesing is. Dit het begin reen en
die kooris die huis binnegenooi Die ontspanne saamkuier
met die De KIerks en die heerlike eetgoed was vir die
koorlede 'n besondere ervaring.

Die besoeke aan die jaarlikse Kuesta, die koorfees vir
tersiere inrigtings, was vir die koor besliste hoogtepunte.
Elke koorlid bet terdee besef watter hoe eise aan die koor
gestel is omdar IwIIe op nasionaIe vlak saam met van die
land se beste universiteitskore op die verhoog moes kIim.
Aanvanklikhet dit maar moeilik gegaan, maar mettertyd.,
namate die koor as gevolg van die grater blootstelling
gegroeibet, ken hy met trots sy pIek S3JlIIl met die die ander
kore inneem. Die organiseerders van Knesta het bepaalde
eiseen voorwaanies ean die deelnemede kore gestel, o.a, dat
huJle oorspronklike werke by Kuesta vir die eerste keer
moes sing. Bier kon die OKB-koor sy stempel deeg1ik
afdrukdanksydie bekwame musici wat in die personeel van
OKE gedien bet In 1993 by. was die koor bevoorreg om
viergerligte van Johan Anker, departementshoofAfrikaans,
getoonset deur Johan de KIerk, departernentshoof Musiek,
tydens Knesta te ken sing. Hierdie uitvoering het in die jaar
ook besondere betekenis gehad omdat OKE as die gasheer
vir die Knesta opgetree bet In 1994 het die koor 'n agt
stemmige toonsetting van Ps. 8 deur Andre Serfonrein,
musiekdosent aan OKB, gesing.

In 1991 het die koor "n sertifikaat van erkenning vir hnI
bydrae tot die bevordering van Afrikaans van die Paarlse
Knltuurraad in samewerlcing met die FAK ontvang.

In 1995 het die koor "From Cabaret to Broadway", waarvan
die volledige produksie deur die koorlede behartig is, aange
bied.

Met die totstandlroming van die OKE in 1990 is 'n nuwe
tradis:ie begindeur die lion van die rektorskonsert teen die
einde van die akademiese jaar, Hierdie glansryke geIeent
heid is ingestel sodat die rektor aan donateurs en vriende
vandie KoTIege dankie kan se,

Die koorleier, mnr.Hennie van der Merwe, bet aan die einde
vanJulie 1996 uit die <liens getree. Vrr die res van 1996 bet
mnr. Hennie Marais, oudstudent en leier van die SteinthaI
Kinderkoor, die Ieiding oorgeneem.

10.7.9 DIE MUSIEKVERENIGING

Diejare negentig is gekenmerk deur die feit dar die getal
uitvoerende kunstenaars onder die personeeI as gevolg van
rasionalisasie verder venninder het Om'n gebalanseerde
Sondagamulkonse te kon bewerkstellig, moes der
halwe meer as in die verlede op besoekende kunstenaars

staatgemaak word.

Met die opening van die OKB het 'n a capella vokale kwar
tet spontaan onder die musiekdosente ontstaan. Janette
Cilliers-Slabber (sopraan), Hanli Nande (all), Andre Serfon
tein(tenoor) en Dion Nande (bas) het die eerste keertydens
die openingsplegtigheid van OKE opgetree. Daamahet

huIle etlikekere in die Wes-Kaap opgetree totdat die groepie
in 1992 onthind het Die vokale duet, Janette Cilliers
SIahber en Andre Serfontein, bet egter voortgegaan om op
te tree en wye erl<enning geniet met hulle verto!king van eg
inheemse volksliedjies (ook oor die radio) en die musiek van
Andrew lloyd-Webber.

Hoewel die Goodnow-konserte me so gereeld as in die
verlede voo:rgekom het me, het die gehaIte steeds hoog
gebly. Knnstenaars wat opgetree bet, shrit in Maretha
Ferreira en Herman van der Westhuizen (as soliste saam
met die Wellin"oton Marmekoor olv. Tommie van Wyk),
Marianne Serfontein, war verskeie Lieder-uitvoerings gegee
het, en die studente van die bekende operasangeres Wendy
Fine. Pianiste wat uitvoerings gegee het, was hoolSaaldik
pryswenners van die tweejaarlikse nasionale Hennie
Joubert-kIavierkompetisie, nl Mark N"lXOn, Alex Gabriel en
Pierre-Jacques Joubert Orkeste wat opgetree het, was die
StelIenbosch Konservatoriumstrykers 0.1v. Lena Antonia
des en die Hugo Lambrechts Simfonie-orkes 0.1v. Leon
Hartshorne. Besoek is van die volgende kore ontvang: die
Hoerskool D.E Malan-kamerkoor 01v. Danie Srnit, die
SteinthaI-kinderkoor 0.1v. oudstudent Hennie Marais en die
StelIenbosse Kinderkoor 0.1v. nog "n oudstndent, Johanna
Sehoeman,

Studente wat dermate gevorder het dat huJle saaro met die
dosente ken optree, shrit in Anelda Conradie (klavier en
blokfluit), Michelle Finn (klarinet), Johan van !.ill en Jan
Theron (bas), Luzette van Blerk (baskitaar) en Edward
Gertse (kitaar).

In 1995 het die musiekverenigings van die dorp en OKE
saamgesmelt Onderbierdienuwe vaandelhet die volgende
kunstenaars opgetree: Eva Tamassy (fluit) en Virginia For
tescue(klavier) en die kabaretarties, Elsabe Zietsman.

Voor die samesroeIting van die twee musiekverenigings was
enkele van die musiekpersoneellede betrokke by die reeIings
van dieWellington Musiekvereniging se tweejaarlikse nasio
naIe Jdavierkompetisie, wat eers as die Dietman-kIavier
kompetisie, en later, na die dood van prof Hermie Joubert
op pad na die kompetisie in 1986, as die Hennie Joubert
klavierkompetisie bekend gestaan het Hierdie kompetisie
vir hoerskoolleerlinge bet sedert sy stigting in 1984van hag
tot hag gegroei en "n ware prestige-kompetisie in Snid
Afrika geword. Inskrywings word van dwarsoor die Repu
bliek getrek, en in April 1996 is dit as dee! van die eeufees
jaar weer eens in die Goonow-saal, en die gaIa-aand in die

. C.P. van der Merwe-saal, aangebied. By die gaIa-aande bet
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die vyf finalisteelke keer die geleentheid gekry om 'n dee1
van 'n klavierkonsert, volgens eIkeen se eie keuse, saam met
'n mires te speel.

10.7.10 DIE KARNAVAL

Met 'n meer modeme bedeIing in die negentigerjare bet die
ou tradisie van Kamaval steeds ontwikkel en gebou op die

fondamente wat die vorige studenterade geIe het Deur die
jare het aktiwiteite verdwyn en ander het verskyn, wat
mettertyd vaste items op die karnavalprogram geword het

Weens die dmk van die akaderniese program het die kama
valweek, wat vroeer merendeels nit 'n naweekprogram
bestaan het,nader aan die begin van die jaar versJruifom dit
in der waarheid 'n openingsgeIeenJheid vir die jaar te maak.
Die Maandagoggend het met 'n groot "brag"-geleentheid
begin waar die karnavalprogram bekenclgestel is. Die
geeste1ike byeenkoms is nie afgeskeep nie en het nit 'n
Lofprysing en Aanbidding tydens die CSV-tyd op Dinsdag
aand bestaan,

Die Woensdagaand was steeds die spoggeIeenJheid waarty
dens die karnavalkoningin gekroon is. Die geleenJheid het
pragtig gegroei, seIfsin so 'n mate dat die gelukkige wenner
'n "welgestelde" studentgeword het danksy al die Welling
ton-borge. "n lnteressante verskynse1 was dat in die jare
1993-1995 'n eerstejaarstudent elke keer die kroon as Mej.
Kamaval kon opsit.

Donderdagaande bet sinoniern met die potjiekoskompetisie
geword. In 1996 bet die p1ek vanaf die terrein langs die
rivier na die ou temrisbane voor Huis Blissverskuif Die dag
is ook opgeheider met 'n ses-aan-'n-kant-kriekettoernooi vir
die mans en viugbalwedstryde vir die dames tydens die
namiddagskof 'n Nuwigheid bier was die koei-kmnpetisie:
plotte is verkoop en die wenner is bepaal deur die p1ek waar
die koeihaarmerlegeIoshet So is die tradisioneIe skenking
aan Huis AndrewMmray ook verhoog.

Die noenbyt op Vrydagoggend in die tuin voor Huis MUIIllY
was steeds 'n voortsetting van die tradisie,en is gevolg deur
'n ou matroaker, die swemmarnthon tnssen die koshuise,
waar gepoogis om die meeste 1engtes in "n sekere tyd afte
re. By hierdie geIeenJheid is ook "n Mnr. Kamavalgekies,
b100t op aandrang van en volgens die applous van die
dames!

Vryd2gnag is deumag sierwaens gebou en tussenin gesok
De. Saterdagoggend bet die sierwa-optog die dorp oorge
neem, ondersteun deur 'n groeiende stalletjiemark Die
privaat stndente, Huis Hawekwa, bet ook aan die optog met
hu1le eie sierwa deelgeneem, En Sondag is die week
afgesIuit met 'n buitelngdankdiensgeleentheid voor die
Stndentesentrnm.

Die ternas van die karnaval was o.a, die rolprentwereId en
"Around the World".

10.7.11 TONEEL- EN MUSIEKPRODUKSIES

In 1991 is die riller van Marietjie Pretorius, Kinderspeletjies,
onder spelleiding van Louis du Preez, met groot welslae
opgevoer, Die spelers was Adele Easson, Maresa Smit,
Yvette Smit, Heidi Gersbach, Ahnarie van Schalkwyk en
Liezel Mostert Hierdie stnk is op die jaarlikse toneelfees in
VJShoekas wenstuk aangewys terwy1 Heidi Gersbaclldie

trofee vir die beste speler in 'n ondersteunende ro1 verower
het, DieseIfde produksie is ook vir die gewilde ATKV-Ama
teurtoneelkompetisie ingeskryf; waar dit tot die semifinaal
deurgedring hetmet optredes in die C.P. van der Merwe-saal
en in Bellville 50 Stadskouburg. Ook in die Montagu-toneeI
fees is verskeie toekermings verwerf, o.a 'n gone toeken
Iring aan die regisseur. Hierdie stnk het gedurende die jaar
altesaam der1ien toekennings ontvang. Die Montagu
beoordeIaars 50 kommentaar was: "Sterk rolbesetting, en in
al die gevalle netjiesebeheerde spel, wat meebring dar daar
goeie spllIIllingbou en goeie aankIank tnssen die speIers is.
In terme van boeiing was dit die mees ges1aagde opvoering
van die fees."

Op 12 Jnnie bet OKB, die Wellingtonse Mannekooren die
Hawekwa Amateurtoneeivereniging (HATS) saamgespanen
vir Wellington 'n aand van goeie vermaak aangebied,

In 1992 is beslui:t om op die terrein van die absurde tearer te
beweeg toe die eenbedryf Die Tas nit Andre P. Brink 50

trilogie,Bagasie, aangepak is. Om die ervaring in hierdie
genre te dee!, is 'n opvoedlamdige program aangebied oor
die absurde tearersaam met die opvoering by hoer skole in
die orngewing., asook by 'n taaldagprogram en'n
1eserskring op Wellington. Nog'n opvoering saam met die
Janette Cilliers-Slabber Sangstndio in 'n Knier-by-kerslig
aand is in die koTIegekafeteria aangebied. Enkele goue en
silwer dip1o-mas is by die Montagu-, KOD- en ATKV
toneelkompetisies ontvang. Die hoogtepunt van die jaar
was die uitnodigingna en optrede in die Arena by die Nico
Ma1mteater.

1993 was die jaar waarin OKB met die bekende prof Pieter
W. Grobbelaar begin saamwerk het, Die teks van Askoek
het tradisioneIe volksmusiek, sketse, gedigte en raaisels
bevll1: soos deur prof Grobbelaar oor die lengte en breedte
van die land opgeteken is. Askoek; met die musiek o.l,v.
Janette Cilliers-Slabber en die toneel o.Lv, Louis du Preez,
bet sy premiere op Nooitgedacht by SteIlenbosch be1eefby
die jaarlikse saanrtrekvan die Departement Afiikaanse Knl
tumgeskiedenisvan die US, waar boerekos en "olie van die
drniwe" aangebiedis. Die opvoering het hoe 10f ingeoes en
is in die Goodnowsaal herhaa! VII die twintigtal deeIne-
mers was dit 'n nnwe ervaring om in hierdie elektroniese
eeu weer kontak met tradisionele nmsiek nit 'n ander era te
maak,

In 1994 is Andrew Lloyd-Webber 50 musiekblyspeI Joseph
andtheAmazing Technicolour DreamcoaJ met groot suk-
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ses aangepak. Die KRUIK-regisseur, David Matheson, het
'n maand lank op die karnpus kom inwoon om die eerste
fusevan die regie waar te neem, waarna Louis du Preez oor
geneern het Die musiek is deur Dion Naude versorg. Met
die groot rolverdeling is dag en nag gewerk om van Joseph
"n ware lokettreffer 10 maak Drie opvoerings is in Wel
lington, een by die Victor Verster-gevangenisterrein" drie in
die Paarl, eenin die burgersentrum van Braekenfell en twee

in die stadsaa1 van Worcester aangebied

In 1995 is weer eens op die terrein van die absurde teater
beweeg toe Johan Anker, departementshoof van Afrikaans
by OKB, 50 eenbedryfDwaal aangepak is. Slegs twee spe
lers, Jane Roux en MaresaSmit, neem hieraan dee!en saarn
met "n opvoedkundige program oor die absurde teater as
tema is dit by die Hugenote Hoerskool, die Boland Land
bouskool en die Hoerskool Swartland op Malmesbury aan
gebied Gedurende die Aprilvakansie is die stok vir die
ATKV-toneelkompetisie in Pretoria ingeskryf en Maresa
Smit het, ten spyte van 'n gebreekte voet, 'n gone diploma
ontvang, Jano Roux is as die beste akteur aangewys, Lows
du Preezontvang die penningvir die virulingrykste regisseur
en die teks van Johan Anker kry die penning as die beste
mmtgeskrewe stuk. Toekennings is ook op die Vishoekse
en Montagu Toneelfeeste ontvang, maar die WKOD-toneel
fees het aile verwagtings oortref by die semifinaal in die
Skiereilandse Technikon is die eerste prys verower en in die
finaal op Oudtshoom is die produksie met vyf toekennings
beloon: beste akteur en aktrise,beste regissenr, beste dekor
antwerpen beste stuk. Hierdieprodnksie het deIhalwe alte
saam elftoekennings ontvang,en is ook op Wellington en m
die Nico Arena aangebied.

In 1996, die eeufeesjasr, is die volksrevue, Meboskonfyt,
saamsestel deur PieterW. Grobbe1aar met groot sukses aan
gehied. Die premiere is geborg deur die Wellingtonse
RapporlIyers en het in die C.P. van der Merwesaal plaas
gevind. Ander opvoerings was in die Simonsviei Wynkel
del", die stadsaa1 van Mahnesbury, en ses aanbiedings tydens
die Klein-Kama Nasionale Kunstefeeste Oudtshoom. Vier
van die ses optredes op die hoofstroom van die fees is met
staande ovasiesbegroet Die ATKV het die penningvir die
beste regie in hulle volwasse toneelfees aan Louis du Preez
toegeken.

Benewensuittrekselwatby tille geleenthede aangebiedis, is
hierdie volksrevue niteinde1ik, saam met opvoerings in die
Arena van die Nice Malanteater en by die Kaapse fees op
bewaringsdag, 18 keer opgevoer en was dit tydens die
reiinievan oudstndente op 20 September 1996 "n besondere
hoogtepunt van die reimienaweek.

Die deelnemers was: Janette Cilliers-Slabber en Andre
Serfontein (soliste), Edward Gertse (kitaar) en die spelers
Jano ROllX, Dawid Falck, CIande Pretorius, Lize Malherbe,
Suzanne le Roux en Ahninje dn Randt. Die tegniese dienste
is gelewer deur Arno Moorcroft en Nicolette Botha.

10.7.12 DIE LANDSDIENSKLUB

Die totstandkoming van die nnwe Kollege het ook vir die
Landsdiensldub "n nnwe era ingelui: die OKB-Landsdiens
klub met as skakeldosent mnr. Chris Pienaar wat ook in die
WOK-era in bierdie hoedanigheid gedien het Hy is deur
opeenvoJgende besture bygestaan war, na hulle vertrek, as
begeesterde leiers reeds hul merk in die skolein die-

provinsie en selfsVOIder gemaakhet

Die dating in studentegetalle het ook 'n invloed op die
ledetal gehad, maar dit het aan die ander kant 'n meer
aktiewe betrokkenheid van die 1ede teweeggebring, terwyl
die meelopers, wat in baie gevalle slegs in naam 1ede was,
geeJimineer is.

Tradisies, soos die eerstejaarsuitstappie na Katryntjiesdrif,
die Bainsldoofstaptog om disas te kyk, die Weskusstreek
kampe 10 Me1kboskultImrsetrum en Jonkershoek, die sok
kies en "mopflieke", is met vrug deur die jare aangepak en
geniet

Staptogte, wat bedoel is om vera! ook die minder sportiewe
lede te wen vir hierdie wondedike geleenthede om nader aan
die Skepper 10 kom, is elke jaar, vera! gedurende vakansies,
aangepak. So is die Boland-, Swellendam-, Tsitsikamma-,
Onteniqua-, Harkerville-, Swartberg-, Franschhoekberg-,
Visrivier-, Sederberge- en die Ottervoets1aanpaaie aange
durf Hierdie vorm van tydverdryfhet "n gewilde een gebly,
en is, ten spyte van kwynende getalle, altyd goed onder
steun, Die gebmik is merendeels gevolg om by die "mak
kef" roetes met voldoende geriewe 10 bly, sodat die minder
aktiewe studente nie afgeskrik en ontmoedig word nie.
Sommige roetes bet al instelIings geword en is reeds meer as
een jaar aangepak. Mooi bly maar mooi!

Die nasionale kampe vir die naskoo1se jeug, aangebied deur
die afdeling Kultuursake van die Departement Onderwys en
Knltuur, het deur die jare Landsdiensleiers van ocr die hele
land bymekaargebring. Ook bier het die OKB-1ede bulle
sterk laat geld, en wel ook as leiers by die verskiIlende
karope: Rustenburg (1992), Nelspruit (1993) en Oos-Lon
den (1994). 0nge1ukkig is 199550 kamp 10 Cedara afgestel
weens die onseker veibgheidstoestande in KwaZulu-Natal.
Rustenburg (1996) was 'n blye toevoeging tot die jaar se
kalender.

Die prestasies deur die lede het "n lang 1ys gewonl, en
daarom word slegs die studente genoem wat gekies is om
die Timbavati Prestige-projek mee 10 maak Hierdie
prestasie, wat jaarliks deur slegs 8 studente landwyd behaa1

kan word, is deur die jare deur OKB-Landsdieners oorheers,
Ill. Andrew Brnndyn (1990), Marietjie Oosthuizen, Surnara
Cronje (en mnr, Chris Pienaar as skakeldosent) (1991),
Brian Chasten (1992), Ferdi Human (1993), Gerhard Els
(1994), Japie Viviers, Klippie Basson en Sandra Reynecke
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(1995). Die Junior Springbok-, Prestasie- en Leierskapstoe
kennings is jaarliks deur die Departement Onderwys en
Ku!tunr aan studente as blyk van waardering uitgereik 
hierdie lys is 'n trotse een, So is die landsdiensleier bedank
vir lojale dienslewering deur die jare en het mnr, Chris
Pienaar as skake1dosent die Silwer Springboktoekenning
ontvang by 'n spogonthaal , geborg deur Bellville se burge
meester.

EJke jaar is 'n geleentheid vir vertrekkende lede om'n sko
lingskursus by te WOOI1, aangebied deur mnr. C.P. van der
Merwe, Hootkultuurbeampte van die Departement Onder
wys en Ku!tunr,Wes-Kaap. Hierdie knrsushet lede voorbe
rei om Landsdiensklubs by skole te stig enJof te hanteer,
Deur die jare is die geleenthede entoesiastiesbygewoon en
menige klubJid is voorsien van 'n sertifikaat om saam met
syihaar aansoekom 'nbetrekking aan te bied.

Teen die midde1 van 1996 het die Landsdiens by 'n krnispad
gestaan, Die jare wat verby is, was goeie jare. Die WOK
en OKB-Landsdiensklubs kon lank spog dat hulle op
tersierevIakdie grootste en aktiefste Landsdiensklubs in die
land was. Maar die vraaghet gebly ofdie Klub nog gebied
het wat die studente wou he. Geldnood het ook 'n
probleem vir die individu sowel as die Klub geword. Daar
sou indringend gekyk moes word na hierdie sowel as ander
kweJlende VIlle oor die toekoms.

Die Landsdiens se boodskap van liefde vir die bodem, die
land, die medemens en die Skepper bly egter 'n wenresep
vir OIlS land en ook al sy mense.

10.7.13 DIE STAATMAKERS

Die skild vir die aktiefste Staatmakersveldkometskap op
kollegevlak, die Wamakerstrofee, is weer eens in 1990 en
1991 deur die Kollege se Staatmakers verower - in der
waaiheid dus die vyfde agtereenvolgende jaar, Die lede was
gereeld by die pJaaslike kommando en Wes-Kaapprovinsie
kampe as offisiere betrokke, en het ook die saamtrekke vir
Kaaplandse StaatmakeIs, die nasionale Staa1makerskonfe
rensies en -oorlewingskampe bygewoon en as hoogtepunte
ervaar. Kursuskampe en spesialiseringspe om die lede
vir diens aan die beweging beter te bekwaam, was ook op
die spyskaart. .

Hoogtepunte in die eie jaarprogram het gewissel van
Pictionaryaande, Bybelvasvrae, mans- en damesaande in die
koshnise, pannekoekaande, uitstappies,roetemaIse,ens.

As gevolg van die kwynende studentegeta1le en die
rasionalisasie van verenigings, moes die Staa1makers in 1993
ontbind, na 12 aktiewe jare op die kampus.

10.7.14 SIUDENTEKOERA1IT

'n Nuwe studentekoerant het in 1990 met die totstandko
ming van die Onderwyskollege Boland sy ontstaan gehad;
Boks'n Dice. Hierdie koerantwas'n waardige opvolgervir
sy voorgangers en vervnl in die behoefte in studentegeledere

om inligting oor studentesake onder mekaar Mend te
maak.

Die eerste redakteurwas Johan van Lill en hy en sy entoesi
astiese redaksie was meer as een keel in die moeilikheid
omdat hulle deur die nag koerant gemaak het en dan die
volgende dag"welverdiend" gerus het

Johan se opvolger was Nielle Roux wat die pos met groot
onderskeiding be1dee het Onder sy leiding het die koerant
selfs op drie agtereenvolgende dae gedurende die KUESTA
naweek verskyn.

Jean Crous was die volgende redakteur en die koerantuitleg
is toe die eerste keer met behulp van die rekenaar gedoen.
Sy opvolger, Jacques Louw, was gedurende die eeufeesjaar
redakteur en hy en sy span het groot planne vir die toekoms
gehad.

10.8 SPORT

10.8.1 RUGBY

In afwagtingvandie amalgamasievan die WOK en OKB en
oak om 'n hag in Bo1andnJgby te ken bly, het die twee
kolleges se rugbyldubs reeds in 1989 as een klub gespeel.
Die "k1ub"het in spesiale rooi truie gespeel en goed gevaar
deur derde in die liga te eindig. Die spelers wat Boland in
die senior span verteenwoordig het, was T. Giliomee, L.
Giliomee, RD. Beukes en F. Marais. Hierdie voorbereiden
de samewerking het 'n positiewe rol gespeel om die ys vir
die volgende jaar te breek

Vanafl990 het die OKB-rugbyklub onder die trotse vaande1
en kleure van OKB gespeel. In die jaar het die klub 'n .
borgskap van SAD Mom en as die SAD-OKB-span be
kendgestaan. Die verbintenis is steeds voortgesit met goeie
voorde1e vir die klub.

'n Hoogtepunt van 1991 was die instalIering van die sprei
Iigte op die rugbyveld. Die insameling van die fondse, die
beplanning van die projek asook die oprigting van die ligte
was in die hande van die bestuur, veral Jurie Joubert en
ChipsKellerman. Die Kollege en ook die bree gemeenskap
van die Boland het steeds voordeel nit hierdie toevoeging tot
die OKB-rugbyveld getrek.

Op 23 Maart 1996is die stadion ten regte by 'n intieme en
gedenkwaardige geleentheid na die groot indoena van die
voormalige WOK-rugby, mnr. D.J. de Villiers, vemoem.

Die volgende spanne van die klub het in die eerste sewe jaar
van sy bestaangoed gepresteer:

• Die sewe-aan-'n-kant-span was by twee ge1eenthede,
1991 en 1995, die kampioenindie Boland.

• Die eerste span het in die tydperk nooit laer as vyfde in
die ligakompetisie geeindig nie, terwyl die eerste span in
1995 in die eindstryd van die senior klubkompetisie
gespeelhet
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Die k!ub was origens baie aktief in die voorbereiding van
afrigters en skeidsregters. In 1996 is die D.I. de Villiers
kliniek 0P die been gebring om die aksies te k06rdineer. Die
lede van die !dub is ook baie aktief betrokke by die aksies
van die Boland Rugbyunie se ontwikkelingsdepartement, nl.
kursusse en afrigtingsklinie.

Die sigbaarste betrokkenheid van die !dub het opgesluit geJe
in die spelers se deelname aan provinsiale aksies:

• Talle spelers van die k!ub het die Boland se B- en 0/23
span verteenwoordig.

• Die volgende spelers bet in die Boland senior span
gespeeI:

1990: H.D. Beukes, C. Snyman, I. van der Merwe
(Wyn1and.)

1991: K Ackerman, R. Beck, H. de Wet, M. Erasmus,
C.Snyman

1992: E. Booysen, R. Beck (SA Studente), H. de Wet,
E. Wolfaardt

1993: C. du Toit, C. Snyman, E. Booysen, W. van
Huyssteen, E. Wolfaardt (SA Ontwikkeling
span)

1994: E. Wolfaardt, S. Terblanche, K Nieuwoudt,
I. Koekernoer

1995: E. Wolfaardt, S. Terblanche, I. Koekernoer
1996: S. Terblanche (SA 0/21)

Die volgende beamptes bet die Boland Rngbyunie gedien;

H.N. Easson: Afrigter 0/23
H.I. Reyneke: Uitvoerende Bestuur,1989-1990
I.I.Ioubert Visepresident, 1991-1996

10.8.2 KRIEKET

Tydens die Iaaste jare van die WOK bet die krieketklnb
ontbind en die spelers het by die Wellingtonse krieketklnb
aangesluit, Toe die amalgamasie van WOK en OKP 'n
finaliteit geword het, het die krieketspelers van die WOK
saam met die OKP-spanne in die ligas begin deelneem
onder die naam KOLLEGES.

In 1990 kon die OKE een span in die Bolandliga inskryf
onderdie naam van die OKE, en we! in die tweede liga. In
1991 het die span tot die eerste liga opgeskuif en vanaf die
'91J'9:Heisoenkon die OKE twee spanneindie veld stoot

Die groeiende beIangstelJing het ook daartoe gelei dat die
oefengeriewe opgeknap is en in 1993 is die nnwe oefennette
in gebruik geneem. In dieselfde jaar het OKE ook weer aan
die SANLAM SA-Kollegestoernooi begin dee1neem en in
1994 het OKE sy eerste SA Kollegesverteenwoordigers op
die krieketveld gekry, t w. K Meissenheimer (A-span) en S.
Prinsloo (B-span). In 1995 is W.Wilson in die SA Kolleges
A-span opgeneem.

Aangesien die studente almal voornemende onderwysers is,
is daar eJke jaar skeidsregters- en afi:igtingsldineke by die

Kollege aangebied. In 1995 is die eerste mini-krieketafrig
tingsldiniek vir dames aangebied wat besondere byval
gevindhet

10.8.3 ATLETIEK EN LANDLOPE

10.8.3.1 AGlERGROND

Na die samesmelting van die WOK-Atletiekldub met die
Wellington Atletiekklnh in November 1988 het dit geblyk
dat slegs enkele studente van WOK by die WAK aangesluit
bet Met die totstandkoming van die OKE het die behoefte
aan 'n eie k!ubvir die Kollege weer sterkna yore getreewat
spesifiek na die behoeftes van die stodente kon omsien.
Uitgerekte onderlJandelings met die bestour en verteenwoor
digers van die WAK het uiteindelik daartoe gelei dat die
OKE-Atletiekk!ub op 12 November 1991 formeel tot stand
gekom bet na 'n suksesvolle aansoek om affi1jasie by die
W.P. Amateuratletiekvereniging.

10.8.3.2 DIEEERSTE IAAR

Die grondwet van die nnwe k!ub is op 14 Oktober 1991
aanvaar toe die eerste bestunr soos volg verkies is: lace
Franken (voorsitter), Werner van Huyssteen (ondervoorsit
ter, Navarre), Cbristelle Tolken (sekretaresse, Meiring), Sharl
Prinsloo(tesonrier), Ferdie Human (SR-verteenwoordiger),
Maryke Hanekom (Wouter Malan), Andrea Toerien (Mur
ray), Di-Mare Hauser (beamptes, Bliss), Ricus Groenewald
(aJiigting) en mnr. Louis Conradie (skake!dosent).

In die aanloop tot die stigting van 'n eie !dub was OKE
gedurende 1991 reeds ocr 'nwye front bedrywig:

• die OKB-1uterkoshuisatletiekkornpetisie is vir die
tweede jaar aangebied;

• die grootste deel van die beamptes by die interkollege
atletiekbyeenkorns teen Hugenote Kollege en die
Tygerbergse Tegniese Kollege was OKB-at:letiekklu
lede;

• verskeie OKB-atlete het aktief aan landlope en padwed
lope in die W.P. deelgeneem;

• verskeie lede het as beamptes by die SAD-halfinarathon
opgetree en by die pretlopehulp verleen;

• twee beamptekursusse is deur mnr, E.W. Mostert van
die WP in Maart en Augustus by die Kollege aangebied
waartydens 91 stodente as beamptes in baan- en
veldat!etiek gekwa1ifiseer bet;

• sonnnige van hierdie beamptes het ook by byeenkom-
ste in die WP begin optree.

Vanaf 1992 het die K1ub van krag tot krag gegaan en
voorsiening gemaak vir bam- en ve1datletiek, land1ope.,
padwedlope., modeme tweekamp, driekamp en duokamp 
in al hierdie bene is aktiefin die WP en Boland deelgeneem
en is reeds verskeie provinsiale atlete en ander hoogtepunte
upge!ewer.
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10.8.3.3 HOOGTEPUNTE EN PRESTASIES

AlLETIEK

• Sedert 1990 het OKB elke jaar die interkollegeatletiek
byeenkoms gewen.

• Verskeie atlete het p1ekke onder die eerste lOin die WP
en Boland verower.

• OKB het beamptes vir tientalle atletiekbyeenkomste
gelewer, inslnitende die SA Senior Kampioenskapsby
eenkomste en "n intemasionale toets tussen Suid-Afrika
en Italic.

• Willie Punt en Anso Zeeman (WP Junior 1995) en
Edith Strauss (Boland Junior 1996) he! op provinsiale
vlak aan die SA Junior Kampioenskapsbyeenkomste
deelgeneem.

LANDLOPE

• llse Vorster he! die SA studentespan in Shannon,
Ierland by die Studente- W&eldIandloopkampioen
skapsbyeenkoms in April 1994 verteenwoordig.

• llse Vorster en Marianne Nielsen het die WP by die SA
Kampioenskapsbyeenkoms in Oktober 1994 verteen
woordig.

• In die damespanafdeling van die WP Ligakompetisie
het OKB in 1994 die vyfdeplek verower.

• Ses beamptes het by die Wereld- Landloopkampioen
skapsbyeenkoms in Stellenbosch in Maart 1996 opge
tree.

PADWEDLOPE

• Die ORB-Atletiekklub he!vyfde uit 571dubs in die WP
liga in 1994 en agtsteuit 66 klubsin 1995 geeindig.

Tydens die afsluitingVlIIl hierdie studie was die 1996
ligakompetisie nog me afgehJmdel me.

• llse Vorster het die SA studentespan in die SA Half
maratbonkampioenskapsbyeenkoms in 1994 verteen
woordig.

TWEEKAMP

Verskeie atlete het die Boland op provinsiale vlak en by die
SA Kmnpioenskapsbyeenkomste seder! 1991 verteenwoor
dig, nl Lacea Brandt, HanIie D1lrr, Ricus GroenewaId, llse
Vorster, Quentin du Toil, Anton Steyn, Gerhard Kitching,
Marinette VlIIl der Merwe, Johan Slabber, Willie Punt en
Marisa Jooste.

llse Vorster is in 1993 as Wellington se Sportvrou van die
Jaar aangewys vir haar prestasies in tweekamp, atletiek,
padwedlope en1and1ope.

10.8.3.4 INSKAKELING BY BOLAND ATLETIEK

Na 'n ooreenkoms getref is tussen Atletiek Suid-Afrika
(ASA), die WP en Boland, moes OKB en verskeie ander
klnbs vanaf Oktober 1995 sy forrne1e verbintenis met die
WP verbreek en by die Boland inskakel, Hierdie inskakeling
het me sender probleme verloop me en 'n moeisame proses
om gesonde demokratiese beginsels in die Boland te vestig,
het 'n aanvang geneem.

Na twee Hooggeregshofsake, wat albei deur die on Boland
bestuur verloor is, is "n rurwe bestuur verkies SODS deur die
hof gelas. Daar kon derhalwe uiteindelik weer uitgesien
word na die gesonde funksionering van hierdie sport in die
Boland, waar OKB steeds oor 'n wye front diens en pres
tasies ge1ewer het.

10.8.4 TENNIS

In 1989, toe mnr. Louis du Preez die leisels VlIIl die Tennis
kIuh oorgeneem bet, het WOK en OKP se eerste tennis
spanne besluit om hulle kragte in die Bolandliga saam te
gooi Dit het goeie vrugte afgewerp, want beide spanne het
hulle onderskeie ligakompetisies verower. Die WOK
studente se prestasie is reeds in hoofstnk 8, par.8.8 venne1d

In die eerste volwaardige ORB-jaar, 1990, het die spanne
weer goed gevaar in die Bolandse gemengde liga. Twee
man- en damespanne is vir dieKaaplandse Kollegestoemooi
in Port Elizabeth ingeskryf waar beide die eerste spanne
hulle onderskeie afdelings gewen het. Die he1e Kaaplandse
span wat damna verkies is, het net uit OKB-spe1ers bestaan:
Danie Ie Roux (kaptein), Quentin du Toil, Johan VlIIl der
Merwe, Jaco Snyman en Jaco Hamman; en die dames:
Linda Muller (kaptein), Marie Philips, Liesel Walton en
Nonna du Toil, met mnr. L. du Preez as bestuurder. By die
SA Kollegestoemooi in Durbanhet die span goed gevaar en
OKB was die span met die meeste spelers in die SA
Kollegesspan, nl Danie Ie Roux, Lies! Walton en Marie
Philips. Later die jaar is Linda Muller, Danie le Roux en
Marie Philipsook in die Suid-Bolandspan opgeneem.

In 1991 het OKB as gasheer vir die Kaap1andse sowel as die
SA Ko11egestoemooie opgetree. Laasgenoemde het in 'n
snikhete Aprilvakansie plaasgevind. Die Kaaplandse span
he! ses OKB-spe1ers ingesJuit Danie Ie Roux (kaptein),
Quentin du Toil, Jaco Snyman, Margo la Grange, Lisbe
Stander en Adele van der Merwe, met mnr On Preez as
spanbestuurder. Quentin du Too is as reserwe verkies, maar
Iron weI as gevolg van 'n onttrekking sy SA kleure verwerf
Mnr, On Preez is as voorsitter van die SA Onderwyskolle
ges-Tennisverenigmg verl<ies.

In 1992 het die eerste span die Hartogtrofee in die gemengde
Bolandliga ingepalm terwyl die tweede span tweede in die
Krigeligageeindig bet. In die Kaaplandse Kollegestoernooi
te Kaapstad was beide OKB se sparme die vyfde agtereen---
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Die agt OKE-spanne wat gedurende 1990-1995 gereeld aan
ligawedstryde deelgeneem het, het soos volg gevaar:

*OKB C is m 1994 aangewys as die spanmet die hoogste
doelgemiddelde (Sophie Bamardtrofee) en ook as die span
met die minste doele teen hulle (Somerset-Wes-wisseltro
fee).

Die afi:igters van die eerste vier netbalspanne was mej. E.
Jacobs, mevv. Marie le Roux, E. Engelbrecht, T. Potgieter
en Z. de Beer. Die vyfde tot agtste spanne is deur die
Liggaamlike Opvoedingstndente as dee! van hulle praktiese
opleiding aangebied,

Gedurende hierdie tydperk het die klub oor etlike gegradeer
de skeidsregters beskik, van wie twee in 1990 as SA C
gegradeer is. Die praktiese skeidsregterskursusse is gereeld
weeldil:s onder leiding van mej. E. Zietsman (1990-1992) en
mev. Marie Ie Roux (1994-1996)aangebied,

Die klub het ook sy eie koshuisliga en vanaf 1995 is by die
Universiteit Stellenbosch se koshuisliga op Maandae en
Woensdaeingeskakel

Die volgende studente bet in Boland- verteenwoordigende
sparme gespeel (BolandA, B, C, 0/21, Ontwikkeling):

JAAR OKE-SPAN VEROWERAFDELING IN
1990 A Uitklookomnetisie

E lJrtkloo- en lJrtcIalU!komo.
1991 AenB Uitdaazkornpetisie
1992 A Uit

..

1993 E Uitdaaz- en lJrtklookonm.
1994 B Uitd3:Ht-= en lJrtklookomo.

C* Ui
..

1995 C lJrtklopkompetisie
..

JAAR NAAM SPAN

1990 Chantal Craven B
Theresa Drever C
Margo la Granze . 0/21
Norma du Toit Junior B

1991 Marzo Ia B
Hanlie Diirr 0/21

1992 Hanlie Diirr C
Thea Rossouw 0/21
RianaEls Jtmior A
LiezlStander B

1993 Hanlie Diirr B
LiezlStander Jtmior

1995 Jaomi Buckle On A
Lize Kellerman Ontwikkeli= B
Liezl Stander B 'ef

1996 Jaomi Buckle B
Hannaree Marthee JuniorB
Charisma Selzer JtmiorB

voJgende jaar die wenners. Vier spelers het die Bolandspan
vir die SA KolIegestoemooi gehaal, maar slegs een speler,
Louis du Preez, bet die SA-span gehaa1 - hy is as spanbe
stnnrdergekies.

1993 het vele hoogtepunte opgelewer, Die eerste span het
die seroi-finaal van hnl afdeling in die Bolandkompetisie
gehaal, Vier spelers het die Suid-Bolandspan gehaal; Derek
Zeelie, Jaco Snyman, Lisbe Stander en Henriette Loots.
Verder bet OKE beide hulle wedstryde teen die Athlone
KoJIege en die Tygerbergse Tegniese KoJIege gewen. In die
Kaaplandspan vir die SA Kollegestoemooi het sewe nit die
agt spelers nit OKE gekom. Hierdie toemooi het in
Bloemfontein die eerste keer onder die vaandel van die
SACSA (South African Colleges Sports Association) plaas
gevind, en die Kaaplandspan bet die tweede plek behaal,
Altos van Zyl bet sy plek nit die B-afdeling tot in die SA
span oopgespeel. Ook Derek Zeelie het goed gevaar en kon
die wonderlike ervaring dee! om op Sprinbokpark 50

hoofbaan te speel, Lisbe Stander het ook die kleure van die
SA-span verwerf In Oktober bet die span op Wellington
saamgetrek, 'n afrigtingskliniek bygewoon en teen 'n
Swartlandspan kragtegemeet

In 1994 het die Kaaplandse toemooi doodgeloop, maar die
span is by wyse van uitspeelwedstryde gekies. Die SA
toemooi is weer in Bloemfontein gehou en Jaco Swanepoel
en Dirlc VISSer is vir die SA span gekies,

In 1995 het die OKE-spanne in die Boland-kompetisie swaar
getrek Die Kaaplandse sowel as die SA Kollegestoemooi
het doodgeloop a.g.v, die ontbinding van SACSA en die
inskakeling by die universiteite en technikons,

10.8.5 SWEM EN LEWENSREDDING

Aangesien die munisipale swembad slegs twee uur in die
naruiddae beskikbaar was, het swemmers dikwels voor die
kollegedag en saansgeoefen. Die Lo-stndente bet as koor
dineerders opgetree. Jaco Hamman, Freda Venter en Jean
Sterleybet daaringeslaag om goue diplomas te verwerf Die
volgende eksamens is ook gedurende die 199O-seisoen
afgeneem: 25 brons, 3 bronskruis, 1 silwer, 1 silwerlcruis en
7 instroktems.

In die 1991-seisoen is die vojgende eksamens afgeneem: 16
brons, 11 bronskruis, 2 silwer en 5 ins1rukteuts. In 1992 het
Hanlie Durr daarin geslaag om haar gone diploma 10 ver
werf 'n Verdere 38 eksamens is suksevol vohooi. Gedu
rende 1993/1994 en 199511996 bet 62 en 61 studente onder
skeidelik hnl praktiese en teoretiese eksamens geslaag.

10.8.6 NEIBAL

Die netbalklub van die OnderwyskolIege Boland het op 31
Januarie 1990 by die Boland Netbahmie geregistreer. Die
spJintemnwe klnb het met 'n Iedetal van 205 gespog, wat
egter oor die loop van die volgende ses jaar tot 105 gekrimp
bet
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In 1994het mevv. Z. de Beer, M.1e Roux en mej. E. van Zyi
'n afrigters- en skeidsregtersknrsus vir die Wellingtonse laer
sko1e aangebied,

Lize Kellerman het in 1995 die eerste OKE-student geword
Wllt "n NasionaIeEIementere Aftigterseksamen geslaag het,

10.8.7 HOKKIE

In 1990 het die OKE-holdcie1dllb ses spanne in die Boland
Iiga ingeskryf In 1991 bet die mans die eerste keer hokkie
by interlmllege gespeel. Hulle getalle bet toegeneem en in
1996 kon die mans driespanne in die veld stoot Riaan

Bezoidenhout bet waardevolle wer:k met die organisasie en
. afugtingvan die klub gedoen. 'n Groot aantal stJJdente bet
jaadiks die SA teoretiese skeidsregterseken geslaag.

Die volgende stndeute is vir die Boland- A- en B-spanne
gekies:

JAAR BOLAND A BOLAND B

1990 Nicola Mostert Gwenita Wioen
Christelle tolken Sune Ie Roux
Alicia Ci!lie
Theav.d Westhuizen

1991 Christelle Tolken Carinda Carstens
Gwenita Wioen
Carin Stander

1992 Christelle Tolken M er
Rene van Niekerk LisaLonw
Gwenita Vilioen

1993 LisaLonw Gwenita Wioen
Rene van Niekerk ElzeS
Marlene Gruenewald

1994 LisaLonw ElzeS •(]c)

Rene van Niekerk Annalie Brits
1995 LisaLouw Elze St ,(]c)

Marlene eroenewald Annalie Brits
HeleneBosch

1996 HeleneBosch Elze Steenkamn (oIk:)
Annalie Brits

In 1992 IS Christelle Tolken, Rene van Niekerk en Quentin
du Toovir die SA KoIIegespanne gekies.

In 1994 bet HeleneBosch, Lisa Louw, Rene van Niekerken
Marlene Groenewald die SA Graad IV-afrigtingsknrsn
gesJaag.

Dosente betrokke by die hokkie was 00. E. Jordaan, J.
Anker. mnre. CA Pienaar, J.L. Conradie, CJ. Kitching en
M. Moll. Die LO-studente was ook met afiigting behnlp
saam,

10.9 EEUFEES.JAAR 1996

10.9.1 DIEAANLOOP

Die bestJJJJr van die WOK-0udstJJdentebond het op sy
vergaderingvan 10 Maart1992 besluit dat die eeufeesjaar
1996 gevierbehoort te word en het vera! drie fasette van so
'n moontlike fees as sy verantwoordelikheid geneem: die
reel van "n groat oudstudente- en ouddosentesaamtrek, die
navorsing .oor die geskiedenis van die Kollege en die
daarsteIling van 'n argieflmuseum waar bewaringswaardige
items bymekaatgebring kan word

Die Uitvoerende Komitee van OKE bet eweneens reeds op
sy veIgadering van 13 Maart 1992 dit in die voomitsig gestel
dat 1996 as dieeeufeesjaar van onderwysersopleiding onder
die Kaaplandse Onderwysdeparteent op Wellington gevier
moes word Die rektor; mnr. J.D. Slabbert, bet 'n Fees
koroitee saamgestel wat sy eerste vergadering op 8 Maart
1994gehou bet Hierdie komitee bet aanvanklik bestaan uit:

Mm. J.D. Slabbert (voorsitter)
Dr. E. Smit (Oudstudentebond)
Dr. J.J. Joubert (navorsing/geskiedenis)
Mnr, J.H. Comadie(HolyOkeiargivaris)
Mev. H. Steyn (KJJltuurIspyseniering)
Mm. H. van del" Merwe (Musiek)
Mnr, A Vietor (sekretaris)

Die Komitee bet in verkennende gesprekke met verskeie
idees na yore gekorn wat mettertyd in "n feesprogrnm
ontwikkelbet wat die heJe feesjaar sou dum. Die Komitee
bet op 'n gereelde, meestal maandelikse basis vergader en
verslag gedoen oor hoe die beplannings gevorder bet
Verskeie subkomitees is saamgeste1 waarby 'n groat dee1
van die personee1 uiteinde1ik betrokke was. Die
sameroepersvan die verskillende aksieswas soos volg:

Bekendstelhngsgeleentheid, mnr. J.D. Slabbert
Gedenkitems .mnr. M.J. Odendal
Navorsing oor die geskiedenis van WOK

en OKB drr, J.J. Joubert en E. Smit
Akademiese opening: gedenJdesing,

adj.min. R. Schoeman. Mm. J.D.Slabbert
ByIae enartikels inDio Burger, Sorie, PaarlPos:

enDie Kerkbode mnr. J.R Conradie
Krieket: oudstudente WOK vs, OKP .mnr. R. Cloete
Laerskolekindetkuns .mnr. J.H. Conradie
Meboskonfyt (volksrevue) _ mnr. L.J. du Preez
Hemrie Joubert-klavierkompetisie .mnr. A Serfontein
Hoerskool- enkolIegeskrmsuits mnr. J.H. Conradie
Konsert: 3 tenore.; _ .mnr.H.J.v.d Merwe
SAOU-kongres _ .mnr. J.D. Slabbert
WeJlingtonIOKB-sangfees , .mnr. H.J.v.dMerwe
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Stigtersdag is in die eeufeesjaar by wyse van 'n spesiale diens in die NG Moederkerk op 10 Mei
1996 gevier. So staan prof. Dawid de Villiers, oudleraar en prediker, dr. Jurie Joubert, wat 'n his
toriese oorsig gegee het, mnr. Johan Siabbert, rektor van OKB, Riaan Bezuidenhout, voorsitter

van die Studenteraad en Marelize Blom by die graf van Andrew Murray.

Onder is die Studenteraad van 1996 by die graf van mnr. James Harvie, die eerste hoof van die
Opleidingskollege Wellington . Agler, v.l.n.r.: Charisma Selzer, Jannie Nieuwoudt, Saartjie

Bruwer, Johan du Plessis, Marelize Blom. Theresa Louw en Sandra Reyneke; voor:
Riaan Bezuidenhout (voorsitter), Stefan Roos (visevoorsitter) en Christo Adriaanse .
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Lenteskool .mnr,J.D. Slabbert
Eeufeespublikasie .mnr, R. Cloete
Verjaardagkalender .mnr, J.H. Conradie
Gedenkmunr .mnr.J.H. Conradie
'n Sterstorie (musiekfantasie)................ Mnr, D. Naude
Studentesokkie met Worsie VJSSeI mnr. A. Serfontein
Studentedankdiens.......................................•......Studenteraad
Goodnow-museum en-uitstalling dr. J.J. Joubert
Proefskolesangfees .mnr.H.J. v.dMerwe
Musiekkonsert - Benjaminvan Eeden. .mnr.A. Serfontein
Oudstudentereiie dr. E. Smit
Afslnitingsdankdiens dr. E. Smit
Diplomaplegtigheid: OKB-erepenning .mnr.J.D. Slabbert

10.9.2 BEKENDSTEUJNGSGELEENTHElD

Die planne vir die eeufeesjaar is op 11 Oktober 1995 by
wyse van 'n gese1lige geleentheid en 'n persvrystelling in die
Goodnow-saal bekendgeste1. Die doe! van die feesjaar was
om erkenning te geeaan

• die manne en vroue van die vorige eeu onder wie se
inspirasie die Kollege as opvoedlmru:lige inrigting sy
beslag gekrybet;

• die hoofde, restore, kollegerade en dosente wat bier
gearbeihet;

• die duisende studente wat hier opge1ei is en lmlle alma
materwaardig was;

• die ander ses onderwyskolleges war, sedert die rasiona
lisasie van Kaap1andse onderwyskolleges in die onlang
se veriede, "n groot bydrae gelewer het tot die rnmt
benaamde Onderwyskollege Boland vanaf 1990.

By die ge1eentheid het dr. Jmie Joubert, departementshoof
Geskiedenis, interessante mededclinge gemaak en kon die
gaste 'nuitstallingbesigtig.

10.9.3 DIE AKADEMIESE JAAROPENlNG

Die gebruildike akaderniese jaaropening het in die feesjaar
"n nnwe dimensie bygekry toe die Andrew Murray gedenk
lesing die eerste keer gehou is. Mm. Renier Schoeman,
adjunk-minister van Onderwys., het hierdie eerstelesing op 1
Februarie 1996 gelewer.

10.9.4 GEDENKTIEMS

Die komitee, met as sameroeper nmr. M.J. Odendal, bet "n
feesembleem deur mnr. Jasper Verster laat antwerp wat
deur die loop van die jaar op die Kollege se briefhoofile en
die feesjaar se programme en gedenkitems verskyn het

Hierdie items is dwarsdeur die jaar te koop aangebied: "n
eeufeesskIyfblok met koeverte, poskaarte van die vyf
kosbnise (Huise Bliss,Meiring, Murray, WouterMalan en

Navarre), wyngIasies en die volgende Bovlei-wyne: Kop
seer-onnie (Bukettranbe), Kweperlat (Riesling), Hoender
kop Meester (Grand Rouge), Kindertuinvoggies (Druiwe
sap) en Streepsuiker (Hanepoot). Die etikette op die
wynbottels het, benewens die feesembleem, ook die drie
kollegewapens op gehad: die twee van WOK en die een van
OKE.

10.9.5 DIE GESKIEDENIS VAN DIE KOLLEGE

Hierdie geskiedskrywing van die fonne1e onderwysersoplei
diug op Wellington sedert die stigting van die Wellington
Teachers' Training School in 1896 was 'n ondememing van
die bestunr van die WOK·Oudstudentebond Die paneel
van skrywers het vanaf Julie 1996 twee proefkopiee vir
kommentaar enwenke beskikbaar gestel, wat oak tot aan die
einde van die reiinienaweek vir oudstudente, dosente en
~~en~~w~was.Diew~enaan~

lende inligting is daarna verwerk totdat die finale produk in
November 1996 uitgegee is. Belangstellendes kon die ge
skiedskrywing bestel en is ook die geleentheid gebied om
die kleurfotokopiee van hulle keuse te laat inbmd soos <lit
bulle sakke gepas het

'n Kopie van die geskiedskrywing, HONDERD MAR VAN
FORMELE ONDERWYSERSOPLEIDING OP WEILING
TON, is deur die voorsitter van die Oudstudentbond, dr. E.
8mit op 29 November 1996 tydens die diplomaplegtigheid
aan die rektor,mnr. J.D. Slabbert, oorhandig.

10.9.6 BYLAE IN DIEBURGER

"n Koenmtbylae bet op 16 Februarie 1996 in Die Burger
verskyn waarin interessante artikels en die jaar se beoogde
feesprogram verskyn bet Hierdiebylae is moontlik gemaak
deur advertensies van die volgende instansies: die Relda
mevereniging Wellington, Byleve1d Klaviere, Kwik-Fit, E
wierda Toere, SAD, Panasonic, Nedbank, Ken Walter BK,
Nason Uitgewery en Kleinhande1 Bellville, Boland Drukpers
en Paarl Paving.

109.7 ARTIKEL IN SARIE

Op 24 April 1996 het 'n baremoo artikel, "My voete loop
na Wellington" met toepaslike foto's, in die tyclskrif Sarie
verskyn. Mm. Johan Conradie het die inligting verskaf en
Ina Duvenhage van Sarie 50 redaksie het die artikel begin
met "Dis die dorp met die imposante Moederkerk en
Andrew Munay 50 standbeeld, blou berge en wingerde.
droevmgte en die grootste leerlooiery in die land 'n Plek
waarjy jonhartvedoor,"

10.9.8 KRIEKET: WOK- VS. OKP-OUDSIUDENTE

Op 3 Maart 1996 bet twee oudstudentespanne van WOK en
OKP in 'n vriendskap1ike en baie gesellige wedstryd teen
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mekaar krieket gespeel

10.9.9 LAERSKOLEKUNSUITSfALLING

Om die skole by die eeufeesjaar te betrek het die feeskorni
tee bes1uit om "n kinderknnskompetisie vir a1 die kinders
van die Wellingtonskole te 1oods. Die lema was: WeUing
ton - sy mense, geskiedenis, natuur en aktiwiteite. Aan
vanklik is 'n baie swak reaksie verkry, maar op die ou end
het 5 van die 14 skole deeJgeneem en is 'n baie ges1aagde
uitstalling van 100 werke en 'n veiling op 2 Maar! in die
Goodnow gehou, Die twee kategoriee waarvoor ingeskryf
kon word, was junior primer en senior primer. Die eerste
drie plekke is deur 'n panee1 van beoordelaars - kunsdosente
- van Ste11enbosch aangewys en die pryse wat verower kon

. word, was RI50, RHO en R50, geborg deur die We11ington
Beeldende Kunstevereniging. Die uitstalling het wye
be1angsteling gewek en was ook nit 'n finansiele oogpunt 'n
sukses.

10.9.10 MEBOSKONFYT

Hierdie vo1ksrevue van Pieter W. Grobbelaar, onder regie
van Louis du Preez, was een van die groot treffers van 1996.
,n Mens sou me maklik kon dink dat volkswysies, raaisels,
vertellinge, ens. in 'n revue omskep kon word me, maar
Grobbelaar en Du Preez het uitstekend daarin ges1aag om
die groepie jongrnense in 'n vroJike vertoning van sang,
voordrag, beweging en kleur saam te snoer. Die groep het
bestaan uit Andre Serfontein, Janette Cilliers-Slabber, AI
mijne du Randt, Jano RoID<, Lize Malherbe, Claude Prete
tins, S= Ie Roux, Dawid Falck, met kitaarbegeleiding
deur Edward Gertse. Die premiere is op 18 Maart 1996 aan
gebied, en benewens die opvoerings op Wellington en om
1iggende dorpe, is die revue ook met groot sukses by die
Nasionale Klein-Karoo Knnstefees op Oudtshoorn opge
voer en tydens die rennie van oudstudente op 20 September
herhaal.

10.9.11 DIE RENNIE JOUBERTKLAVIERKOMPETISIE

Na die amalgamasie van Wellington en die OKE se musiek
verenigings is hierdie tweejaarlikse landswye prestige
klavierkompetisie vir hoerskoolleeriinge op 24-27April 1996
as dee! van die eeufeesjaar aangebied, Die standaard van
klavierspel van die lien semi-finaliste was besonder hOOS en
die gala-sand, waarop die vyf finaliste elk 'n dee! van 'n
klavierkonsert saam met die simfonieoIkes van die Univer
siteit Kaapstad gespeel bet, was 'n besondere musikale
hoogtepunt van die jaar 1996.

10.9.12 DIE DRIE TENORE

Op 29 Mei 1996 bet die OKE bewysdat dit nienodig is om
duisende kilometers te reis en nog meer rande te spandeer
om drie tenore van faam te hoor sing me. Die twee sangdo
sente Hennie van der Merwe en Andre Serfontein, en oud
student BertSchoeman, bet gesorg vir "n heerJike aand van
tenoorsangin die vorm vanuittrekse1s nit die operas, operet-

tes, musiekblyspele en ander gewilde nommers. Begelei
dings is waargeneem deur Carina Momsen, Elzette Germis
huys, Bram Potgieter en "n instrmnentale ensemble. Die
geesdriflge applous van die gehoor het die kunstenaars
herhaa1de kere vir verdere toegifte teruggeroep.

10.9.13 DIE SAOU-KONGRES

Die jaarlikse kongres van die Suid-Afiikaanse Onderwysers
unie (SAOU) het 10-12 Julie 1996 op die OKB-kampus
plaasgevind. Die jaar 1996 was "n jaar van groot woe1inge
op onderwysgebied en verskeie sake van besonder aktuele
belang is bespreek.

Erelidmaatskap vail die SAOU is op die openingsaand aan
mnr, H.R. Chamberlain, uitgetrede hoof van die Hugenote
Hoerskool op Wellington, en mnr. AL. van Wyk, uitge
trede hoof van die Laerskool Verkenner in Port Elizabeth
toegeken. 'n Spesiale toekenning vir erkenning van sy
besondere bydrae op die gebied van onderwys en opvoe
ding in Suid-Afiika is aan dr. P.S. Meyer oorhandig, en 'n
gone toekenning vir 25 ofmeer kongresse bygewoon aan dr.
E. Smit, oudvoorsitter.

Benewens 'n effens gewysigde erekode het die Kongres ook
die volgende missie vir die SAOU aanvaar:

Die Suid-Afrikaanse Onderwysesrunie is 'n professionele
organisasie wat vanuit 'n Christelike waardesisteem en
met Afrikaans as voertaal daama streefom
• die helange en ideale van sy lede ten beste te dien;
• 'n beroepsetiek; gegrond op professionele en opvoed

lamdige waardes by a1sy lede te vestig en te versterk;
• deur goeie samewerking met alle onderwysvennote die

hoogste standaarde van opvoedende onderwys te
vestig en uit te hou in belong van die kind.

Die voorsittersrede van mnr, S. Pienaar het gehande1 oor
Onderwysproblematiek: van die dog, en twee aktue1erefera
te is ge1ewer: Aanpassings deur die georganiseerde onder
wysprofesste in 'n verandenJe omgewing deur prof J.F.
Steyn en Aanpassings by 'n veranderde omgewing deur dr.
J .S. Uys. Die geleentheidsred by die afs1uitingsdinee is
gelewerdeurmnr. B.P. O'Connell, Superintendent-Generaal
van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement

Die mees opsienhare gebeurtenis by die Kongres was die
besluit dat die SAOU nit NAPOSA moes tree en by die
nuutgestigte 1andswye SAOU moes aans1uit. In die proses
het die SAOU sy naam aan die nnwe SAOU afgestaan en
om selfvoortaan as die SAOU (Wes-Kaap) bekend te staan.
Die prosedure wat deur die hootbestuur gevolg is, bet
ongelukkigheid by verskeie lede veroorsaak - in so 'n mate
dat ook mnr. Johan Slahbert, rektorvan OKE en wat na die
Kongresdeur die Hootbestuur as ondervoorsitter verlcies is,
nit die Hootbestuur bedankhet

Die Unie, lyfblad van die SAOU, het die volgende
erkenning aan die p1aaslike reiilingskomitee ver1een:
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Die spraakgedeeltes is alles gebaseer
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volksliedere verteenwoordig 'n keur

uit die programreekse
"Die Volk as Digter"-
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Auw.~
Produksiesekretaresse
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Regie
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1. Weg is ons!
'Hanekokkedy

Lekkersij .
Wellingtonse meisies

.Lekkerder sif
Hou jou rokkies

Lekkerste se
Ek dans met die meisie

Jan Kolela

2. DaM'spere
Oo'm Kallie

.Skeis: Die erertransak$ie
Ek is Dawidvan oom Jan

Sy'l bietjie bees .

3. Gesondheid
Groenamara .

Nog 71maaisift
OU'oom Johannes

Skefs: Die hoI land
Hiers '0 lekker .dop

Pamela se oupa

4. Oorlog-oorlog
.. ~ooiemeisies moenie hull nie

Skets: Kolskoot
Die Army is kwaliteit

Duitswes is lekker

5. Kietsi&-kaats
Hyhetat nagte by di~ katte gestaap

Skefs: Dis aJles die kar se skuld
. Een aand op '~ kattebasaar

D·£ELNE.M ERS

~pre eta ~adt fla.ro ~=
,L,..,~~?~
~ .'. .

S~te~o«x VtWid?afd
.sOI.J.ST£

~~-S~

&A~S~

KITAAR

.&dwMd~

. 6. Die ewige vrou
Die darling van my

'n Vrou om te onthou
Ek soekna 'n '\TOU

.Skets: Brancfewyn bringpyn
o kerels julie moet

" die drank taat staan
'. Oompie lodEm}'k

7. 0 bOereplaas
Die voeltjies fluit

Daar·onder by die draai
Smors vroeg saans laat

No ken doe.
Bokka gaanjy saam

Skefs: .Die gebluste opsitkers
Ou oom Kool

8. Tot weersiens
Ro'oiwielwa

Frikkadeltanta
Goebaai my I\teraai

Skets: 'n Vitgerekte storie
Port Elizabeth se trein

laastese
Daglief hartjies

*****
MESOS is afgelei van die Japannese
term, umeboshi, wat "ingemaakte
prulrne" beteken. Aan die Kaap is
die naam oorgedra op gedroogde
appelkose. Soms is van hierdie
gedroogde appelkose in f1esse gepak
en 'n stroop van suiker en water
daaroor gegietom meboskonfyt te
maak.
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Kongresgangers was dit eens dat die reelings uit die
boonste rakke was, van die aonkoms by die koshuise en die
CPo van der Merwe-saal tot by diefyn teetafels en fynproe
wersonthale.

Onder leiding van mnr. Johan Slabbert, die organiseer
de,r en mnr. AlbertHoek, voorsitter van die talcop WeOing
ton, was niles vir enige lid van diespan te veelmoeire nie.

Besondere melding moet gemaak word van die span
studente wat huOe bygestaan het. Sowat van vriendelik
heid, bedagsaomheid en fyn optrede verdien die SAOU se
hoogste dank A3 dit die gehalte van ons aspirant-onder
wysers is. is die onderwys van ons kinders in baie goeie
hande.

WeOington het bewys dot die oorspronkiike denke
steeds vir wenners sorgo Die Mini-Unie wat tydens die
kongres verskyn het, was 'n treffer. Aan mnr: Basil Booy
sen wat 'n leeueaandeel hieraan gehad het, ken ons 'n
Artes, 'n Loerie en 'n Pendoring toe. Hy en sy span ver
dten dill

Die reelings waspuik, die verblyfvoortreflik; die SAOU
se baie dankie!

10.9.15 WELLINGfON/OKB-SANGFEES

Op to September 1996het OKB die inisiatiefgeneern en die
voonnalige Wellington Sangfees met koshuiskore gekombi
neer om 'n baie genotvolle aand van koorsang op die planke
te bring. Die koshuiskore met hulle afrigters was Huis Bliss
(Mona-Marl Boshoff), Huis Wouter Malan (VOS Reyneke),
Huis Meiring (Andrea Pieters), Huis Murray (E. Gilden
hnys), Hawekwa (Roger Adams) en Navarre (Toxic Sox).
DaaIbenewens het die Kollegekoor o.Lv. Hennie Marais en
"n massakoor o.Lv,Hennie van der Merwe ook opgetree.

10.9.16 VERJAARDAGKALENDER

Tydens die teepouse op 10 September (die rektor rnnr.
Johan Slabber! se veIjaardag) was 'n klein groepie gaste
bevoorreg om saam met die personeel by die bekendstel
ling van die eeufeesverjaardagkalender en die eeufeespubli
kasie OKB PROFIFL 1896-1996 teenwoordig te wees.
Komplimentere kopiee van beide publikasies is oorhandig
aan dr. Johan Mouton, uittredende voorsitter van die Kol
legeraad; mev. Margery van der Merwe, eggenote van die
voonnalige hoof mnr. C.P. van der Merwe; mev. Francis
Olivier, eggenote van die voormalige rektot mnr. M.J.L.
Olivier; dr. E. Smit,die laaste rektor van WOK; mnr. P.R
Nortje, voonnalige viserektor, mev. A.C. van ZyI, eggenote
van die voormalige viserektor mnr, JA van Zyl; mev.
Magnet de Villiers, eggenote van die voormalige dosent
mnr. DJ. de Villiers, en mej. Esna Zietsman.

Hierdie veIjaardagkalender bevat sketse deur studente van
die geboue van die Kollege. Dit is ten volle deur die
Nasionale Boekdrukkery-groep geborg.

10.9.17 EEUFEESBLAD: OKB PRDFIEL 1896-1996

Hierdie pragpublikasie en waardige toevoeging tot die eeu
feesjaar is saam met die eeufeesveIjaardagkalender op 10
September 1996 vrygeste1. Ongeveer een helfte daarvan is
mettalle foro's nit die verlede aan die geskiedenis van WOK
gewy, terwyl die res aan ontwikkelinge gedurende die eerste
sewe jaarvan die DKB se bestaan gewy is. Boodskappe van
o.a, mev. ME. Olckers, Ministervan Onderwys en Knltnur
sake: Wes-Kaap, mnr. B.P. O'Connell, onderwyshoof Wes
Kaapse Onderwysdepartement; dr. F.L. Knoetze, oud
dosent en oudhoof Wes-Kaapse Onderwysdepartement;
mnr. H. Bailey, Burgerneester van Wellington en dr. J.A.
Mouton, Voorsitter van die OKB-Konegeraad lui die publi
kasie in.

Die redaksie, onder leiding van mnr. R. Cloete, het oor "n
wye front komplimente ontvang vir die kemigepublikasie.

10.9.18 GEDENKMUUR

Intensiewe beplanning is gedoen en by verskeie verga
derings van die eeufeeskomitee bespreek vir die oprigting
van 'ngedenknaa1d en -fonteinop die noordwesteJike hoek

van die kollegeterrein, min of meer waar die oorspronklike
Baker-gebou gestaan het Hierdie fontein sou dan ook die
fontein wat in 1946 tydens die halfeeufeesviering op die
suidwesteJike hoek van die terrein aangebring is, in
herinnering kon roep.

Tydens'n voorlegging aan die personeel het dit egter geblyk
dat daar nie geesdrif vir die uilgawe verbonde aan so
konstmksie bestaan het nie. Die feeskomitee het derhalwe
besluit om van die plan af te stap en eerder aandag te skenk
aan die oop mimte tussen die C.P. van der Merwesaal en die
B-b10k om dit vir groepe en onfua1e meer verbruikers
vriendelik te maak. Aangesien die tyd vir verdere beplan
ning en uitvoering van die nuwe projek gedurende die
feesjaar te min was, het die komitee besluit om die gedagtes
aan die Kollege se Komitee vir Geboue en Terrein vir oor
weging gedurende 1997 deur te gee.

109.19 PAARL POST

Op 12 September het Paarl Post, met die welwillende
advertensie-onders van die ander opvoedkundige
inrigtings, die munisipaliteit en nege ander adverteerders nit
die privaat sektor drie volbffirlsye gewy aan "OKB vier
eeufees op Wellington".

10.9.20 STUDENTESOKKIE

Op 14 September het die studenteraad "n baie ges1aagde
sokkie vir studente en ander beIangsteIlende in die saal van
die Hugenote Laerskoo1 aangebied.. Die bekende Weskusser
Worsie Visser (ook 'n oudstudent) het opgetree. As gevolg
van die lae toegangsprys van RIO per paar het 'n groot
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toeloop ontstaan sodat daar vir die spreekwoordelike muis
me plekwas me.

10.9.21 STIJDENTEDIENS

Die gebnrikIike jeugdiens in die N.G. Moederkerk is op
Sondagaand, 15 September aan die OKB-studenteraad
afgestaan. Hulle het ds. Wrmpie Berg genooi om die diens
telei.

10.9.22 PROEFSKOLESA.NGFEES

'n Nmrtjie vir Wellington was die sangfees waaraan OKB se
"proefskole" op Dinsdagaand, 17 September deeJgeneem
het AI die skole waar die studente praktiese onderwys
gegee het, is vooraf genader om bandopnames van hnlle
kore in te snmr. Dehalwe kon die keurkomitee "n program
saamstel van die beste kore nit die area - "n program war
koorsang van besondere hoe standaard opgelewer het Die
voJgende kore het opgetree: die laerskole Durbanville,
Hugenote, We1gemoed, Hugo Rust en die hoerskole Strand
(meisieskoor), Drostdy (Woreester), Stellenberg, Bracken
fell, die OKB-koor en die gebruildike massakoor van onge
veer 600 stemme.

10.9.23 WLOKONSERT: BENJAMIN VAN EEDEN

Ouddosent Benjamin van Eeden, wat sedert 1988 dosent in
klavier aan die Stellenbosse Konservatorium is, het op
Woensdagaand, 18 September'n solokonsert in die Good
nowsaal aangebied, Hy het uiteenlopende werke van
Ludwig von Beethoven, Robert Schumann, Arnold Schoen
berg en Franz Liszt gespeel Die belangstellende gehoor het
B:enuie se virtuose teguiese vaardigheid en meevoerende
vertolkingsvermoe met grootgeesdrifbegroet

10.9.24 OUDS1UDENTEREONIE

Die naweek van 20-22 September het aan die oudstudente
behoort 'n Voorbereidende organisasie wat bykans "n jaar
geduur het, het gekulrnineer in "n reiJnienaweek wat deur
ongeveer 350 oudstudente bygewoon is. In die veldtog om
adresse van oudstudente te bekom, het die bestnur uitein
delik sowat 1800 omsendbriewe uitgestunr.

Die Vrydag om 17:00 het oudstudente die koshuisreiinies en
-etes bygewoon. Die heerlike weersiens en die uitrnil van
staaltjies nit die verlede bet die naweek op "n hoe noot laat
wegspring. Daama het diegene wat die Kollege se voIksre
vue "Meboskonfyt" in die Goodnow-saal bygewoon bet,
gedeel in die heerlike sang, voordragte, raaisels en passies
van die jongmense. Na die opvoeringhet die rektor, mnr,
Johan Slabbert, welkom gese en die musemn en uitstalIing
onder in die Goodnow-saal aan die oudstudente en ander
be!angstellendes bekendgesteL Net daama moes aile oud
koorlede na die C.P. van der Merwe-saal vertrek om te oefen
vir Saterdagaand se konsert

Saterdagoggend bet afgeskop met 'n kort video-onderhoud
met mel'. Elsa Fourie van Ca1itzdorp, die oudste lewende
oudstudent van die Kollege. Sy het op 19 Maart 1996 103

jaar oud geword. Hierna is "n kort video vertoon wat die
restourasiewerk aan die Goodnow-saal uitgebeeld het,

Om 10:00 het die oudstudente die eerste keer alma!
byrnekaargekom tydens die noenbyt by die studentesen
trum. Huise Bliss en Meiring was vir hierdie spyseniering
nit die boonste rakke verantwoordelik. Die eerste fotosessie
het lrierna gevolg waar aile teenwoordige oudstudente op
dekadegroepfoto's afgeneem is.

Van die beoogde sportbedrywighede die namiddag bet net
die rugby gerealiseer. Twee begeesterde oudstudentespanne
van WOK en OKP het rnekaar in die "wedstryd van die
eeu" 'n goedige stryd aangese. Afstampe, pypkanne en
sknrms van "intemas:ionale gehahe" was aan die orde van
die dag, Toe die telling naby die einde 21-21 was, het die
eindfluiijie strategies geblaas orndat die meeste se asems op
was en die rokies van die vleisbraaivure te aanloklik geruik
bet Die klomp oud-WOKKE en -POKKE bet die namid
dagterdee geniet, vera! toe heel gemoedelik met drankies en
braaivleis afgesluitis.

Om 18:00 het almal weer in die N.G. Kerksaal saamgetrek
vir "n heerlike maaltyd wat denr Huise Wouter Malan,
Murray en Navarre voorberei is. Na die ete het almal in die
c.P. van der Merwe-saal vergader vir die formele vergade
ring van die Oudstudentebond waardie rurwe grondwet van
die OKB-Oudstudentebond, waarby die WOK-Qustudente
bond vanaf1997 geaffileer sal wees, aanvaar is.

Om 20:00 het die konsert war hoofsaaldik deur oudstudente
en dosente aangebied is, piaasgevind.

Sondagoggend is die retmienaweek met 'n dankdiens, wat
<leur oudstudent ds. Pierre Bosman van Hermanns gelei is,
in die Moederkerk afgesluit Die oudstudentekoor het ook
by hierdie geleentheid opgetree.

Dit was duidelik dat bierdie rennie vir baie oudstudente
besondere betekenis ingehon het Baie dankwoorde is
ui1gespreek en talle briefies van waardering bet die bestimr
bereik, As voorbeeld word die voJgende paragraafnit oud
student Paul Fouche se brief aangehaal; "Nogmaals baie
dankie vir u en u span se onvermoeide ywer om die eenfees
te laat plaasvind en te laat slaag bet Dit was so "n
besoudere voorreg om net weer by Navarre te eet, rond te
loop en weer op die kampus bekendegesigte te sien al is die
meeste se kilometerlesing merkbaar kleiner as myne, selfs
waar my model allater is! Baie geInken baie dankie ook vir
die museum en alles wat daar te beleefwas en is. 'n Mens
se nostalgie wi! dit al he dar die verlede beter was as die
hede, maar "n vriendelike man verkoop 'n das en 'n
skryfblok aan my - werldik al die seun van my on klasmaat,
Johan Steyl, vandag self'n skoolhoof Die voJgende aand is
"n besonder bedagsame dame agter die toonbank in die
museum en weer in die vooIpOrtaal van die C.P. van der
Merwe-saal Ek wens ek kon haar naam onthon, maar al
wat my bybly, is haar unieke nabootsing van 'n Xhosa-vron
tydens die koor-nitvoering. Hierdie twee pragtige jong-
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OUOSTUOENTEREONIEKONSERT
C.P. VAN OER MERWESAAL
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AANKONDIGER: Eugenie Wiggins
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Cent mille chensons

Soliste: Suzanne Erasmus
Begalaiding; Andre Sarfontain
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o.l.v, HENNIE MARAIS
• Chris Lambrechts

• Tredisioneel

o.l.v, JOHAN ROOS

3. VOORDRAG
Bee/d ven 'n jeug, duif en perd

• Tredisioneel
• Tred/s/oneel

JOHAN ROOS

- Giuseppe Verdi

RUBEN LENNOX

MARETHA (FERREIRA) VAN DER MERWE
SUZANNE ERASMUS

ANDRE SERFONTEIN
HENNIE VAN DER MERWE

- Gluseppa Vardl

Aandgasang
pryslied

Solis: Hannie van der Merwe
Va pensiero ull Nabuooo

Begelalding: Andre Serfontain
Come ageIn, swaetdays of wilddelight
Dikgomo dl msijobe

Kwertet uit Rigo/atto
Begelalding: Benjamin van Eeden'

BAlR OANKlK AAN AL om O£Rl.Nll.MEast
Na dIe konsert Is daar kome te koop In die ontspannlngsaal

11. OUDKOLLEGEKOORLEDE EN KAMERKOOR: o.l.v, TOMMIE VAN WYK
anHENNIE VAN DER MERWE

• verw. Chris Lembrachls
• verw. Mertie Driessen

12. SKETS
Krokodll

13. SANG:
Maak my los
'n Dulsend Liggies
Dis Myne

14.VOKALE ENSEMBLE:

PIETER BREDENKAMP
• PieterBredankemp
• PieterBredenkamp

PIETER BREDENKAMP
• N.P. van Wyk Louw

SUZANNE ERASMUS
- Joaquin Rodrigo
- Joequln Rodrigo

MARIE (BURGER) LOUW
ult DiaFlugt Ins GJack

• Nico Dostel
• Nolil Cowerd

o.l.v, JOHAN ROOS

MAGDALEEN (BRAND) VAN ZYL
. • utt LionKing

- Bette Mit/er

JOAN (VISSER) VAN DER MERWE
• S. Le RouxMerais

- CerlZellar

2. SANG:
Das soli dar scnonste We/zar eetn,

Zigaunar ult BittarSwaat

4. SANG:
Ande/uz
De los e lemosvengo

Begeleldlng: Benjamin van Eeden

5. VOORLESING:
Konstemesle In diekerk
Prediker

6. SANG:
Melle die sleafsa lied
Schenkt Menn sich Rosen in Tirol

Begeleldlng: Andre Serfonteln

8. SANG:
Cen you feel the love tonight?
Frome dlstencll

7. ORKES:
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mense kon net sowel my klasrnaats gewees het want die
gees van WOK skyn nog net so sterk in hulle en deur hulle.
Toe kon ek hems. WOK is dood, lank Iewe WOK!" [Die
damestudent na wie Paul Fouche verwys het, was Sandra
Reyneke, finalejaar- H.O.D. (Junior Primer) student]

'n Uitvloeisel van die retmieorganisasie was die register van
ourlstndente wat deur die bestnnropgestel is. Hierdie regis"
ter sou as basis kon dien vir 'n toekomstige register van
oudstudente van die OKB.

10.9.25 MUSEUM EN UITSrALLING

Een van die hoogtepunte vir die oudstndente gedurende die
reiinienaweek was besoeke aan die museum en uitstalJing in
die onderste lokaIe Vlll1 die pragtige historiese Goodnow
saal BehaIwe die uitstalmateriaalwat in die Kollege beskik
baar was, kon die museumkomitee onder leiding van dr.
Jurie Joubert ook gebruik maak van materiaal wat deur ver
skeie oudstudente in antwoord op oproepe in omsendbrie
we gestnnr is. Die eerste keer in die geskiedenis van die
kollege is bewaringswaardige materiaal in "n museumopset
byeengebring en uitgestal "n Besondere kemnerk van bier
die museum is die fcit dat me net WOK-memorabilia
uitgestal is me, maar ook die van OKP. Op hierdiemarrier is
die amalgamasie van WOK en OKP ookin beeldbevestig.

Vyf akkerlloutuitstalkaste is ingerigom van die kosbaarste
items te bewaar. Vier meerdoelige fotorame sta1 'n groat
gedeeIte van die twee kolleges se verlede uit en voldoen aan
die ideaal om die geskiedenis van die iurigtings in herin
nering te roep.

Tydens die rennie is nostalgiese oomblikke in die museum
deurgebring en aangename ervarings deur oudstudente met
mekaar gedeeI deur visuele voorbeelde te identifiseer.

Die formele opening Vlll1 die museum het op 25 Oktober
plaasgevind toe 'n aanta1 oudstudente van WOK en OKP in
die Goodnow-saal 'n geselsaand gehou en prof Bun Booy
ens van Ste!1enbosch op sy gebmiklike onderhoudende
manier oor die geskiedenis van kultuureie onderwys gepraat
het Ander items op die kort program was die OKP-af
skeidslied, gesing deur Hermie van der Merwe; Joban de
Klerkse gehekel met WOK se personeelhand1eiding (die sg.
"blouboek") gesing deur Andre Serfontein; kort toesprakies
deur die voormalige rektore pmf C.G. de Vries (OKP 1973
1976), mnr. Ali. Gous (OKP 1977-1989) en dr, E. Smit
(WOK 1978-1989) en "n slDtwoord <leur OKB se rektor
mnr. J:D. Slabbert (1990-). Die drieondrektore het die li"OU:
Vlll1 die museum simbolies aangeskakel waarna geseIlig
verkeeris.

10.9.26 LENTESKOOL EN UITSTALLINGS

Die dae van 2, 3 en 4 Oktober het aan die besoekers be
hoort! Reeds vanaf die derde kmrtaaJ. bet personeel en
studente hard gewerk aan die beplanning van die lenteskool
en vakdidaktiese uitstll1lings wat bykans in die hele gebon te

besigtig was. Skole oor 'n wye gebied is uitgenooi en
onderwysers en leerlinge kon die kollege besoek, spesiale
lesings bywoon en die uitstallings bestudeer.

10.9.27 S1ERSTORlES

As dee! van hulle bydrae tot die eeufeesjaar het die Laer
skool Hugo Rust, in samewerking met studente van die
OKB, 'n musikale fantasie 'n Ster Storie op 9-11 en 14
Oktober aangebied. Die lirieke en musiek van die 33liedere
is deur Dion N311de, dosent aan die OKB geskryfen gekom
poneer en is gebaseer op die reeks aanvangsleesboekies
Sterstories. Magda Weyers was vir die regie en choreogra
fieen Cecile Coetzee vir die musikale regie verantwoordelik.
"n Groot aanta1 onderwysers, ouers, vriende, 1eerlinge en 'n
dertigtal studente was by die produksie betrokke, wat vol
sale getrek en geesdriflige ontvangs van die gehore uitgelok
bet

10.9.28 KUNSUITSTALLING: KOLLEGESlHOERsKOOL

Afgesien van aanvanklike datum- en lokaalprobleme is die
uitstalliug van studentewerk van die OKB, die Cape Town
College ofEdncation (CTCE) en 1eerlinge van die Hugenote
Hoerskool op 15 Oktober in die Ontspanningsaal gehou,
Aanvanklik is aile kolleges in die Wes-Kaap genooi, maar
behalwe dieCTCE het die ander onttrek,

Drie kategoriee is beoordeel: st 6-8; st 9 en 10; studente,
Die beoordelaars en borg was diese1fde as in die geval van
die laerskolekunsuitstalliug (par. 10.9.9). Ten spyte van die
v?1 program en ander aktiwiteite wat tegelykertyd plaasge
vmd het, was die openingsaand geslaag en heerlik gesellig.

10.9.29 ARTlKEL IN DIE KERKBODE

Op 18 Oktober bet 'n artikel in Die Kerkbode verskyn met
die hoofopskrif ~KB vier eeufees". Die een dee! bet ge
handel oor Andrew Murray se visie wat tot die ontstaanvan
die Onderwyskollege gelei het, en die ander dee! oor die
groat rol van godsdiensby die Kollege.

10.9.30 DIPLOMAPLEGI1GHEID

Die eeufeesjaar se bedrywighede is afgesluit met die diplo
maplegtigheid op Vrydag, 29 November. Die geleentheid
spreker was mnr. B.P. O'Connell, Snperintendent-Generaal
van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement

By hierdie geleentheid is die eerste OKB-erepenning
postnnm aan mnr. MJ.L. Olivier toegekenen "n kopie van
die geskiedskrywiug deur die voorsitter van die Oudstuden
tebond, dr. E. Smit, aan die rektor, mnr. J.D. Slabbert oor
bandig.

Die eenfeesjaar 1996 bet derbalwe oak dee! van die geskie
denis van die Kollege geword. Die feeskomitee het altesaam
20 vergaderings gehou en op sy laaste vergadering op 9
Oktober 1996 vir mekaar gese dat <lit goedwas dat OKB die
eenfeesjaar op "n waardige wysegevierhet,



..
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- CSV
- Krieket, publikasies
- Verskeie eeufeessake
- Atletiek en Landiope
- Netbal
- Noodhulpklub en perso-

neelaangeleenthede
- Tennis, produksies
- SamewerkingmetUS
- Hokkie,swern
- Rugby, museum,uitstal-

ling
- Kmrikulurnsake
- Sterstories
- Stodenteraad
- Preprimere opleiding
- Landsdiens
-Musiekvereniging
- KOOB-aangeIeenlhede
- Oorsigtelik
- Collage
- Geboue en terrein
- Praktiese onderwys
- Kollegekoor
- Tegnologie en Graad-

opleiding,Hout- en Me
taa1werk

- Personeelaangeleenthede
- Kultmnvereniging

Naude, mnr, B.C.S.J.
Nand". mnr, D.C.
0dendaI, mnr. M.J .
Pepler, mev. A.
Pienaar, mnr. CA
Serfontein, mnr, A.
Smit, mev.G.M.
Slabbert, mnr, J.D.
Steenkamp, mej. D.
Steenkamp, mnr, P.J.K.
Van der Com: mnr. J.R.
Van der Merwe, mnr. H.J.
Van Dyk, rnnr. A.P.

Du Preez, mnr, L.J.
Hoek, mnr. A.J.
Jordaan, dr. E.
Joubert, dr. U.

Botha, mnr, J. de V.
Cloere, mnr, R.
Conradie, mnr, J.H.
Conradie, rnnr, J.L.
De Beer,mev. Z.
De Kock, mej. C.

Die Burger:
"Die Wes-Kaap kolleges moo 'slegs sluitnagesprek" 
18Maart 1996
"Wes-Kaapse Ieerlinge kry meeste" - 17 April 1996
"Onderwyskrisis ill erger" - 19 April 1996
"Kolleges loop deur onderrasionalisasie"- 19 Julie 1996

PAARLPOST

«QKB vier eeufees op Wellington", 12 September 1996

PROVlNSIE WES-KAAP

Victor, mnr, A.
WIggins, mev.EAL.

LUGFOTO

Johan Dernpers Van AerialImage

Buitengewone Provinsiale Keeran! 4910, 30 Desernber
1994

SUID-AFRIKAANSE ONDERWYSERS1JNIE

Die Unie, Augustus 1996

CEPUBLISEERDE BRONNE

DIE ONDERWYSKOLLEGE BOLAND

OKB-Profie~ 1990-1993,1996

NASIONALE MEDIA BPIC.

BRONNE GERAADPLEEG (HOOFSTUK 10)

ARCNALE BRONNE

DIE ONDERWYSKOLLEGE BOLAND

Notuleboeke van die Kollegeraad, Senaat, Uitvoerende
Komiteeen SKAkaderniese Sake, 1990-1996

Die OKB-Qudstudentehond Trust, TIr. ID135196

KORRESPONDENSIE

Minister van Onderwys en Ku1tuur. Administrasie
Volksraad aan Voorsitter Kollegeraad, verw. 3/411&17,
1993-12-23

Uitvoerende Direkreur: Onderwys aan Die Rektor, On
derwyskollege Boland, L.I6I2I3,1994-02.Q6

Registrateur (Akedamies) UPE aan Die Rektor OKB.,
verw. 15105104, (?) Mei 1994

Wes-Kaap Onderwysdeparteent aan Rektore van alle
Onderwyskolleges, Omsendbrief60/1995, 28 Julie 1995

J.D. Slabbert, restor OKB aan The Principal, King
Alfred's College of Higher Education, verw, FJ5/27, 22
Junie 1995

J.D. Slabbert, rektor OKB, aan Die Waamemende
OnderwyshoofWKOD, verw. FJ2, 31 Julie 1995

INUGTINGVERSKAF/GEKONTROLEER DEUR

Anker, dr. J. - Rektoraat
Easson, rnnr. H.N. - Xhosaondenig
Bezuidenhout, mnr. Riaan - Kamaval
Booysen, rnnr. B. - Studentekoerant

Hierdie eeufees het 'n voorspelling van wyle mej. Ella Ma
lan in die epiloog van haar geskiedskrywing in die halfeeu
feesuitgawe van die jaarblad (1946) vervul:

Oor nog 'n ondervyftigjaar
Dan is 'ngroterfees mas daar,
Ofskoon ons straks nie daar salwees.,
Hou fier omhoog ons koIJegegees!

10.10 OKB EN DIE TOEKOMS

Onderwyskolleges in die algerneen en die OKB in die
besonder was waarskynlik nog noon so fel in die spervuur
as in die jaar 1996 Die. nit was dns Diemoontlik om hierdie
studie as 'n afgeronde eenheid en met 'n duidelike toekoms
visieaf te sluit nie, want daarbet net een sekerheid bo alles

.uitgetroon, nl dat alles onseker was.

Die geloof en visie van Andrew Murray leef egter steeds
voort in die opvoedlamdige inrigtings van Wellington dat
Christe1ikeonderwys en opleiding gekom het om te bly.



OUDSTUDENTEREU NIE 20-22 SEPTEMBER 1996: AFGESTUDEERDES 1970-1979

AGn:l~ ' 1. Orq Nel (1070-1972), 2. Erena (Reli ef) Holtmann (1973-1975); 3. Alida (Coelzee) Burden (1073-1975). 4 . Lozeth (Swart) van Eeden (1969-1972);
5. Marlca (Houx) Foune (19130-1971), 6. June Joubert (1971-1973): 7. Van As Jorda an (1968-1970): O. Annamare (Kirsten) Buitendaq (1 969-1971):
9. Rix (Rix) Horn (1069-1971), to . lsabo l (Sandenbergh) Foune (1969-1071) -

MII)DEL: 1. 1)11 k van elm W oslhuizon (1973). 2. Si ra (Lom bard) Stoenkarn p (1969-1971); 3. Monica (Alberts) Nol (1976); 4. PI'" 10 Bosma n (1968-1970) ; 5. Alta
(Raux) l3arrelt (1068-1970), 6. Johanna (Odendaal) van Dyk (1968-1970), 7. Esther (Fouche) W arnich (1070-1 073); B. Anolra (Coetzee) Swartz (1970
1973, 1(75); 9. t.ouise (Swart) Heyniko (1976-1978). 10. Cec ile (Strydorn) Brand (1071·1973), 11. Lea Bosholl (1071-1974)

VOOR 1. Dirk Nel (1974·1976), 2. Judy (Louw) King (1969-1971), 3. Hrllelje (Marais) Redelinghuys (1974-1976), 4 . Marleno (van dar Merwe) Botha (1 977
1( 79). 5. Christollo Smi! (19 76-1 978, 1993), 6. Ingnd (Sahlertz) Bronkhorsl (1976-1978), 7. Liana (Visser) Marais (1976-1970); O. Esther (Osborne) Jooste
(1971·1974)



OUDSTUDENTEREONIE, 20-22 SEPTEMBER 1996: AFGESTUDEERDES 1980 -1 989

OGGENDFOTO

AGlER: 1. Gretha (Louw) van der Colff (1986
1989); 2. Izak Viljoen (1986-1989); 3. Marleen
(van Zyl) Marais (1983-1986)

VOOR: 1. Hanlie (Keyser) Nelson (1 984-1987);
2. Elizabeth Malherbe (1 984-1986); 3. Hedri
Laubscher (1979-1982)

AANDFOTO

AGlER: 1. Louise Coetzee (1984-1987);
2. Andre van der Westhuizen (1979-1982);
3 . Hanlie (Keyser) Nelson (1984-1987)

VOOR: 1. Elizabeth Malherbe (1984-1986);
2. Suzanne Erasmus (1982-1985); 3. Rina
(Viljoen) Theron (19S3-19S6)



OP DIE VOLGENDE BLADSY VERSKYN VAN DIE
DOSERENDE, OUD-DOSERENDE EN ADMINISTRATIEWE PERSONEEL

TYDENS DIE EEUFEESREONIE OP 21 SEPTEMBER 1996

AGTER, V.L.N.R.: 1. Oudstudent Tommy Viljoen (per abuis 'n "eredosent" vir die duur van die foto); 2. mnr. AJ. Hoek (1981- );
3. mnr. H.N. Basson (1980-); 4. dr. J.J. Joubert (1981-); 6. dr. Van As Jordaan (1980-1985); 6. dr. E. Smit (1978-1989)

TWEEDE RY VAN AGTER: 1. (Nog 'n "eredosent"?); 2. mnr. T.R.V. van Wyk (1971-1991); 3. mnr. C.J. Matthews (1965-1995);
4. mnr. J. Verster (1994-1995); 6. dr, P.K. Cronje (1979-1989); 6. mnr. A Victor (adrnln. 1980-1989, 1993-); 7. Mnr. A Serfontein
(1977- )

MIDDELSTE RY: 1. Mev. C.C. Barnard (Huis Meiring 1977-1980); 2. mev. EAL. Wiggins (1980-1995); 3. mev. M.S.E. van Eyssen
(1974-1980); 4. mnr. H.J van der Merwe (1977-1996); 6. mnr. B.J. van Eeden (1977-1987); 6. prof. M.C. Barnard (1971-1982);
7. mnr. B. Booysen (1991-); 8. rnnr. C.A. Pienaar (1973-)

TWEEDE RY VAN VOOR: 1. Mej. E Koekemoer (1978-1993); 2. mej. M.M Wagenaar (1955-1986); 3. mev. AE. Smith (1978-1980);
4. mej. S.J. Langenhoven (admin. 1972-); S. mev. P.M. Nel (admin. 1977-); 6. mej. N. Van derWesthuizen (1972-1989);
7. mev. C.H. van der Merwe (adrnin. 1976-1981); 8. mev. M. Hauptfieisch (1961-1968); 9. mev. J.E. Giliomee (1980-1981)

VOORSTE RY: 1. Mev. M.1. Joubert (Huis Bliss 1984-1993); 2. Mev. HS. Basson (Huis Meiring 1987-1996); 3. mev. CA van Zyl (Hulse
Wouter Malan en Meiring 1955-1976); 4. mev. M.M. Noteboom (1952-1955); 6. mej. S.E. Lombard (1961-1979); 6. mev. M. de
Villiers (1953-1955); 7. mej. M.M. Studer (1970-1988); 8. mej. S.M. Zietsman (1953-1986); 9. mev. M. Van der Merwe (1990-1992);
10. mev. G.M. Smit(1978- )

HEEL VOOR: Mej. HK.1. Ellefsen (1942-1976)
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HOOFSTUKll
ANEKDOTES EN JUWEELTJIES

Namate die opleeswerk vir bierdie navorsing gevorder het,
het die panee! besefdat interessante gebeure en staaltjiesoor
die loop van jare plaasgevind bet wat opgeteken behoort te
word, maar wat rue noodwendig dee! kan vorm van die
normale en feitelike geskiedskrywing rue. In die omsend
briewe wat aan die oudstudente gesnmr is, is hulle versoek
om interessante herinneringe neer te skryf met die oog op
die inbind daarvan in 'n bundel wat niteindelik in die nuwe
museum in die Goodnow-saal bewaar sou word. Aanvank
lik was die reaksie traag, maar geleidelik bet die herinneringe
begin kom. Hierdie hoofstuk het sommige van daardie ver
tellinge oorgeneem en is ook verder nit die opleeswerk aan
gevul om iets van die gees in die Kollege en onder die stu
dente te probeer weergee - iets wat rue in die vorige hoof
stukke met die kliniese geskiedskrywing tot sy reg kon kom
me.

Mej. Martful Cillii het in die 1946-haIfeeufeesuit"oawe van
die jaarblad vertel dat sy in 1897 as onderwyseres na die
Kollege ternggekeer het. «So nou en dan bet ens ' n toets
geskryf maar nooit weer iets daarvan vemeem rue. Die heIe
opleiding was in Engels, en die proefonderwys het gedeel
te1ikbestaan nit'n week1ikse kritiekles ('object lesson') aan
'n kIaskinders. SodIa die kIasverwyder was, het die mede
students geleentheid gekry om die Ies te kritiseer en sorns
was die kritiek sonder genade vir die slagoffer. Mnr, Harvie
moes dan weer op sy vriendelike, beskeie wyse probeer om
die wonde te heel~

In dieselfde haIfeeufeesnitgawe het mev. Maggie (Joubert)
Joubt'rt, war in 1899 WOK (destyds WTC) se naarn hoog
gehou het deur die eerste plek van alIe Oz-kandidate in die
Kolonie te verower, o.a. vertel: «'n Uitstaande gebeurtenis
van 1899 was die uitnodiging wat aan die Hngenote
1ruigting gekom het om 'n besoek te bring aan 'n groot
passasiersboot, 'Carisbrook Castle'. Kaptein Robinson het
die mooi gewoonte gehad om tydens elke besoek wat sy
boot aan Tafelbaai bring, 'n uitnodigingte stuur aan een van
die meisieskole naby Kaapstad om 'n dag by hom te kom
deurbring. Maar die voorwaarde was dat elkeen 'n gedig
van rninstens 20 reels moes dig en saambring. Die getal
wat kon gaan, was beperk; dus moes daar looitjies getrek
word in elke kIas, en gevolglik: was die opgewondenheid
groot! Ons OrkIas wat by Cummings Hall tnis was, kon
ook meeding om saam te gam. Ek bet steeds 'n paar van
ens studente se pogings om te dig. Een was oor 'The
Middle Class', soos 0, toe genoem is, en o.a, behalwe reels
oor die studente, het ons hoof ook sy verskyning daarin
gernaak bv.:

'Our teacher is from Scotland free
WIth all his wealth oflore,
He patiently to us imparts

From his abundant store;
He is a witty man, indeed,
So full of tim and mirth.
The students say they ne'er did see
The like ofbirn on earfh!'"

InAugustus 1898 het die geval van die avontuurlustige mej.
G.D_ wat by die Seminarie geloseer het, voorgekom. Sy
het sender verlof by die koshuis nitgeglip om te gam dans.
Soos rom. Harvie aan die Departementgeskryfhet «Unfor
tunately, she had,however, given some trouble by going out
on one or more occasions to private parties without leave
from miss Ferguson and had there taken part in dancing.
She did not speak the truth about it. ..~ Later het die dame
verskoning gevra, maar weer gam dans. Mej. Ferguson het
geoordee! dat sy nog nie geskik was om tot die «Interme
diate Class" toegelaat te word rue, maar as haar optrede
goed genoeg was, sou sy tot die «Middle Class" toegelaat
kon word.

Op 12 Augustus 1986 het die legendariese mej. Ella Malan
am die Goodnow-eeujaaneelingskomitee "n dankiebriefe vir
die reelings van die retmienaweek gestuur en O.a. oor dr.
Egel, na wie in par. 7.4 verwys is, vertel: "Daar was interes
sante stories van die groot frisser dr. Egel en sy tingerige
vromjie, Liesbet, wat by Huis Murray geloseer her, Een
aand skree hy skie1ikvir haar - sy het ook in die koor gesing:
'Liesbet, go fetch dat odder book of mine dar I forgot at
Murray Hall.' <1 wiel not.' 'Liesbet, will you pleez fatch
dat book.' 'Jass, now I mel go.' Dit was 'n aardigheid om
huI na vroee aandete in die somer in hulle donkiekarretjie te
sien ry, verby ons huis naby die Seminary: hy op driekwart
van die hankie - sy darem nog op die origestukkie."

In die notuIe van die Wellington Skoolraad van 10 Novem
ber 1908 staan daar: "Training College: Complaint was
made that the street before this school was obstructed by
the pupils before school and during recess times. The
chairman undertook to see the principal upon this matter,"
Daar is ongelukkig nie weer genotuIeer of rnnr. Harvie
hierdie probleem opgelos her rue.

Dr. Wouter De Vos Malan, wat SGO van Kaapland gedu
rende die jare 1934-1953 was, en in 1912 aan WOK
gestudeer het, het in 1930 in die Jaarblad geskryf "Byna
ongeloof1ik is dit vir my dar "n agtienjaar verloop het sedert
my studentedae in die Opleidingskool, Wellington. In die
werldikheid is dit SODS die dag van gister, My ondervindings
moet inderdaad baie lewendig gewees het anders kan die
herinneringe me so helder vandag meer wees rue.

«En vreemd is dit dat die verste wat ek kan terugdink in
die verlede, am 'n gebeurtenis is wat in die Opleidingskool
plaasgevind het. Die Oefenskool (toe 'Practising SchooI')
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genoem) was in die dae al deel van die Opleidingskool en
daarheen het ek as jong seun gegaan. Van die eerste more
weet ek niks rneer me, maar van 'n ander gedenkwaardige
<lag wel, Dit was my verjaarsdag en in die middag toe die
skool aangaan het mej. Maria Malan (nou mev, E. Krige van
Ceres) my nit die klas kom haal en verlof gegee om saarn
met 'n ander klas te gaan piekniek hou, En al twee die
onderwysersesse war met die kinders uitgegaan het die
middag het my gesoen en my 'n klein presentjiegegee. Dit
was vir my 'n stukkie heme! en het liefde vir die skool diep
by my ingeworteL G'n wonder dus nie dat dit my eerste
herinnering van die lewe is en dat my eerste skooljare in
daardie ou skoolgebou'n eienaardige aanloklikheid vir my
gehad het,

"In daardie <Practising School' was ek 'n hele paar jaar
lank en het gevolglik e1ke hoek van die ou gebou geleerken
Ons gelukkigste oomblikke was as <teacher' (een van die
kweke-hnge) vir ons kom nithaal cit dieklaskamer, waar drie
of meer klasse bymekaar was, om vir ons te gaan lesgee in
een van diehoeke van die <hall'. Ons het met die <teachers'
enigemoontlike kaskenades aangerig, Hulle was meestal so
anders as ons gereelde klasonderwyseresse en onbewus het
ons die meeste genot en heerlikbeid nit die veranderde
omstandighede gehaaL Net een gebeurtenis het ons geIuk
verstoor, I1JlaIIl1ik die verskyning op die toneel van die
'method mistress'. Daarvoor was aile ore gespits. Lank
voor <teacher' enig iets gewaar geword het, kIink dit van alle
kante: <Teacher, daar kom miss Soloman aan! Teacher,
dis miss Bennett met haarkort treetjies!' 'Pas op, Teacher,
dis Mr. Harvie.' En minhet ek en ander ooit daaraan gedink
dat ons later self kwekelinge daar sou wees en self met
onstuimige kinders in dieselfde hoeke van die saal sou
sukkel, met niks minder vrees vir die forse tred van rnnr.
Harvie nie!
~M= ek moet my haas oor latere skooldae en kollege

dae. Na'n ses jaar in mnr, MacCrone se skool (nou die
nuwe stadsaal) is ek na die Hngenotekollege en na drie jaar
weer terug in die gebou van my eerste liefde.

"Die alleraangenaarnste herinnermge van die jaar 1912!
Klasmaats van alle soorte: gegradueerdes, gematrikoleerdes,
interrnedieres, "n man met 'n snor kersvers nit Engeiand en
slegs drie manspersone onder 'n boeImeisies. Die verslcille
in akademiese status het nooit op die voorgrond getree trie
omdat ens te besig was met ander dinge. En om ens geIuk
10 noon is rom. Harvie ses maande lank met verlof en het
mnr. Da\ies, wat saam met ons jonk en lewendig was, as
prinsipaal geageer. En Rev. McCulla, met sy moe humor,
het ook bygekom. Eersgenoemde kon al Ie interessant
afdwaal van die les enons het gou die kuns geleer om die
afdwalinge voordelig vir OTIS te Iaat geskied; Iaasgenoemde
kon onverbeterlik snilllks wees sonder dat hy enigsins daar
van bewllS was.

~Ek sien my nOll in die verbeeldiP.g voor hom in die kIas
sla2n en re.-iteer: <To be or not to be...' en hoor hom
droogweg se nadat ek k!illlr is: 'This is a good sample of
repetition, repetition, not recitation' En dan rnai hy my aan

om iets te kies wat rneer by my spesiale talente van voordra
pas!

"En so kan ek voortgaan. Ons het die Oll skool
liefgehad. Hy het toon en atrnosfeer gehad en sy stempel op
ons afgedruk Waar ons ook al gegaan het, was ons trots
om te ken verklaar: OIls kom van die Opleidingskool,
Wellington.

"Mag die ou Alma Mater voortgaan om te bloei en goeie
vrugte af'te werp."

Mej. Ella Malan het in 1950 van mej. L.B.Hosldn, kinder
tuindosent (1915-1925) wat in 1950 oorlede is, geskryf
"Another memory ofher dates back to the <flu epidemic of
1918, when for three weeks of that 'Black October' month,
College too, was closed. Then it was that she and hergreat
friend, miss Elly Tismeer (Kindergarten Inspectress), also
joined the group of voluntary helpers and, with no thought
for themselves, day by day went into all sorts and
conditions ofhouses to give practical aid, and to do home
nursing where often whole families were stricken."

In die vroegtwintiger jare het 'n onderwyser vanuit die
Vrystaat aan die WOK verder kom studeer om sy kwalifika
sies te verbeter. Na die einde van die jaar 50 kant het hy "n
aanstelling vanaf die volgende jaar by 'n tweemanskool in
die Klein Karoo gekry en uit sy pos in die Vrystaat bedank
Toe hy in Januarie by die skool opdaag, blyk dit dat die
enigste verblyf 'n tweepersoons-onderwysershuis is, maar
dat die ander onderwyser 'n dame was. OTIse kandidaat is
toe summier van sy pas oruhef

Mej. Mlmmle Laubscher, wat in 1928 afgestudeer het, het
van Van Wyksvlei af in die I929-jilllTblad geskryf "Ek het
nooit geweet dat onderwys gee so swaar is nie, maar nou het
ek dit ondervind. Ek is op 'n eensarne boereplaas wat
bestaan nit drie klein rooi baksteenhuisies, en verder nih 
ja, so baie 'niks' het ek lank laas gesien. Hier was ek al
predikant, dokter, kleremaakster en alles waaraan 'n mens
kan dink"

Mev. Olive (Robertson) Basson (1928-1929) verte! dat die
tweedejaars in 1928 The Mikado opgevoer het, maar hulle
het niernand \iTdie reI van Nanki-Poo geliad nie. Syas eer
stejaar mees toe maar inspring. In hilllr tweede jaarhet hulle
korfbalspan onder die kapteinskap van Mercia Hodgson as
oorwinnaars deur die seisoen gegaan. "In die Junievakansie
van 1929 raak ek en Sirnonsviei 50 baas verloof - iets wat
daardie tyd ongehoord was. Die perscneeI het dit dierbaaI
aanvaar en my belofte was dat my werk me sou skade ly nie.
Ek het darem in die eerste graad ges!Bag en was die enigste
wat 75% behaal het Ek het seIfs die personeel na onsplaas
uitgenooi een narniddag. Oat ek dit gewaag het, kan ek
vandag trie glo me. Die plaas het 'n pra"oti,,"" on herehuis
gehad, maar 0 wee! die meubels was baie skaars want ens
hetarm begin"

Mev. Irmgard (Weda-) Hattingh (1929-1932) het nit
TaIkastad geskryf ~Ditwas voorwaar heel ander toestande
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as die hnidige. Daar was net die kursus vir primere
onderwys plus een jaar Kindertuin wat ek saam met vyf
anelervoltooi het, Ons was maar 'n handjievol studente, 50
dames en 5 mans - treurig, nie waarnie!

"Daar was net twee darneskoshuise, Navarre en
Nonagon, Die 5 mans het ander heenkome gehad. Ons het
darem 'n korfbal- en tennisspan gehad,

"My eerste aanstelling was by die Instinmt vir Blindes
op Worcester, toe op Tarkastad waar ek my man ontmoet
het.

"Ek was onlangs deur Wellington. My mond het be
hoorlik oopgehang om die groot veranderings, vera1 op die
kampus, te sien, NOll kan ek spog dat my kIeinseun, Jano
Roux, ook sy kursus in Hout- en Metaalwerlc op OKB
neem."

Mev. Lily (van Heerden) .Joubert (1930-1932) het nit De
Dooms geskryf "Dit was destyds depressiejare, miskien
die rede waarom geenjaarblaaie verskyn het me. Dit was
ook die tyd toe die studente-inrulme beperk Was en elke kol
lege net 'n sekere kwota gekry het, Ek dink ons eerstejaars
was so ongeveer 2(} en so ook die tweedejaars. Die Kinder
tuin was 'n ekstra jaar maar ons was net 6 omdat die geld
skaars was,

"Die prinsipaal was "n 'Welshman', mnr, A. Wynne Da
vies. Die res van die star was ook Engels: •Miss Peat,
Singing and Music, not a single word Afrikaans; Miss
Coaton, English Literature; Mr. Moore, English; Miss.
Wallace, Art; Miss Cross, Kindergarten; Miss Ella Malan,
Needlework and Afrikaans', maar in hulle huis ook baie
Engels.

"Mr. Davies, wi! ek amper re, was 'n 500rt 'tiran'. Hy
het sommer voor alrnal van die verhoog af gese: •Miss
Marais, sit straight. If you can't sit straight, how do you
want to teach children to sit straight?'

"Een damestudent het op die trappe gegly en haar hele
kIas en sy moes vir 10 minute trappe !dim, een kant op en
ander kant af, en hy staan en wag en kyk Alle versoeke
moes per perfekte Engelse briefaan mnr. Davies gerig word.
NOllhOlljy die kemrisgewingbord dop. •Yes' is goeie nUllS.
•Come and see me' amper 'n soort doodsvormis.

"Kantoor toe! 'n Opname vall jOll vordering en gerlrag
en dan die hele pedigree van die voomemende metgesel
Alles, alles in die fjmste besonderhede! Dan beslnit hy of
jou metgesel professioneel is - hy laat nie sy studente toe
om met nie-professionele mense te lrommunikeer nie. My
metgesel, 'n boer - 'Why sonervous? A farmer is a profes
sioruli' - dank die Vader 'if die Genade.

"Alles in Engels was vir ons 'ngroot probleem. 'Deba
ting Society, Christian Students' Association, devotions
every morning English only', sang nit Sanky. (Ag, op 85 is
my spelling so verroes en die skrif laat veel te wense oor.)
Die probleern en angs het oor die voertaal gegaan, vir 'n
matriekdogter daar nit die diep Karoo was dit maar me mal<
Jik nie - jyhet nooit Engels gehocr nie,en nOllnet Engels.

"Ons het onderrig gekry in al die laerskoolvakke plus al
die kollegevakke. nit was nogal 'n bree opvoeding. Miss
Peat het ons ook ingelig oor presies waaruit bestaan 'n
orkes. En so was daar baie algemene kennispraatjies - dit
wasgoed

"My eerste les was iets vreesliks. Ek moes op die wit
kant van 'n rol muurpapier (ek dink dit was Amundsen se
ontdekkings) skets en dit dan voor die kIas afro1 en lesing
gee; 'n wonder, ek het dit oorleef Nie eintlik uitstaande
staBltjies rue, behalwe die ysere hand waannee Mr. Davies
geregeer het, En dan, elke nuwe dag met 'n nuwe reel of
gril, elkeen moes net sy werk perfek doen. Ons was in 'n
roetinegroef, as 'n mens dit so kan noern.

"Ekhoop tog u sal nitvind ens het maar so "n bietjie in
vrees en hewing gelewe. Sukses met die jaarboek, en rnooi
wense vorentoe.

"Naskrif Ons had 'n uitstekende korfbalspan, maar
geen mansport, In die eerste jaar was daar net 3 en in die
tweede jaar 2 rnanstndente."
l\Iej. Corrie van Niekerk het in die 1930-jaarblad vanaf
Matjiesfontein geskryf dat die bouvallige deur van haar
skool me kon sluit me. Een namiddag, weens die reen, het
sy maar drie kinders in die kIas gehad, en omdat die sk001
vreesJik gelek het, het sy hulle in haar kamer geneem.
Intussen het 'n klomp bokIammers hul kans waargeneem en
die skoolgebou bestorm. Toe sy weer daar kom , het haar
oe 'n ontsettende toneel aangestaar boeke en layt, vuil
getrap, het op die grond gele; daar is aan haar registers
gevreet; die buiteblad van mev, Maxie de Villiers se Twaalf
Kinderliedjies het sy buite opgetel, maar waar die inhoud
was, het net die hokke geweet!

Mev. Lucy (Marais) Nel (1917, 1932-1933) vertel "Die
dissipline Was baie streng, so het dit gebeur dat man- of
darnestudente al hul voorregte vir die volgende kwartaal
verbeur het, omdat hul gedurende die elfuurpouse met
mekaar in die saar gedans bet. Nadat ek deur die VSR
afgevaardig is, het die hoof goedgunstig ingewillig dat
dames met mekaar en here met mekaar gedurende die pouse
kon dans (of drnar), maar onder geen ornstandigbede mag
dames en here met mekaar dans nie

Mev. Cienie (Malan) Boom:aaler (1932-1933) het nit Parys
in die VI}'staat geskryfdathaar gesondbeid dit rue toegelaat
het em die opwindende rees by te woon nie. Sy was 'n
bcorling van Wellington en was in die losieshuis Nonagen
tuis. Naweke kon sy egter hnis toe gaan na hulle plaas langs
die Bainskloofpad

~Ek is my lewe lank dankbaar 'if die d."'eglike ondenig
wat ek ontvanghet. Dit het my in staat gestel om vier jaar in
Snid-Afrika onclerwys te gee, daama twintig jaar in die
Belgiese Kongo waar ek en my man sendingwerk gedoen
het totdat ens in 1960 mees vlng weens onluste na hulle on
afhankliklleidsoomame. Ons het byna al ons besittings daar
vedoor en nit genade met ons lewens daarvan afgekom. My
ma'! het in Transvaal gaan boer waar ek weer kon skoolhou
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tot Desember 1974 toe ek nitgetree het, Hy is non al byna
dertien jaar oorlede.

~As gevolg van suikersiekte het ek die grootste dee! van
my gehoor en my gesig verloor en na baie voetoperasies kan
ek me goed loop of staan me. My grootste werk vir die
Meester is non voorbidding en siekes besoek - sorns in "n
rolstoeL Daarom kan ek nie Wellington toe gaan nie, maar
ek sal baie aanjulle dink en virjulle bid, D.V.

"Ek hoop jy kan my skrif lees, want ek skryf meer op
gevoel as op sien. Wees hartlik gegroet."

Mej. M.e. Odendaal (1932-1934), en later hoof van die
Oefenskoo1 Hugo Rust) skryf nit Centurion: "Baie dankie
vir u omsendbriefvan 20 Maart 1996. Dit het hierdie on siel
van 83 jaar veilig in die tehuis vir bejaardes bereik, En o!
Hoe dink ek terug aan al die lief en 1eed van die afgelope 64
jaar!

"In Oktober 1991 kon sewentien van ons 1931-matriek
Jdas van die destydse Hugenote Hoer Meisieskool weer ons
gesigte vir mekaar gaan wys. Soos my broer opgemerk het,
nadathy die groepfuto deur die bril bekyk bet <Oak maar
'n Idomp ven:impelde gesiggies' ... Meneer, as die gesond
heid en die vervoer dit toelaat, hoop ek, D.V., om ook die
eeufeesviering in die nuwe Onderwyskollege by te WOOll.••"

(Opmerking: Mej Odendaal se gesondheid het dit
ongelukkig nie toegelaat dar sy vir die reunie kon kom nie
-E.S)

"Die dames se liggaamsoefeninge is deur mej. Peal
waargeneem (Engelsmedium). Ons bet kruis en dwars in
die algemene saal gemarsjeer, anus geswaai, <touch toes',
<hands on your hips', "bend backwards.'

"Daar was twee georganiseerde sportsoorte vir dames:
<basket ball', afgerig deur mej. Ella Malan (die gruisbane
was voor die koshuis Kwathn, waar die Oefenskool Hugo
Rust later gebou is) en hokkie (die speelveld was aan die
linkerkant van Stasieweg. Daardie hele terrein was 'n oop
meent met kruis en dwars voetpaadjies - ook nog die dae
voor daar'n spoorwegbrug gebou was).

"Sang: Die vollegetalstudente is Vrydagoggende na die
Godsdiensoefening in koorsang in die saal deur die hoof;
mnr. Davies afgerig. Beroemde Jdassieke werke, hv. Die
Messias van Handel en ander kantales, is ingestodeer. nit
Was prysenswaardige opvoedingswerk.

"Van 'n debatsvereniging het ek geen herinnering me,
maar wel van ons Christenstudentevereniging wanneer ons
een oggend per week bymekaaIgekom het, Daar is oak jaar
liks in die Jtmievakansie 'n kongres in die Strand gehou,
Verteenwoordigers van ander kolleges en universiteite het
'n week lank daar saam vergader. Ek kan anthon dat
beroemde professore van die Kweekskoa1 op Stel1enhosch,
soos doktore B.B. Keet en Van Rooyen, ons gereeld gelei
het"

Mnr. Ahnero Oosthuizen (1934-1935) vertel dat hy nog
goeie gesondbeid geniet ~I live so long that I am a dead
loss to the pension fimd," IY.e plaas Hexberg, waarop die
Kollege se sportveld is, het vroeer aan sy skoonvader Koos

Moller behoort In die on huis wat die manstudente later
"Die Palms" gedoop het, het hy ouers gevra. Hy verte1 ook
van rom. Davies: "Hy het ons, die hele groep studente,
Vrydagoggende in die saallaat sing. En getrou aan sy land,
so bekend vir sang, het hy in daardie opsig sy seel op ons
afgedruk. Moenie praat van as ons nie goed singme, hoe hy
hard 0P die plankv1oerverhoog TRAP om ons 'wakker te
skud'. Swaai met die hande en roep nit 'The bases must
come outl!'

Hy he! soms, as hy studente vind wat buite die
ldasure dinge verkeerd doen wat hulle optrede betref, hulle.,
soos ons gese het, 'gegate'. Dan mag hulle vir 'n tyd nie nit
die koshuis gaan nie. Ek onthou van 'n geval.. waar die
dame oak 'gegate' was: in Navarre, maar danstaan sy net
binnekant die hek en hy net buite, en so hon hulle mekaar
geselskap tot sy koshuis toe moet gaan!"

Mev. Bessie (Franszen) Burton (1934-1936) skryf o.a:
"Sal ek ooit daardie eerste proefles vir mnr. Davies vergeet!
5 <English Idioms' vir tn st V-ldas. Daardie dae het ek nog
roci hare gehad en het gehon van 'n uitdaging. Ek het
beslnit om die 1es prakties en aanskoulik voor te stel om dit
meer verstaanbaar te maak. Die eerste idioom was "You've
burnt your boats.' Ek het 'n meer gemaak met die eiland
aan die oorkantste oewer. Driebootjies is gemaak Die ldas
het voor my plek ingeneem. Die drie bootjies vaar toe oar
die meer en vuur word op die eiland gemaak om vleis te
braai. Maar 0 wee! Daarraakdie bootjies aan die brand en
daar was g'n kans vir terug seil nie. 'You've bumt your
boats.' Die ander vier idiome is ook behandel en non kom
die kritiek! Mnr. Davies se toe vir my: <Well, miss
Franszen, I am proud to admit that 1had a touch ofginger in
my moustache when I was a younger man! '"

Mev. Burton verte1 oak ""Nantes Breedtwas 'n student in
ODS A-seksie. Hy was die seun van ODS plaaslike sendeling,
eerw.Breedt Nantes was 'n opperste platjie! Hy word toe
deur die manstudente in ons ldas uitgedaag om 'n sekere
statige, preutsekindertuinstudent te omhels en te soen voor
die namiddagsessie om 1.30nm. begin Nantes neem dade
lik die uitdaging aan. Toevalhg kom hy die betrokke stu
dentin die gangdieselfde middag tee. Hy laat nie op hom
wag nie en omhels die dame en gee haar 'n vurige soen. Sy
ruk los en gee 'n oorverdowende gil Alma! was koud
geskriken sit soos mnise in die klaskamer, Meteens verskyn
mnr. Davies in die Jdaskamer. Nantes word na die kantoor
ontbied, Hy het weggekom met 'n goeie skrobbering! Ek
was me verwonderd dat hy daarvanm skotvry afgekom he!
nie want die hoof, van Skotse afkoms, het te vee! van 'n
vonkeling in sy oog gehad toe hy in die ldaskamer verskyn!"

Mnr. D.H. Thompson (1935-1936) skryf in die 1946-fees
uitgawe: "Our first year witnessed the retirement of the
principal, Mr. Davies, B.Sc., who for many years had been
at the helm steering his ship through calm and perilous
waters alike. His cheery rnddy-complexi.oned face inspired
his colleagues and adapted children to better WOIX. As long
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as I live 1 shall never forget or want to forget our singing
lessons on Friday mornings. Gesticulating, in a way charac
teristic ofa Hebrew priest, he would drive and cajole us into
correct interpretation and pitch. Even Mendelssohn would
have applauded our rendering of his oratorio Elijah! Long
may that cheery Welhsman's face be remembered in the
annals ofthe Wellington College history."

Met mnr. Davies se aflrede in 1935 het mej. Ella Malan in
haar fotoaIbum 'n "Ballad of the Welshman A.W.D."
geskryf Hierdie ballade het vyftien verse met 'n koortjie
gehad enisgedig op die melodie van "Polly Wolly Doodle".
Verse II-I3 het so gelui:

"But best ofall he made them sing
with zestmost lustily,
in the hallyou could hear the echoes ring
called forth by A W.D.

"The conductor's art he knew full well,
full well knew A.W.D.
He held his choir as by a spell,
a Welsh wizard was he.

4'T!s wondrous what he made them do,
thisman AW.D.
With oratorios like Elijah too,
real culture,A.W.D."

Rita (de Vos) van Scbalkwyk (1936-1938) skryf o.a.:
~WOK skryf in vir The Argus se 'Get Fit Campaign' op
maat van The Doll Dance. OIlS Iyk 50 mooi, want ons voel
so mooi - met apologie aanFanner Brown's Chickens. Net
voor die kompetisie ontstaan daar ?n groot probleern. Wat
van ons dikke, witte bene? 'Tan', skoenwaks? M.,m,m, ons
dink. ... En Eureka, Candy's Crystals gee ens 'n pragtige
'quick-tan'!"

Sy skryfook: "Ek en Stienie van Schalkwykgaan altyd
saam na 'n dorp (vir proefonderwys). Met groot ems
bespreek ons die sosiale aspek van die saak en besluit om
nooit alleenmet 'n vreemdeman uit te gaan rue. So gese, SO

gedaan, 1.5 die manne parkeer en liries begin raak oor die
maan en dieberge, beteken dit gevaar, vera! vir die een op
die agterste sitplek OJ'.!; het 'n fyn tegniek ontwikkel. Jy
VIa belangstellend uit, jy sing, lag en gesels. As die
geselskap opdroog, verte! jy 'n bioskoopstorie ad infinitum.
Glo my, dit het gewerk soos 'n born. Wie kan nou seIfs 'n
soentjie steel as die bekkies aanhou babbel - immergroen
jare!"

En dan haal sy am: "Since last we met I've become a
frivolous old lady, having two boy friends. The first is Mr.
Will Power. He helps me get out of bed every morning.
The other is I\Jr.Arthur Ritis who never leaves me alone."

Retha (Gerber) Groenewald (1936-1938) skryf "Die
koshnislewe op kollege was vir my heedik. In 1936 was ek
'n eerstejaar en luis in Navarre saam met ongeveer 80 dame
studeute. Ons huismoeder was mej. Gamble, 'n onderwy-

seres aan die Hugenote Hoer Meisieskool. Sy was streng
maarbaie regverdig en. m.i., dierbaar.

~Voor Navarre was in daardie dae baie digte borne
waaronder buurrnense se hoenders weggele het OIlS het
goeie, voedsame maaltye in Navarre gekry, maar sommer
van kwaaddoenerigheid het ons die eiers uit die neste gehaal
en saans in OIlS kamers gekook in 'n teepotjie waarin ons
dan weer later tee gernaak het (S..SI). Om'n stofie te mag
gebruik het, was natuurlik heeltemal verbode. Die waag
halsigheid het seker smaak aan die eiers en die tee gegee!

"Nou moet ek darem verduidelik dat ek mer praat net
namens ons viermanskap, wat op daardie tydstip bestaan
het. Dit was Nealie le Roux, Lulu Groenewald, Jacoba
Marais en ek, Retha Gerber.

"Sommer vroeg in ons eerste jaar was Jacoba en ek
swaar "geease', sy met 'n eerstejaarstudent en ek met 'n
tweedejaar. Dit sou darem te formeel wees om op Saterdag
aande, wanneer ons tot 10.30 mag uitgebly het, in Navarre
se 'common room' te gaan opsit en voor ander soentjies en
drukkies uitdeel Gou het ons die plan gekry om van die
hankies wat daar rond gestaan het, tussen die digte takke
van 'n boom te skuiwe en sodoende vir ons lekker privaat
vryplekkies te maak In die winteraande het ons dit tot
gewaag om 'n reisdeken uit te smokkel vir die koue om die
bene. As dit gereent het, was ons natuurlik 'geball'. Dan
het ons ons pennies getel om te sien of ons me bioskoop
kaartjieskon bekostig rue.

"Omdat die ander twee van ons vierrnanskap se kerels te
ver was om Saterdagaande te kom mer, het hulle baie
onseifsugtiggedeel in ons vreugde. Hulle het in die karner
tee gernaak en dit dan trappe afgesmokkel, by mej. Gamble
se kantoor verby, en vir ens op ons hankies onder die borne
bedien. Daar moes net op 'n sekere marrier gehoes en deur
ons beantwoord word, om seker te maak die tee korn by die
regte pare uit, Het party van ons eetgoed van die huis gekry
gedurende die week, dan was Saterdagaande se teedrinkery
heeltemal 'n fees!

"Geeneen van ons is met daardie kerels getroud rue..."

En van Navarre gepraat, blykbaar was die dames van
Navarre in daardie jare baie lief vir brood. In die 1936-jaar
blad het 'n eerstejaarstudent, PetnmeIIa Ferreira, die vol
gende leengediggie gepleeg:

~'NAVARRE' AT SUPPERTIME

Sing a song ofsupper time,
a plate heaped up with bread;

Three and sixty hungry girls
waitingto be fed.

Vt'hen thebread was up and done
the girls began to cry,

'Oh! Fetch us some more brown bread please,
and soon, and soon,' they sigh.

The head was in her study
nibbling at a bun;

The girls were in the common room
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dicussing all their fun.
The man was in the baking-house

baking, baking bread,
When in there came a Navarre girl,

and thisis what she said:

'Oh! Hurray up and bake it soon,
we need more bread for tea,

And ifI don't get there in time,
they'll all be blaming me.'

The man looked up in great dismay
and cried: 'Still wanting bre-ad!

I've sent you eighteen loaves today;
Try eating meat instead!' "

Mev. Sara (Cloete) LangeDboven (1939-1940) het twee
staaltjies ingestuur. "Dit was weer een Maadagoggend met
die saalopening. AI die studente het onder op die stoe1e ge
sit en die personeel op stoe1e op die verhoog. Iemand van
hulle moes makeer het, want eenkanr op die verhoog staan
'n stoe! so skeefweg, Toe Pappa Rust opstaan en alle oe op
horn is, se hy in sy forse stem: 'Dames en here, sien julie
iets verkeerds hier rond?' Alma1 kyk rand, sien me iets nie
en wonder. 'Wil julie nou vir my se me een van julie sien
daardie stoe! so skeef staan nie?' Ons was maar skaarn!
Maar so wasmnr. Rust op orde en dissipline gesteld!

"Ons Kollegemeisies was altyd in aanvraag by die Sen
dingtudente vir hulle gesellighede. Danhet ons altyd gevra:
,Gaan jy ook Donkiedans toeT Maar <lit was baie lekker
daar waar ons baie speletjies gespeel het soos 'Musical
Chairs', Ly of Gly, Derdemannetjie en speletjies wear jy
strafmoes uitdien - onder baie gelag!

"Een van die finalejaarstudente, mnr. Lazarus, nooi my
een aand om saam met hom na 'n buitekerk te gaan waar hy
moes preek, Dit was baie koud en dit het oak hard gereen,
By die kerk gekom, het niemand opgedaag me - net die
koster, ek en hy! Maar preek het hy gepreek! 'n Gehoor
v-an net twee het hom me in die rninste v-an stryk gebring
;I1ie.n

Mnr, Piet Uys (1943-1944) vertel hoe Jan Theron se kol
legelied bekendgestel is: "Toe ons in 1943 aan die WOK
korn, Was onsbaie teleurgesteld oor enskollegelied, nl,

~ 'WOK, WOK is die beste Kollege in Suid-Afuka
Wellington Kollege sa! jul alma! wys wat ons vandag
kandoen ...' en wat daarop volg.

-Een van ons studente, Jan Theron. warmusiek as vak
geneem het, het ens verbaas toe hy eendag daar aankorn
met diewoorde enmelodie van 'n anderlied. AI Kwathu se
mans (±30) word toe saamgeroep am daarna te luister. Ons
Was beIndruk en besluit toe om dit voor die studente en
kollegepersoneel saamte sing om daama te luister. Ons reel.
toe met ons hoof, Pappa Rust (mnr. HA Rust), om die
Maandagoggend in die saal op te tree. Die lied bet min of
meer SOgelui:

~ 'In die skaduvan Wamakersva.fiei
staan'n Kollege va'! roem en faarn.

0, bran van Jigwat fier daar pryk:,
Jau bring ons die huldeblyk...', ens.

"Met luide applous word die produk v-an Jan Theron,
bygestaan deur die Kwathu-mans, aanvaar!"

Piet Uys vertel oak hoe mnr. Rust sy klas besoek het: "In
1943 gee ek proefonderwys by die Laer Seunskool, Worces
ter in mnr. HannesBrower, rugbyspeler, se klas. Soos die
gebruik was, het die dosente a!tyd ons lesse kom aanhoor
om dan kritiek (gewoonlik opbouend) te lewer. So ongeluk
kig soos ek kan wees, word ek deur die hoof self besoek.
Dit was 'n Natuurstudieles oor Die Vis. Die vorige dag het
ek my bes gedoen om na skool 'n pragtige groot vis (na my
mening) op die swartherd te teken - ingekleur met byskrifte
en als! Die les het nogal goed verloop, maar nil die res
gesels mnr. Rust met my en wens my geluk met die aanbie
ding. 'Maar mnr, Uys, hoekom het jy nie "n egte vis na die
klas gebring nie?" 'Ai, meneer, waar dink u moes ek die
geld kry om 'n vis te koopT 'Man', se hy, 'al was dit ook
'n bokkem!' ".

Piet Uys skryf ook oor mej. Ella Malan: "In 1944 het mej.
EIIatjie Malan ons vir die Hoogste Taalbondeksamen voor
berei, Die eksarnen was me verpligtend nie, en dus het ek en
my mend me baie moeite gedoen om die klasse by te woon
me. Maar gedagtig aan die feit dat juffrou EIIatjie a!tyd
eIkeen 'n roomys na die tyd gegee het, besluit ons om oak
in te skryf Ek moes maar staatmaak op my kennis van
poesiewat ek op skool ge1eerhet. Toe kom die vraag: Skryf
'n opstei oor oorlogspoesie. Ek was reg en skryf a! my
verroeste kennis neer. Toe ens uitkom, staan Juffrou EIIatjie
met 'n emalje-emmertjie vol roomys!

~ 'Mnr. Uys, en hoe het dit toe met die oorlogspoesie
gegaan?' 'Juffrou, ek het hom geskryf vanaf die Unie
kantate, dwarsdeur die OIl Murasie tot anderkant Daantjies
binne in die kalwerhok!' ' En wat van die nuwere digters
soos Uys Krige, e.a.?' "Het hulle dan ook oor die oorIog
geskryf?'

"Ek bet darem ook my sertifikaat gekry."
Oor Miss Watson-Morris skryf Piet Uys: "In ons dae

moes 'n studentonderwyser allemoontlike vakke bestudeer.
So moes ons o.a. Houtwerk:, Kuns, Musiek en Sang neern.
Almalmoes Sang afle, ofjynou kon singofnie.
~ 'n keer rnoes ek gaan Sang alle by Miss Watson

Morris in die musiekkarners by Murray SaaL Ek was bang
dar ek me die laagste en hoogste note sou kon bykom nie,
derhalwe bet ek by musiekstudent 'Penguin' om hulp
aangeklop. Sy stel toe op die klaviervas dar B Flat Major
die regte noot vir my stem was (me dar ek eintlik geweet het
wat B Flat Major was me). Toe ek by die spesifieke
kamertjie korn, was Miss Watsom-Monis besig om heerlik
haar eie geliefde liedere te speeL Sy hou skielik op en se:
'Hallo, Mr. Uys, and what are you going to sing today?'
'Miss, I am going to singDam- gaan uir vergange se dae:
Sy va! weg met die eerste akkoorde. 'No, Miss, I want B
Flat Major.' Sy kyk my verstom aan en va! weer weg. Ek
sing. en so in die helfte begewe my stem my en sy sing
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saam. Toe ons die laaste noot sing, klap sy haar hande en
sec ' Very good, Mr. Uys, you nearly got a pass.' "

Piet Uys het ook oor mnr, James Mclachlan geskryf
UHy het vir ons sang en elokusie of spraakkuns gegee. Ek
onthou nog baiegoed dat hy eenkeer die Creation Song van
Handel in Afrikaans vertaal het, nl. Skeppingslied. Onder sy
1eiding het ±15O studente hierdie lied in vyf stenune in die
WelJingtonse stadsaal gesing. Dit was 'n reusesukses en
selfs Pappa Rust het die Maandagoggend men OOt hy me
vee! van sang weet nie, maar as hy 'n rilling agter sy rug af
kry, dan weethy ditwas baie goed!

U Aangesien mnr. McLachlan ons sprnaklrunsdosent was,
kom hy eendag in 1944 met die versoek dat ons tweedejaars
die gedig Awendmymering hom moet nase. Heel voor in

. die klas sit ek en Roelf Conradie • die twee onhebbelikes in
die klas, Hy begin die gedig drarnaties met 'n triI1ende lae
stem: 'Awendmymering!' Ons se: 'Awendmymering!
'Dis sti-i-i-l!' 'Dis sti-i-i-l!' 'Geeeen blaaaartjie rcer'
'Geeeen blaaaanjie roer • en die bont koei waai sy stert!'
kom dit van ons twee heel voor. 'n Ongemaklike stilte volg.
Giggels onderlangs. 'MnL Uys en rom. Conradie, sal june
asseblief die klas verlaat!' Net waarvoor ons gewag bet
Toe kon ons heerlik in die vierkant gaan ontspan.

"Ons studente het dikwels vir 'n naweek op Bainsldoof
(Tweeds Tal) gaan ontspan. Aangesien dit daardie dae
taboe was vir mans en dames om saam op uitstappies te
gaan, moes ons 'n chaperone oftwee he. Dit was gewoon
Iik Oom en Tannie Manie Marais, twee goeie ou mense.
Gedurende die naweek word daar gebraai, gedans, gesing,
geswem en ontspan. Soms voel ens maar vaak en sleg as
ons Maandagoggende met die au vragmotor teen Bainsldoof
afkom.

"Hoe rornanties het dit me geldink toe ons een more vir
die dames nit ons harte gesing bet

U 'Love is all, love is all, love is all in Munay Hall.
Love is far,love is far,love is far from Navarre.
But love is true,love is true, love is true in Kwathu' "

Mev. Sophie (du Toll) Jordaan (1946-1948) het 'n 1ekker
lang brief geskryf waaruit enkele aanhalings gernaak word:
uErens in Februarie 1947 was alle namiddagaktiwiteite
gekaaselleer, Hoekam? Die personeel was alma!weg Kaap
toe am na die Britse Koningsgesin te gam kyk..

"In my eerste jaar was een van die derdejaars reeds
verloof Wat'n konsternasie toe die verloofiing byna in die
wasbak afgespoel het! Bermuda Slabber! (tweedejaar) was
sterk gekys met iernandin die dorp - sf[ susterskind het jare
later my swaer geword., In die winter het ons nog twee
sessies gehad en bet hierdie vriend gereeld tussen 1.00 en
2.00 gebe1 - so gereeld dat toe die foon eendag weer lui.,
iemand in die gang afroep na Bermuda. Sy was nie baie
beindmk toe die oproep me vir haar was me.

"Daar was ook 'n derdejaar wie se van Durniny was...
Haar pa het die gewoonte gehad am, as hy bel, te se : 'Du
rninyhier.kan ek met my dogtertjie praar?' Op'n keer, toe
hy weer bel, gee die persoon wat antwoord hom me kans

om meeras 'Duminy, hier' te Sf nie, en se ewe: '0, more,
Dominee, waarrnee kan ek help?' ...

"In ons kollegedae het ons ons praktiese vakke in Engels
geneem en het ons altyd gepraat van fifty-vyftig. Dus het ek
toe besluit my een weeklikse brief huis toe moes in Engels
wees. Eenrnaal het ek 'allready' verkeerd gespel en het my
moeder my dit 50 keer laat uitskryf." Die res van mev.
Sophie se interessante brief is ook, SODS die ander, in die
WOK-boek-van-herinneringe in die argiefopgeneern.

J.D. (Gill) GlUom<e vertel; "Dis die laaste veertiendae van
die "akademiese' jaar 1952 en van my verblyf'as student aan
WOK. Gerhard Kemp se bagasie moes ops1uit Kleinmond
toe geneern word waar hy gewoon het. Ene Strauss met sy
laat twintig-, VTDeg dertigerjare se voertuig sou hom neemen
ek moes saamgaan! Ek het hulle kart duskant 'n eed laat
belowe dat ek die aand voor sesuur by Kwathu terug sou
wees want ek was darem die primaries. En kart na middag
val ons in die pad. Toe die son daardie aand oar die
Atlantiese Oseaan verdwyn, is ons amper halfpad Sir Low
ryspas uit. Sonop die volgende oggend sleep ons Klein
mond binne en ek Wall dadeIik terug. Met die stemming
twee teen een is daar besluit am eers te gaan slaap.

"Toeons die aand, net voor ses, by Kwathu stilhou, sak
die manne op my toe. Alma!het op daardie dagmy by die
Kollege gesoek! En die huismoeder, mev, Basson, het
uitgekorn en my meegedeel dar rnnr. Rust my dadelik wil
spreek. Ek het me geweet of ek eers my tasse moes gaan
pak en of ek maar moes gaan hoor of ek in oneer die
Kollege moet verlaat me.

"Toe ek aanklop, se rom. Rust in sy diep stem: <Die hoof
van Stanford het 'n pos vir jou en as jy dit wi! he, moet jy
horn laatweet!' "

Gili skryf oak oor'n Nag van Geween: "Hennie Wes
sels, nou reeds oorlede, was 'n planmaker en platjie sender
weerga. Dit Was dus by wat die 1952-eerst:tiaars kwistig met
die heuningkwas bewerkhet am hulle te laat verstaan watter
wondedike <dopelinge' hulle was en dat hulle, am die
ontgroening mee afte sluit, in oom Dick Joubert 50 wingerd
vir die res van Kwafuu moes gaandruiwe 'haal'. lntussen is
'n paar jong polisiernanne, vriende van die studente, aange
se om in die wingerdte gam wag.

"Wat'n aand,war:n nag! Soveel van geween en gesoe
bat was daar nog nooit in daardie tronkselle me. Nada! die
seniors se kwasi-pleitery by die polisie op dowe ore geval
het en die sleutels in die slotte geknars bet, is al die
bewysstukke gretig deux almal, polisie inlduis, verslind en
die "gevangenes' met'n streng waarskuwing vrygelaat.

"En die gesoebat het me op dowe ore geval nie, want
'myrna' en 'rom. Rust' is nooitlaatweetme!'"

J.J. (Hannes) Steyn (1951-1952) skryf o.a.: ul.lnr. HA
Rust was toe die rektor - 'n eerhiedwaardige man vir wie die
studente groot respek en liefde gehad het. Sy saalpraatjiesl
godsdiens was uitstaande. Een ding,wat alle studente seker
nog sal onthou, is sy gesegde am ons mOTS op ons taak as
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onderwysers te maak, nl die straarveer wat gese het 'I've
got the best job in Malmesbury.' ... Om een of ander ak
kommodasieprobleem die hoof te bied, het ±6-7 manstu
dente, waarvan ek een was, tydelik in Les Malanot, naby
Hills Bliss, tuisgegaan, Faure Loots was toesighouer. OIls
het by Huis Bliss alle maaltye genuttig. Tannie Van der
Merwe (matro-ne) kon die heerlikste kos laat voorberei
(vera! soet patats!). OIls het vyfster-maaltye gekry. ... Die
grootste pret was met en voor interkollege teen OKP. OIls
en hulle (OKP) het oor en weer strooptogte UItgevoer en
'gyselaars' probeer vang. Ek was ook by geleentheid
'gevang' enmoes 'n nag en 'n dag by OKP deurbrmg. OIls
en die 'donkies' het saam-gewerk en die eerste span was
hoofsaaklikuit die 'donkie-stal' - in Solly Ozroveeh te tydl"

Met die toestemming van die tydskrif Sarie word die vol
gende artikel van Ds, Solly Ozroveeh (student aan HUK
gedurende 1946-1951) SODS dit op 28 Februane 1996 ver
skyn het, geplaas: "Die getalle van die Hugenote Universi
teitskollege op Wellington was nooit groot me en daarom
het bulle in sport met die Wellingtonse Opleidingskollege
saamgespan om teen die Paarlse Opleidingskollege interkol-
lege te hou. .

"In daardie dae was interkollege een van die heel
belangrikste datums op ons almanak Op die sportveld is
met groot emsvoorberei en intussen het die 'sing-songs' en
oor-en-weer sielkundige oorlog hoogty gevier.

"So het dit gekom dat 'n groep Hugenote-studente
eendag tydens klasure by die manskoshuis Vereeniging in
die Paarl aangedoen bet Hnlle was op pad terug van die
SAUK waar hulle aan 'n inter-universitere vasvra
deeJgeneem het Gelukkig het die voordeur oopgestaan en
geen siel was sigbaar me. Ons het geweet, so 'n kans kry
ons nie gou weer nie. Ons het beddens 'gedop' en lakens
en nagklere geknoop.

"Buks Marais, later 'n kranige Springbokhee1agter, was
kaptein van OKP se voetbalspan vir interkollege, In sy
kamer het ons die boerpot geslaan: al twintig truie van die
eerstespan en die reserwes vir Saterdag se groot wedstryd!
Voordat ons met ons groot buit weg is, het ons eers 'n draai
in die eetkamer gemaak, waar van die studente stinkbomme
op strategiese plekke geplaas het, Dis in die universiteit se
Iaboratorium vervaardig en met die hoop op so 'n
geleentheid saamgekarwei, (Daar kon glo agtema vir drie
dae rUe in die eetkamer geeet word rUe..)

~SO groot was die opgewondeP.heid op Wellington oor
die oorwinning dat die studente beplan het om daardie aand
'n aanval op Vereeniging te l00ds. Maar daar was 'n Delila
in OilS middewat aan haar geliefde op OKP van ons planne
vertel het Gevolglik kon hulle ons met fyn beplanning
inwag. Wat daard;e aand in die straat voor Vereeniging
geberrr het, klink SODS 'n stukkie uit die Inferno van Dante..

~oeons uit die skaduwees die koshuis nader,sakal die
smdente van OKP op ons toe en klim met mening onder ons
in. Oorlamt die straat van die koshuis was 'n draadheiring
wat 'n wingerd omspan het Dit was die kortste pad terug

Wellington toe en soos gesoute krygsmarme het ons geweet
wanneer ons die aftog meet blaas. Hoe ons oor daardie
heining gekom het, is 'n goeie vraag.

"Oom Kloppie, so genoem omdat hy eers gewerk het
voordat hy kom studeer het, het voor die heining gestruikel
en haastig probeer opstaan. Elke rnaal as hy op sy kniee
kom, het 'n vlugtende student op sy rug getrap en los oor
die heining gespring. Daar het die OKP-hordes hom en talle
ander gevange geneem. Daar is nie ligtelik met hullegewerk
nie. Hulle is politoer gesmeer en in die meisiekoshuise

g~. . di
-'n Klompie hardgebakte Wellingtonners IS van e

rniddellyf af met politoer gesmeer, in pajamahroeke geldee
en aan die bopunt van Lady Greystraat gelos om hul pad te
voet na Wellington te vind, Die wat deur die wingerd ont-

snap het, moes deur die Bergrivier swem en het uitgeput
teen daghreek Wellington bereik, Hoe verduidelik jy nou vir
'n omgekrapte professor waarom jy laat en boonop vaak is?

"In die nagloed van hul soete oorwinning het die
studente van OKP besluit om 'n strooptog op die koshuise
op Wellington uit te voer. Maar hulle het ook 'n Delila in
hulle rnidde gehad wat die nuns aan haar geliefde op
Wellington oorgedra het, Hul sou die nag met 'n bus vol
studente op ons toesak, verwoesting saai en die truie hemin.

"Net huite Wellington Ie die ketkhofteen 'n hoogte van
die Paarl se kant af Daar sou hulle in "n lokval gelei word.
By 'n motorhawe-eienaar het ons 'n ou motorwrak geleen
wat hy vir ons tot langs die kerkhofgesleep het, Daar is die
wrak op sy dak gekeer, 'n paar studente is random Ie
gemaak en met tamatiesous besmeer, nit het SODS 'n gru
same ongeluk gelyk,

"Ons hoor die bus aangedreun kom en regoor die wrak
kom hy tot stilstand. Nuuskierige studente stroom uit die
bus - en toe loop ons soos "n golf oor hulle: uit slote uit,
agter grafstene uit, van agter borne. OIls neem hordes go
vange en onder hulle die groot ene: Buks Marais self Wat
,n nag van vergelding!

"Toe die rooidag breek, is hulle stroop gesmeer en met
donsvere bedek op die pad terug Paarl toe - te voet, want die
hus se wiele is afgeblaas. Buks is 'n dag langer in een van
die meisiekoshnise gyselaar gehou en na pleidooie om gena
de, is hy met voetbaltruie en al terugbesorg aan die bekaf
OKP. Toe hulle daardie Saterdag op die veld drat; het dit
gelyk of hulle nog altyd aan bomskok!y. En toe verloor
hulle nog die wed;tryd ook.. Maar wat maak dit nou saak?

~Met die tyd van die jaar se studentepret is daar baie
mense wat met afkeurin2 daaroor Jda Rulle wat dit self
deurgemaak het, is meer ;erdraagsaam. Solank eiendom rUe
beskadig word en morele starldaarde gehandhaaf word,
solank dit !linne die perke van we.1voeglikheid is, gun 'n
mens die jonges hul beurt Ons dink nog altyd ons berrrt
was lekkerder, al is dit nOll me noodwendig so uie. Pas tog
net maar op vir die Delilas in jul midde!~
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Mev. Sybil (Smith) van Dyk (1951-1953) het mooi herinne
tinge van al haar dosente neergeskryf Haar bydrae word
ook in die "boek van herinneringe" in die Goodnow
museum bewaar. Hier volg gedeeltes van die res van haar
brief "Vir my was dit 'n voorreg om ook op WOK te
studeer, Die tintelinde verskeidenheid van al die akademiese
en buitemuurse bedrywighede en kulturele aangeleenthede
was vir my, 'n student wat so pas "n jaar lank 'n streng
verpleegkundekurus gevolg het, pure plesier.

"Goodnow-saal was "n anneks van Murray-saal. Toe ek
neg skoolkind was, was Goodnow 'n konsertsaal. Op lente
dag het OIlS almal daar gaan \uister na 'n musiekopvoering.
Ek onthou by. Miss Wessels en haar viooL Mrs. D.D.
(Malan) se musiekkamer was op die vloervlak, Eo was die
groot saal met rye en rye steele. Portrette van die vroee
stigters het die mure versier. Voor het !wee swart vleuel
klaviere gestaan - een links en een regs. Dr. Andrew Murray
se portret het heel voor gehang, agter die \inkerkantste
klavier, Menige dogtertjie, wat nie haar musiekles geed
genoeg geken het me, is gestuur om hier te oefen "until you
can play your piece properly.' Dr. Murray se De het jon
gevolg vanaf die deur, a! met die paadjie tussen die rye
steele tot by die ldavier. Doodse stilte heers, met net die
geritsel van die hortjies voor die vensters. Jy tuur bang die
skemer in, maak die naaste hortjie oop en begin koorsagtig
oefen in die bietjieJig van die oop hortjies. My anne sussie
isskoon oorstuur en kies die hasepad huistoe.

"Ek was skoon ve:rbaas om die verandering in Goodnow
te sien! Geen stukmeer konsertsaal nie - net afskortings vir
kamers. Ver bokantsweefdie gewelfvan Goodnow met sy
pragtige stutbalke. Die gaiety is 'n pakplek vir al die koffers
van die studente asook ander rommel soos onderwysappa
mat, ens. Die kamers waar ons musiekeksamens gespeel
hot, is nou badkamers en toiletgeriewe. Die groot kamer
waarin ons rnusiekleerlinge gewag het vir ons Iesbeurt, is
sommer 'n ontspanningsruimte en Moors. DD. 50 musiek
kamer is in slaapruimtes ingedeel, NOll ja, 'n mens raak aan
alles gewoond en ons ongewone blyp\ek is iets anders en
heelgesellig - en ook weg van die hoofgebou.

"Sttrdentwees in die vyftigerjare was werk\ik lekker.
Daar was reels en regulasies wat soms lastig was. Ons
droom nie daaraan om hulle te bevraagteken nie. Maar OIlS

oortree hulle soms nit bravade of pure moedswilligheid , en
dra dan die gevolge sonder om te kerm of Ie toi-tm.

"Ontgroening is ook toegelaat Ek meen di1 was tydens
onJgroening dat John Florence, die Engelsdosent 50 seun,
saam met 'n paar ander mans aangese is om te gam drniwe
steel Die polisie speel saam, Ie die manne voor, boender
hulle in die swartmeraai, laaihulle in ' n salaf vir die nag en
hou die bewyse. John vertcl hoe bewoe hy was dat hy so 'n
skmde oor sy ouers gebring het, en al!erlei planne bedink
betom te vergoed vir sy "rnisdaad'.

"Met intelkol1ege kyk al wat dosent en seliS die hoof
wonderbaarlik baie ongerymdhede mis en laat die studenIe
hulle roallighed' toe. Strooptogte Paarl toe om sleutelfigore
uit die sttrdentekorps te Ollt'ioer , word lA.."1'lan. Net die

mans voer hierdie waaghalsige toertjies uit. Die Pokke doen
dieselfde en OIlS dames waag dit nie om tydens hierdie
spanningsvolle week alleen in die strate van Wellington rond
te loop nie.. Wanneer ons van 'n "sing-song' afterugstap, is
dit donker en die vrouJike geslag loop in gelid, arms kramp
agtigineengestrengel, vreesbevange.

"Een aand val die Pokke aan en loop die hek by
Goodnow storm. Ons en die manne is gereed en staan
bankvas agter die hek en draadheining om weerstand te
bied. Die kaPOKhane kry van die rneisies in die voorste ry
in die hande en begin hulle ocr te sleep. Dis'n hele
gedoente daar by die hek en die aangrensende draad. Die
draadheining Ie plat en die hek is omtrent nit sy skamiere
geplnk! Op die ou end is daar van OIlS rnense gevang, maar
ons sJaag ook daarin om 'n paar manne in te sleep. Hulle
kuier lekker by ons nadat hulle eers 'n bietjie gekarnuffel is.
Toe is bulle daar weg, geholpe aan 'n maat vir die gesellig
heid na die wedstryd! Daardie jaar klop die Wokke die
Pokke - groot vreugde onder OIlS geledere.

"Studente is altyd vreeslik besig met baie dinge. Die
gewone akademiese bedrywighede plus drama en musiek en
sport vennorsel die ure. En die verskillende funksies wat
gereel moet word en take wat afgehandel moet word (vera!
kuns en naaldwerk) Iaat nie veel ruimte vir speel nie. Maar
wat, (lie pas ons ook in.. Daarom is die nag daar om sulke
dinge soos naalwerkt2ke afte handel

"Daardie naaldwekprojek-episode is uit nood gebore en
iets wat ons saam won uitpluis. Daarom het ons alma! in
een kamer vergader, lekker geseJlig saarn. nit is chaos met
al diepapiere en skere en potlode en uirveers. En oral hoop
die pante, moue en "facings', ens. op en fladder en ritsel
rond, Niks wi! bymekaar pas nie - daar is 'n oormaat
linkerpante, skewe moue, ens. Nie een kan verstaan wat
haar patroon makeer nie. Almal is so deur die vaak dat
giggel die enigste manier is om wilier te bly en om nie in
trane van frustrasie nit te bars me. Histerie in die midde! van
die nag: so iets deugme in die Goodnow met sy afgeskorte
kamers nie! As iemand saggies nies, hoor die hele Good
now dit; as een fig brand, is dit asof almal 50 ligte aan is.
Die dat ens redelik bedag is daarop om ander in ag te neem,
maar met hierdie episode vlieg die goeie voomerne by die
venster nit. Die leyke wat OIlS die volgende oggend kry, pas
by die opmerkings wat ocr die afskortings die vorige nag
uitgesaai is. nit was genadiglik eemnalig - hierdie malle
onverstaanbare onverstandigheicL Net die wete: Naaldwerk
is niemy furte nie.

"Daar was altyd 'n tekort am manne by die WOK, maar
die Sendinginstitunt was sommer digby en dit sal interessant
wees om 'n opruune I.e maak van hoeveel Dinkies en
\Voklcieslewensmaats geword he!. Hierdie manne slap elke
dagYerby die WOK-studente op pad k\as toe. Rulle hou die
dameljies fyn dop wanneer hulle ab"iap WOK toe, maak 'n
keuse en dan slaan hulle toe. Dit is gewoonlik ' n skiet vir
kerk! Scms lei dit die paarijies tot voor die kanseL

"Die gelukkige !wee jaar op WOK loop ten einde.
Sommmige bly vir 'n d..-rde of vierdie jaar. Ek is op pad
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Stellenbosch toe om 'n dramakursus te volg, maar ommoet
my wederhelf aan die einde van die derde kwartaal en
besluit om liewers te gaan skoolhou, en kanselleer my
planne. En trippel kansel toe met my Donkie 'njaar later!"

Mej. I\LE. Gildenhuy. (1953-1954) skryf: "Gedurende die
vyftigeJjare was dit nog die gebruik dar die eerstejaarsklasse
die stoele in die saal uitpak vir die Maandagoggend 50 saal
ge1eentheid.. Die spesifieke Maandagoggend was dit ons
I C-kIas se beurt, Soos stndente maar is, was ons natuudik
ook aan die Iaat kant. AI die steele was in die gang op
mekaar gepak Dit was 'n groot gewerskafom afte pak, aan
te <Ira en in rye te pak. Toe die klok lui, was daar nog so
twee rye heel agter oor wat uie Idaar was nie. Hoekom
meneer Rust (Pappa Rust) en sy personeel die betrokke
oggend so vinnig op die verhoog verskyn het, weet nugter.
Hy het by sy lessenaanjie gestaan, elke dosent by sy sitplek
en OTIS pakgou saggies die Iaastepaar steele reg. Hy het die
spulle1jie so 'n paar sekondes bekyk, afgestap van die
verhoog met die hele personeel agtema. Die stndente het
die saalveI!aat en ons moes weer al die stoele in die gang
wegpak Vervolgens was die steele elke Maandag lank voor
die tyd Idaar reggepak.n

Mnr, David Bassen (1953-1954) het oar sy herinneringe
van Kwathu geskryf: "Ek was hevoorreg om aan die begin
van 1953 met Kwathu kennis te maak en te leer ken. Geen
inwoner van Kwathu het leans gehadom onbetrokke te wees
uie. Daarvoor het die seniors gesorg! Hulle honding was
gelukkig nooit meerderwaardig nie en nadat die nodige
'formaiiteite' aan die begin van die jaar afgehandel is, het
samewerking en lojaliteit prioriteit geniet. Die 1953-eerste
jaarskonsert is op die voorstoep van Kwathu aangebied. Die
verrigtinge is met 'n glasiekoe!drank afgesluit.

"Tot aan die einde van 1952 was die getal manstndente
aan WOK baie min. En toe ewe skielik was daar 'n groot
aantal aansoeke van voomemende manstudente. Dit her
veroorsaak dat daar nie genoeg Iosiesfasiliteite beskikbaar
was nie. Ek was een van die groepie manstudente wat ons
intrek in Les Malanot, 'n pragtige ou huis in die noord
westeh.lre hoek van Navarre 50 terrein, moes neem. Navarre
was toe 'n koshuis van die Hoer MeisieskooL Ongelukkig is
bierdie huis jare later gesloop. Ons etes het OTIS by Huis
Bliss geneem en natuurlik was dit vir OTIS mans aan,,=
om op so 'n wyse gou meer meisies as die ander eerste·
jaannans te leer ken. Mev. De ililliers (H~e), huismoe
der van huis Bliss, het baie van ons gehou en OTIS bederf
Sel:fs Wer,toe OTIS al in Kwathu was, het OTIS geweet bier het
OTIS iemand wat sal help. Ons was hartseer om teen die
einde van die eerste kwartaal van Les Malano!, en OTIS

lewens!}-I daar, atSkeid te neem, maar ons het geweet
Kwathuroep OTIS!

"Ons veer1ig manstudente wat aan die begin van 1953
aangemeldhet, wasdie eerste voltalJige mansklas aan WOK.
Ek kan g10 dat dit groot aanpassings in die Kollege, sowel as
in Kwathu geve<g het. Ek dinkdat baie van die tradisies van
WOK gedurende hierdie jare ontstaan het. Dit is OTIS wat

veroorsaak het dat bykomende dosente am die begin van
1954 aangestel moes word en dit is ons wat die bynarne aan
hierdie dosente gegee het, Name soos Deem-Deem (mnr.
De Villiers) en Flexible ( mnr. Du Plessis) her toe ontstaan.
Ons moes sonuuige vakke deur die medium van Engels
neem - vakke soos Handwriting, Handwork and Bookbin
ding, Hygiene, Class Singing en Physical Training. So is
daar menigmaal saans oor ons dosente gesels en heerJik
ge1ag vir uitdmkkings soos 'Put your two feets together'
(Deem-Deem); 'Pooh, I am so exhausted! I sat with papers
until two o'clock thismorning. Where were we last time?'
(miss Ellefsen); 'You'll fail at the end of this year,
gentlemen! As sure as God made little red apples'
(Flexible); 'En die veri wat mer uitgegooi is, sal mer bly as
tekens van die stommiteit van sommige van ons studente!'
(mnr. C.S. van derMerwe), Ons het 'n uitstekende mimiek
kunstenaar gehad wat ons saans op bogenoemde vergas het,

"Ons het ens intrek in drie opslaankamers aan die
noordekant van Kwathu geneern: agtien van ons, ses in 'n
kamer met die ses beddens teen twee "an. die mure, 'n
wasbak in die een hoek, ses klerekaste in die middel van die
vertrek, drieklaskamertafels en ses onderwyserstoele. Ons
toilet- en wasgeriewe was in die hoofgebou. lewers in die
ou buitegebou was daar 'n koue stort. In die hoofgebou
(bokant die kombuis) was die badkamer met drie baddens,
twee toilette en vier wasbakke. Goeie tydsberekening was
'n fyn !runs om te ontwikke! indien jy van hierdie "dienste"
wou gebruikmaak. Veral voor 'n huisgeselligheid het dit
maar gelol am almalgebad te kty!

"Meneer Rust (Pappa), ons kollegehoof, was OTIS

koshuisvader en sy suster, rnevrou Basson, die koshuis
moeder, By Pappa het nie een van OTIS gewaagom uit OTIS

spore te trap nie - uie uit vrees nie, maar uit respek Mevrou
Basson was karotig vreeslik kwaai met ons, maar dit was
baie duidelik dar sy met haar fyn humorsin ons verstaan en
sommige van ons optredes geniet het. In my tweede jaar
was my kamer direk bo haar slaapkamer en met net 'n dun
plankvloer tussen ons het sy my menigmaal met die besem
teen die plank\-Ioer Iaatverstaan dat sy nie waardering vir
my, my kamermaat en ens besoekers 50 bewegings gehad
het nie. So het ek weer, wanneer sy snags 'n bietjie te hard
asemgehaal het, mer 'n paar harde skoenhou op die vloer
aan haar Iaatweet sy hinder my. Vlf studentelawaai e!ders
in die gebou het sy ,n polisiefIuiljie gebruik. Hoe het ek dit
me geniet as van die studente terugantwoord op hm eie
fiuiijies nie!. En dan volg daar 'n tweede en derde harde
lang fiuit vanmevmuEasson se kant af

"Ons het uie 'n tradisionele huisgeselligheid met 'n ete
en dans gehad nie. Nee, OTIS het met vragmotorslbus5O na
Tweede Tol gegaan waar OIlS en OTIS 's!ciete' pielcrriek gehou
het. Dan mag OTIS darem korthroeke aangetrek het. Die
huisgeselligheid was gewoonlik gedurende Februarie en dan
is daar in die koe! bergstroom geswem - natuurl:ik net die
mans in atSondering_ Die huisgesellighede van die
dameskoshuise was altyd baie lekker. Voordat die dans
beginhet, was daar eers 'n kart program \'all musiek enlof
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'n kort opvoerinkie, en elke koshuis won beter as die ander
doen. Ons mans het 'tuxedo'-aandpakke gedra Ek he! 'n
swart aandpak gehad, my kamermaat 'n wit baadjie en 'n
ander vriend 'n wynrooi baadjie. Dit het ons onder mekaar
uitgeruil, Die dans was altyd in die stadsaal; dit was die
jakkalsdraf; die wals, die tango, en moenie die Paul Jones
vergeet nie!

"Ander vermaak bnile die koshnis was fliek in een van
die twee bioskope. Die toegang was agt pennies vir die
voorste sitplekke. Gedurende die voorprograrn he! ons die
saalbespied en na pouse, wanneer ons met ons 'pass outs'
teruggekom het, op onbesette sitplekke gaan sit.

"Ons spyskaart was baie geroetineerd. Donderdagog
gende het ons 'n snytjie brood met gerasperde kaas en
kafferwaatlemoenkonfyt gekry. Woensdagruuniddae was
dit nagereg - piesangbrood met rolkoek en via was baie
gereed op tafel Donderdagmiddagete was kerriekos.
Vrydagmiddagetes was gewoonlik 'n koolgereg wat moeilik
beskryfbaar was. Saterdagaande het ons poloniesnye,
tamatiekwarte en brood gekry. Die velletjies van die polonie
is dan eers aan elke tafel aanmekaar gebind en daarna was
die verskillende tafels s'n aanmekaar vasgebind, Saterdag
en Sondagoggende was ons ontbyt koffie en 'ljoeps'
(toebroodjies wat die vorige narniddag gernaak is).
Sondagmiddagetes was 'n regte fees: gesnyde skaap-boud,
geelrys en gebraaide aartappels. Ons kok was Mary, Die
oorlewering won dit he dat sy Dinsdae 50 fukkadelle op 'n
ktmdige wyse in haar onderarmholte gerol het.

"Op weeksaande moes ons sewe-unr vanaf ons aand
eskapades terug by die koshnis wees. Dan was dit studietyd
tot halfuege wanneer dikkedywater (tee sonder die smaak
van tee) aan OIlS voorgesit is. Baie aande is hierdie ontspan
ningsessie wreed ci."1JI rnevrou Hasson 50 flnitjie tot 'n einde
gehring.

"Sakgeld was nie volop nie. Ons studentelening van £12
per jaar (R144) het OIlS losies betaa1 en is maandeliks
gedurende die eerste onderwysjare van ons salarisse
afgetrek 'n Koeldrank vir jon en jou meisie was dus vir die
meeste van oris 'n luukse. Motors was iets bnitengewoons.

"Gednrende Pokketyd (rvangtyd' gedurende interkol
lege teen OKP) was Kwathn ons veilige vesting met wagte
orals geplaas om die inwoners van die koshuis teen 'n
moontlike aanvaJ. te waarsku. In baie gevaJIe was ens
ge1ukkig om sulke dapper dames te he om ens teen die
oormag Pokke te help verdedig,

"Nadal meneer Rustaan die einde van 1953 afgetree bet,
het meneer Olivier koshuisvader geword. Hy was baie meer
sigbaar as meneer Rust en ons is dns meer kere op OIlS

'onsknldige' dade betrap, So het Kemeels Koeka sy naam
gekry. Hy was 'n manlike koshnishulp war op meneer
Olivier 50 bevel gereeld met 'n docs deur die koshnis
beweeg het om ons be:,iltings wat 'net vir 'n oomblik met
goeie rede' me op hu1 plek was me te sku!. Volgens ons
'onskuldi"aes' was hy die ore en De van die koshnisvader_
Hy het spoedig Kerneels Koeka, die nnwe primarius van
Kwathu, geword.

"Regoor die koshuis Was die woning van M.L. de
Villiers, die komponis van Die Stern. Ek was bevoorreg om
te hoor hoe hierdie lrunstenaar op sy me klavier, onbewus
van sy gehoor, hierdie skepping vertolk.

"Kwathu bestaan me meer nie, maar hierdie jonkwees,
studentwees, maatwees en menswording leef voort in ons
herinneringe,"

Die volledige teks van David Basson 50 bydrae word in
die "Boek van herinneringe" in die Goodnow-museum be
waar.

In die 1955-jaarblad het RoelofNieman, wat in 1954 afge
studeer het, die volgende "Songs my College taught me"
geskryf

"Dear hearts and gentle people" Lecturers at wrc
"Zing a little zong" _. __ _ ML Enslin's period
"Quiet Town" __ ._.._ __ Wellington during holidays
"'Thisold House" Kwathu
"Run Rabbit" Pokketyd
"The High and the Mighty" _._ The two Foxes
"Eternally" _. __ _..__ First vow to new case
"Moonlight and Roses" Behind bungalow at Murray HaJI
"Too Late" Lastconvulsions ofcase
"I wish I had never met Sunshine" Lament on a lost case
"Hear my Song, Violetta" Kwathu on quarterly serenade
"Popo the Puppef' In the gym. Class
"Ah! Sweet Mystery ofLife" Psychology
"Die Sirkusoptog" _.._ _ Dooptyd

Mnr, "Jafta" CronJe vertel te Iekker nit sy herinneringe,
0.'.: "Dis Januarie 1956, Riversdalstasie. Die Oos-Kaap
trein stoom die stasie binne. Ek stel my voor aan Edelag
bare Johny Terblanche, Bees Bezuidenhout, Hermie Fox en
neg 'n paar - die senioriteite se name karl ek me meer ont
hou me. Tog sal ek die nag, my eerste op 'n trein, nooit
vergeet me. Ek is net daargedoop as 1ak Weemoed - moes
seker baie weemoedig gelyk he! tussen aJ. die vreemde
seniors. Ek het nooit die nag geslaap nie, want hulle het my
gewaarsku dat as hulle my am die slaap yang, gooi hulle
my af Ek moes elke oomblik waaksaam wees.

"Die volgende more op Goudastasie rnoes ek die perron
op en afhardloop en skree: "Gouda! Gouda met die kof.
fieeee!" Die treinwiele moes gepomp word, en toe die trein
vertrek moes ek dit boonopnog inhardloop.

"Kort voor lank stoom die trein Wellingtonstasie binne.
Lak Weemoed word beveel om 'n trollie te gaan haal en die
bagasie van die seniors nit te laai, op die trollie te laai en
wagkamer toe te stoot, 'Double-up, lakkie, double-up',
kom die bevele. Gou-gou had ek al die bagasie in die
wagkamer.

"Taxi's was gereed om na die verskillende koshnise Ie

vertrek. Toe al die ba"oasie geIaai was, is ek beveeJ om alleen
agter te bly en die volgende trein van die noorde leeg te laai
In die proses is my baga>ie ook geIaai en ek het maar
gehoop ek kry dit weer. Daar staan ek eensaaro en alleen
met die son wat vir my aan die "erkeerde kant opkom.
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"Dan flnit "n trein. Dit moet hy wees mel die volgende
vrag edelagbares, dink ek. Ek hou my Iyf skraal in die
wagkamer en loer by die deur nit Toe merle ek 'n paar Iakke
in my rigtin kom om trollies te by. Ek kruip agter die deur
weg. Beurend kom hul mel die trollies al klaend nader. Dis
toe dat lak Weernoed sy Iyf edelagbare hou; 'Double-up,
double-up, lakkies! WOMslym dil vandaan? Slym, lakkies,
slym!' Dan skielikk:ruip hulle voor my rond. Ek stuur hulle
vinnig terug om die volgende vrag te gaan haal, Intussen
korn Edelagbares, soos Kanon Donkie die wagkamer binne
enruikmyuit Toe die Iakkeweer die wagkamer binnekom,
was ek al slymende op die vloer, Ek sien nog die lekkerlcry
in bulle oe - dis nou die lakke s'n.

"Dooptyd, Tekkieoonde, S,G.-nagle, Mensworddag - ai,
wear's daardie dae? Bloktyd langs die Oude Kapoef
Podelnaak met OIlS koppe en boeke in 'n groot kartondoos 
solank jy nie die sienWilt jou afloer nie, gee jy nie om nie.

"Temg fill die eerste Paasvakansie breek Iiespes in ons
'bungalow' nit. Twee van die manne bel met'n gejeuk daar
aangekom en dit versprei vinnig. Dis'n gejeuk Wilt gepaard
gaan met 'n uilslag op 'n baiedeJ:ikate plek Diemanne is 10
skaam om vir 'n dokter ofaptekeriets 10 gaan vra, Dan val
dit my by van die Sloan's-bottel in my kas. Dis vir seer
spiere, het rna gese, MOM geen virus SOll die brand oorleef
nie, dink ek. Twee manne, ene Srnit en Saayman, trek nit en
gaan Ie sodat ek 'n paar druppels kan toedien. Ek mOO
vinnig maak, dink ek Dan stort ek ietwat 10 veel, Dilldim
die lug is, blaas, vryfen skree, Ek tap water in 'n wasbak en
Srnit gaan sit daarin. Maar soma Sloan's met water in
aanraking kom, brand dit eers. Saayman dans met 'n hotte!
water tnssen die bene. Dan sit hy weer in die wasbak en
Srnit het die hotte! tussen die bene. Dil was lank na
middemagtoe bid hulle nog hardop en emstigdat ek dit ook
mees kry. En jOll waarlikwaar, toe ek opstaan, toe jeuk ek!
Iemand het darern die moed bymekaMgeskraap om apteek
toe te gaan en salfIe kry, wat almalloe gebruik het

"Vangtyd! iller voor Interleollege was 'n opwindende
tyd. So Ie ons tussen die kappertjies in 'n spaansrietbos
binne Kwatbu se er£ Dis allaat aand. Dan hoor OIlS die
voetstappe op die grnis en sien die donker gestaltes by die
hekmkom. Wanneerhulle so 20 tree van ons afis, kom die
bevel: 'Charge!' Soos stromramme py1 OIlS op bulle aJ;
maar loop ons vas teen 'n muur van Pokke. Toe ek weer tot
ver:haaIkom, was ek saammet die helepe1eton Wokke in 'n
groat vragmotor geslop. OKP, bier kom ons!

"OF pad soontoe VIa een van die Pokke ofek 'n eerste
oftweedejOM is. 'Derdejaar Musiek', se ek - ek dag hulle
SOllmy met meer re>-pek behandel. Wat'n fout! By hulle
gimnastieksaal het 'n klomp Pokke ons ingewllg. Ek is
onmiddollik beveel om klavier10 speel, maar toe bulle agter
kom ek het gelieg, jaag hulle my met die rekstok langs,
aalwynblaar in die monel. Na ons lekker ~oebreek is, is ons
koshuis toe. Daar mees OIlS kaal op tafels paradeer.
'Thurobs-up!' was die teken dat hul jOll tot die volgende
dag twaalfuur wi! hou, maar 'thurnbs-down' was die teken
dat hulle nie verder in jOll belar.gstel nie en dat hulle jOll om

twaalfuur rniddemag SOll los. Jy moes maar sien hoe om
daardie tyd van die nag op Wellington te kom. Bhkke en
dradeis voor die vensters gehang en gespan. Indien jy sou
probeer om te ontsnap, was daar 'n oorverdowende lawaai.
Die volgende dag is ons saam Kolege toe WaM ek in 'n
Naaldwerkklas beland bet Ek onthou nog goed hul het die
komberssteek of so iets behandel. Twaalfuur is ons vryge
laat en moes ons weer Wellington toe ryloop om mOM weer
planne te beraam vir die aand se vangery...

"Dan was daar die krit-klasse. Ai, die baie moeite wat
gedoen is om 'n A-simbool 10 kry! Saans het jy voor "n
spied klasgegee. So moes ek eenkeer les gee oor daardie
daese geld. Dit was nou oortjies, smiwers, pennies, ens. Ek
het 'n hele winkel in dieklaskamer gehad, en het die kinders
<lit geniet! Toe ek klaar was, oordeel mnr. Van Zyl, reken
kundedosent •Mnr, Cronje, II het so pas die hele jaar se
leerplan in 30 minute behandel.' Waarop ek my toe verde
dig deur te se: 'Meneer, dit wys jou net wat gedoen kan
word.'

"So het ons natuurlik heerhk kritiek gelewer wanneer
sekere ouens klasgegee het SOlTIS is 'n Oll se hulpmiddels
so "n bietjie gedokter· by. die konyn wat 'n purgeenniddel
ingegee is. En toe studentjie nog so met die konyn onder
die arm staanen ocr sy kop vry, kon konyn nie meer knyp
nie. Chaos het losgebars want hoe kry jy 'n kind weer stil
onder su1ke omstandighede...

"So tussen al die Iigsinnighede is daar ook emstig
gebeitel en geskaafaan ons opvoeding en karakters. Hierin
het rnanne SODS mnre. Lochner, Ansamp, Olivier Doern
doern en vele meer'n groat rol gespeel. Mm. C.P. van der
Merwe was die rektor, Wat'n heert G'n wonder dat 'n
WOK-student in daardie dae altyd gesog was op enige
personeel en nie moeite ondervind het om 'n pos te kry nie.

Mev. Annette (Woensdregt) van der Merwe (1956-1957)
slcryf ~Veertig jaar gelede was ek 'n eerstejOM aan die
Wellingtonse Opleidingskollege SODS dit toe bekend was.
Vandag klink dit snaaks om te se dit was 'n gesukkel om
daarte korn, maarregtig, dit was!

"Ek het op Hennanus gewoon en gematrikuleer en moes
daMvandaanper bus en pertrein Wellington toe. Ahnalhet
toe nog nie motors gehad nie! Jy laai al jOll bagasie by
Hermanus 50 stasie op die roci spoorwegbus. Jy en jou
bagasie ry nOll met die tydsame bus Botrivierstasie toe.
DaM laai jy jouself en jOll bagasie af en gaan wag in die
wagkamer.

"Goll-gOU hoor jy die magtige dreuning en die Oll swart
stoomenjin goci ankers nit voor die teekamer. Hy kom nOll
van Caledon af al tussen die koringlande deur, via Houw
hoek- en Sir Lowryspas op pad Kaapstad toe. Dis'n
geskarrel en 'n geklouter en nOll laat loop die ou swarte vir
'n vale. Maarjy moet wakker sit,want by Eersterivierstasie
moet jy nit en afen gryp Wilt joune is. Daar haal jy nOll 'n
elektriese trein en die bring jou 1J:ileidelik by Wellington
stasie. Maar hefaan Ie neg voor. Dit is 10 SWaM om met die
groot tas50 koshnis toe te loop. Maar'n hmmnotor (dit was
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voor 'taxi' aanvaarbaarwas)kan baie platsakstudente oplaai
as hy wiL Na "swoee en swerwe' kom jy voor Hills Murray
te staan. Vergeet van huis toe gaan oor 'n langnaweek!
Teen die tyd dat jy op Hermanns kom, moes jy a! weer
teruggewees het. Bonop het daar me Sondae 'n trein
Botrivier toe geloop nie.

"Maar nou is ons alma! van heinde en ver by Murray
Hall~ Hills Murray me) saamgetrek en dis dooptyd. Dis
warm, dis vreernd. Maar dis Iekker,

"Ons Murray-hallers is Papies genoem en die doopkap
tein was kwaai, Ons het egter gelag soos nog nooit tevore in
ons lewe me - natuudik mog ons nie, maar ons het.

"Een namiddag moes ons boeke se titels voorsteL Ons
probeer ons bes, maar die doopkomitee skree net 'feeble',
'feeble' en skel ens nit. £en komiteelid, nogal gewigtig, sit
heerlik kritiserend op "n groat stoel, Die volgende oomblik
kruip 'n benoude eerstejaar onder Mar sloe! in. Die gewig
tige een vra: 'Papie, wat makeer jou?' Die Papie se sy stel
"n hoek se ti:tel voor, Verbaas wil alma! weet watter een,

'Onder bevoorregte mense', kom die antwoord bedees,
Ons was histeries en hulpeloos gelag, die stoelsitter ook,

"My doopnaam was Roeispaan. Kyle, ek kom mos van
"n vissersdorpie af en die aand toe die byname uitgedeel
word, het ek 'n rok aan met vissersbootjies op. Maar die
booties het me seile of roeispane me. Was hulle veront
waardig dat ek die lewe op WOK met bote sender roeispane
woubegin!

"Net die volgende aand hou ons konsert voor Bliss
onder die stoeplig. Een ldompie eerstejaars lewer 'n
sangstuk "Bootjie na Kammaland' kondig hulle aan en va!
hartroerend weg, ook maar moeg en keelvo1 vir alles. 'Daai
bootie kort 'n roeispaan om hom aan te help', hoor ek ons
doopkaptein se en terstond pluk sy my daar uit om die
bootie te gaan roei, Daar roei ek op droe grond ofmy lewe
daarvan afhang, maar nog is het einde niet, Een van die
eerstejaarmans se doopnaam was Branderkoning en hy
word beveel om branders te maak vir die Bootie na Kam
maland.

"En dan was daar die Papies wat hardekoejawel was.
Hulle is handeviervoet laat staan met elke hand en elke 1100
in 'n eenoorkoos vol water. Die doopkomiteehet hulle dan
met 'n soort dreunsang beveel: "Hardegat word sag'.
Node1oos om te se, <lit het net die teenoorgestelde uitwer
king gehad,

"AI die eerstejaars moes ook die eerste oggend op pad
Kollege toe by die sprui1jie tussen die koshuise en die kol
legegebou op hulle kniee neerval, anus voor hulle uitstrek en
p1egtig se: 'Salaam, Oude Kapoef'.

"Ek wonder of die gebruik van lentebriefies uitgesterf
bet? Op lentedag bet elke ldas 'n mooi posbus gemaalc, <lit
voor die deur gesiten daarin het ons vir mekaar die mooiste
lenlebriefies gelos - en dit het ons niks gekos me.

"Ai, en daardie beel1aaste aand op Kollege as die marme
kom set: 'Ek greet vir laasmy Bolandberge', dan lruil ons
'nhondnit'n bas."

Mej. Margaret de Goede (H.P.O.S. Musiek 1957) vertel:
"In ons derde jaar was ons slegs 8 studente., Ons was die
eerste ldas wat blokfluite ontvang het. Die dag toe dit uitge
pal:: is, het elkeen natuurlik probeer om 'n paar note te blaas.
Ons het natuudik geen benul gehad hoe om die regte klank
te voorskyn te bring rue. Die musiekkamer was reg bo die
kantoor, en me te lank me, of mnr. Flappie Lochner kom
birmegestap en se dat mnr. C.P. van der Merwe vra dat OIlS

tog moet ophou met die Iawaai!"

Mev. Marti (Slier) van der Merwe (1958-1959) skryf
-£1<, Marti Slier, Melvina Slier en Petria van der Poe!het in
my tweede jaar in "n woonstel, met mnr. C.P. van der
Merwe se toestemming, bo-op Dietman se Oll ldavierfabriek
in Bergstraat gewoon. Melvien het vir Bennett de Lange
gebel om te se sy bak en stuur vir hom en Alta 'n tert.
Pragtige kors met heerlike styfgeldopte room bo-oor, Die
vulsel was egter modder gevul met teeblare.

"Ek is toe per :fiets met die tert agter op die rooster na
Bennett se hills naby die stasie. Ek het me vertoef om te
sien war die reaksie was nie..."

Mev. Ellze (Jacobs) Ncl (1959-1961) skryf oor Mar
herinneringe van die eerste paar dae in Bliss Hall: "Hoe
vriendelik is ons tog me deur mej. De Villiers, alias Hartjie,
verwelkom rue! Selfs die seniors was katvriendelik. Min het
ons geweet <lit sou maar van korte duur wees.

"Na aandete, waar OIlS verneern het dat OIlS Torre is en
waar ons alma! met 'n groat gesukkellinksom moes eet , is
ons soos "n trop skapekamers toe gejaag om te gaanuitpak
Ons moes natuurlik a! daardie trappe agteruit op- en alldim.

"Skaar> het ons begin uilpak, of die bevel kom dat alle
eerstejaars moes terng eetkamer toe nadat die 'masjinerie'
aan ons arms verwyder is. Die edelagbare 'senjoriteite' was
op stoele geparkeer en ons Torre moes twee uur lankop een
beentjie in 'n lang ry teen die muur staan, Ons moes op die
tafels paradeer om geskikte name te kry.

"In die annekssaal het ons baie gevreesde ure
deurgebring:
- daar is OIlS vir a! wat sleg is, uitgeskel;
- hierheen is ons gejaag waarbevele uitgebasuin is;
- as jy lag, 'njer jy en kry jy 'n akker om in jou mond te

steek en tussen jou tande vas te by! (desnieteenstaande
het OIlS hier gelag dat die trane rol);

- hier moes ons een aand 'n handdoek, "n waslap, seep,
poeier en 'n lewendige mier saambrmgwat ons moes
bad;

- Worsie en Mosbolletjie moes babas voorstel wat mekaar
bad;

- Hester, alias 'Wors' methaariang\1egsels was soharde
kwasmet die seniors dat sy amperpermanent op die ver
hoog in vier kose met water in, handeviervoet gestaan en
we->J;: het om sag te word!
"Hoe geed onthon mens nie nog die plakkate wat ons

daardie nag moes maak en \i;r die hele dooptyd om ons nek
ke drarue; dieselfde rok wat OIlS agterslevoorom moes aan
troJ;: met 'n sal<doek voor wat met 'n groot hakspeld vasge-
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steek is; tekkies of toerygskoene met sokkies; die hand
dock wat diens doen as 'n sjaal; reg voor ons koppe die drie
koeksisters en agter 'n "scooter'-wiel wat van 'n kous en
breipenne gemaak is en met kleeflint vasgeplak is; 'n WQ!
koffer in die hand.

"Elke anne tor het 'n senjoriteit gekry by wie 50 kamer
sy elke oggend sestmr in volle mondering moes wees. Vcor
die kamerdeur moes daar tiekiewekkers afgaan en 'n haan
wat kraai tot haar edele wakker is en jou beveel om in te
kern. Binne-in die kamer moes ons hulle hoogedeles met
die jongste treffers wakker sing. Daarna het "n rokstrykery
en bedopmakery begin.

"Na ete moes ons in 'n lang ry voor Bliss Hall vir in
speksie aantree en daama in hierdie lang ry al tussen die
borne deur vleg terwyl ons sec

"'Links op'n stokkie, dit verlang na dit 50 bokkie
Regs op 'n lappie, dit verlangna dit se pappie.
I must, I must develop my bust'
"Toe ons op pad Kollege toe by die Dude Kapoef korn,

kom die bevel: "Torretjies, salaam vir die Oude Kapoef,
salaam, salaam!' Met ons koppe byna teen die grond moes
ons toe oar die liewe all Dude KapoefIauip, cit respek, met
groot tas en al, Hoe lekker het ons tog nie gelag vir die
ander koshuise se eerstejaars me!

"Fouse was 'n nagmerrie. Die manstudente besigtig ons
soos skouperde en maak allerhande aanmerkings. GeIukkig
red die klok ons van verdere vrese en angste,

"Na rniddagete is ons Anneks toe gejaag... oeee... hier
het dit vreeslik gegaan. ..

"Onthou julle nag hoe ons ens 'naarn' binne rekordtyd
in 'n drag moes aandui.. ons Wall ons breek... ek het so
gelag det hulle my later 'n stomp gegooi het om vas te byt
om die ~njer> in tehou!

"Onthou julle nag hoe ens ens tennisrokke aan die
verkeerde kant vol blare moes werk, 12 akkers rnoes inryg
vir 'n halssnoer, 8 akkers om die die arm en 6 om die enkel!
Die een voet met 'n Wellington (reenskoen) aan en die
ander met 'n sokkie en "n hoehakskoen, drie koeksisters reg
voor die kop en 'n oliebal van agter. En hoe ons hoogedele
senjoriteite ons met Shushine, swart Nugget en met lipstiffie
gegrimeer het - oral behaJwe op die lippe. Ons moes kamtig
'shine' Yang by die Lakkies!! Met ens ghantangkaarte om
ons nekke en ons sjaals om en truie in die hande is ons
ondertoe om in lang rye vir inspeksie aan te tree - spoke 50

moses! 'Oms, Lemos, Kollynos, Broeklos, links op 'n
stokkie, <lit verlang na <lit 50 bokkie, regs op 'n lappie... '
moes ons aanmekaar loop en se tot by Murray-saal Wat'n
gesig begroet OilS claarWaMal die koshuise saam was!! Elke
koshuis moes vyfitems vir die program lewer.

"Om al daardie 'kosmetricks' binne 'n kwartier met
kone water te mees afWas voor die ligte afgeskakel mees
word, was nie grappies nie.

"En die aand toe ons a! voor nege-uur bed toe gejaag is
om te gaan slaap, maar elfuur weer uiJgf'iaag is! Toe ons
dieselfde Ollrok bo-oor ons nagkIere agterstevoorom mees
aantrek met !Weetruie en ons reenjas, 'n inldimgordel, aan

die een voet 'n Wellington, aan die ander 'n tekkie, om die
kop 'n handdoek gebind en ook een am die nek, OIls moes
voor die koshuis aantree en eendjie-waggel tot by die hek...
eina, lam bene! Vanclaaris ons Kollege toe gejaag waarons
al die ander eerstejaars in dieselfde mondering aangetref het
- alma!papsopnat gesweet'! Op die verhoog is met 'n pear
ouens gekgeskeer en moes ons tot vervelens toe die
bakrnaaltafel apse: 'Een bok me, twee bok-bok me-me, drie
bok-bok-bok me-me-me..: ens. OIls is daama in groepe
ingedeel am by die dosente se huise te gaan 'serenade' .

"Onthou julle hoe ons Vrydagaand op die grasperk un
gejaag is en ons oe met sjaals toegebind is... hoe elkeen se
hoogedeie senjoriteit ons aandie hand gevat en ons deur die
pikdonker gelei het, Hulle bet ons so bang gepraat dat ons
gesweer het ons doodsvonnis word nou voltrek En is ons
besmeer!! Taai van kop tot tone... moes wunns en vliee eet
en drink - torstroop en kasterolie waarby rosyntjies, ens.
gegooi is. Die musiek en gillewas bloedstollend, vreesaan
jaend!!! Toe ons uiteindelik anderkant uitkom, word ons
deur ons senjoriteite omhels en welkom geheet as 'mense' .

"By Bliss Hall het 'n waatlemoenfees op ons gewag en
natuurlik 'n waat1emoenwassery. Die grootste seniors bet
goed deurgeloop en party torretjies het heelwat beter ge
voel!

"So het ons studentejare begin. Vriendskappe is gesmee
en ta1ente ontwikkel Deur die toewyding van dosente is
ons gelnspireer am ons vir ons lewensroeping voor te
berei."

Elize se volledige bydrae is ook in die "Boek van herin
neringe" in die Goodnow-museum te vind.

Mev. Corrie (du PIeoy) Smit 1959-1961 onthou; "AI wat
,n bietjie teen ons was, was die modes van daardie tyd, Dit
was rnos die tyd van uitskoprokke, Die net-onderrokke
moes soms ure lankin suikerwater le om styf'te word. NOll
kanjulle selfdink, met Wellington se hitte: vir stap (motors
was cit), sweet en versuikerde onderrokke, wat 'n tameletjie
<litwas! Om nou me eers te praat van die skerpneusspyker
hakskoene me - Sondae was ens dames behoorlik
'klouseer', want met sulke skoene was die kerk ekstra vet.

Ons was die eerste inwoners van Huis Meiring, met mnr.
en mev, Van Zyl as huisouers, Dit was verpligtend am alle
etes by te woon. Op'n aand was my kammie en ek 'n
bietjie Iaat, Teen die tyd dat ons WOll afstorm eetsaal toe,
was almal reeds daar. Met die draai van ons deurknip het
ons besef ons is gevangenes want die knip was stokkend.
Mnr, Van Zyl het ons dadelik vermis en "n boodskap
uil"crestuur am ons te soek Hy het van die gang 50 kant af
probeer inkom, maar moes later met 'n leer by ons
kamervenster deurldim. Ten einda 1aaste mees hy met my
kamrnie en ek weer met die leer aftfun, want die knip bet
verseg am cop te gaan. Onnodig om te se hoe ons
medekosgangers die mere geniet het..

"As daar een permanente 1etsel is wat ek opgedoen het,
is <lit te danke am lllilI. Hans Ancamp, die Springbokrugby
speier. Teen die speed wat hy ons laat notas afneem het,
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rnoes ons iets inboet - en ek het my handskrif!" (Mnr,
J.H. Aucamp was 'n Rugbyspringbok in 1924, lank voor hy
in 1951 na WOK gekom het, Hy het in twee toetse teen die
Engelse gespeel.)

Twee Upingtonners, mell. EunIce Abel en Elsie Duvenba
ge (1960-1962) was vanaf subst.A saam op skool, saam
kamermaats op WOK, het in dieseJfde bank in die
Akademiese Klas gesit, afgestudeer in 1962 en saam gaan
onderwys gee in dieseJfde skool waar hulle 15jaar vantevore
in subst. A begin skoolgaan het,

Hettie Senekal (1961-1963) het haar pen aan 'n nuwe
di"OVOITIl gewaag, met die opskrif AKADEIVIlESE KlAS
1963:

<4 ~M6re~ more,more',val Frans de BIUyn
'bedeesde' leier die Akademiese Klas binne
en binne 'n oogwink kom almal tot hill sinne!
Jan Engelbrecht met Dewydstarend,
betrag die klas met 'n swaksinnige lag.
Pek Ie Grange werp homself
in die vensterbank met 'n swareslag.
Skinner druksy oretoe, neus in 'n boek
en dis al weer Tienie Barnard warlekkers kom soek,

"Okkie van Wyk spring op die tafel
met 'n gorrilakreet;
Basil Booysen kou aan sy das;
dit lyk ofhy alles weet
Met 'n verafblik in sy oe slaan Joos Engelbrecht
'n 'beat' uitop die bank.
En die volgende dosent word gelok
deur die ritmiese Jdank

-'n Klein mannetjie Van Zyitjie kom ingetrippel,
kyk lewendig rond en beginmet die venster sukkel.
'More klas!' roep hy en sy De blink.
•Julle laat my aandie drup-drup-stelsel dink!'

"Nommer twee op die lys is 'n yslike man:
•Lanky' sy naam en •Lizard' sy van.
Kaarte, boeke, aardbolle en grafiekeword afgepak,
die les begin, die belangstel1ing sale
"Jou bodem.jou bodem, agnee dames, komi
Jou bodem, watgaaninjulle koppe om?
Jou bodem vanjou Po' - Barnard se stem sterfweg
en rom. Die dosent no. 3 staan reg.

"Mnr, Koeka Olivierstrompel binne -
lien woordeboeke in die hand:
•Hiemstra is die beste in die land.'
Hy kou aan sy bril, sit dit terug op sy neus:
•All men must work", dit is sy lens.

"·It's the poor that 'e!ps the poor...'
MnL Florence se stem word sbars gehOOL-

"'n Historiese sniksanger kom die klas ingev.ieg,
Fle.xdu Plessis! My Dekarl my nooit bedrieg!

'Oh child, again,againand againand again
All my words seem to be in vain"
Diep in sy hart wonder hy ofeen ooit sal s1aag...
Hy verlaat die klas, die vrolikheidspeil baie laag.

"No. 6, rnnr. Max Loubser slaan met sy vuis op die boek
terwyl sy De oor die klasheen seek
"Thisportion is very useful, believe you me!
Your ignorance upsets my applecart, you see!'
Nou slenter die klasna die hoofgebou
bedremmeld en moeg, een lustelose tou.
'Come in, loves, dears, darlings', nooi Miss Ellefsen ons
•Have you intellectuals ever heard this one?" \in

"Terug moet ons gou-gou, mnr. A.J. van der Merwe wag.
Sy rollende DOg en sy bollende wang
gee aan sy woorde besondere krag.

"Einde van die <lag, mnr, Pikkie Truter wil ons he:
"Natuuglik,natuuglik, ik, soos ik se",
(rom. A.J. se drome van vlotheid in puin gele).
•Soos ek se, natuuglik, 'n brokstuk natuuglik
uit 'n goeie kindegboek
is iets natuuglik, waamaek dagem in 'n
Ies se inleidingsoek!'

"Die klokkie lui floutjies, geen reaksie meer
selfs die akadernieseklas slaan soms neer!!!"

Alwyn Christensen (1961-1963) skryf oor DIE GROOT
KNAL: "Dit was Novernbermaand in Navarre. Die inwo
nende hoof - orator van faarn - MJ.L. (Koeka) Olivier het
die aand SDOSsy gewoonte by tye was,die aandgodsdiens in
die eetsaal waargeneem,

"Die aand het hy dit gehad oor die wysheid van die
mier; oar die Iuiaards wat na sy wee moet gaan kyk; oor die
ouens wat nog slaapen sluirner terwy! die eksamen virhulle
Ie en wag; oor die intellektuele armoede wat ons voorland
is., Dis eksamentyd, het hy gese. Dis al die vyfde Novem
ber. Dis spreekwoordelik al een minuut voor twaalf: Dis
tyd dat ons wakker skrik en begin leer.

"Sy boodskap het ten minste een student diep getref,
vera! die woorde •5 November, een minuut voor twaalf.

"Die nag, om presies een minuut voor twaalf ontplof'n
reuseklapper voor die inwonende hoof se slaapkamerdeur,
Die oorverdowende kna1 klief die nagstilte en ruk die gebou
van hoek tot kant.

"Binne 'n oogwenk is daar totale chaos in Navarre.
Sommige studente vermoed dat die kombuis ontplof het,
ander dat die aarde aan die opskeur was, terwyl nog ander
VIIS oortuig was dat die koms van ons Lieweheer op hande
was.

"Mnr, Olivier het onrnidde1lik aile studente na die ont
spanningsaal ontbied Voor hom het 'n honderdtal studente
in versalrillende grade van skok en kleding.

" "Wie is die skurlc, wie is die skelm, wie is die I1lIl!pok
ker wat die born laar ontplof het,' wi! hy weet 'Die man
wat die duiwelse daad gepleeg het, moet uitkorn, al sit ODS
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die heel nag deur! Die man moet gestraf word. So'n
boosdoener,' se hy, 'hoort nie in die onderwys me.'

"Die nag sit ons tot kort voor brekfistyd in die ontspan
ningsaal, maar die bomplanter kom me nit me. Uiteindelik
moes mnr. Olivier maar die aftog blaas. 'Dis seker 'n
spook,' se hy bitter.

"Wie die klapper laat ontplof het? Nee, dis 'n geheim.
'n mens verklapme jou peTIe me.

"Maar die spook het begin loop, vir jare daama. So
random Guy Fawkes-tyd kondig 'n geheirnsinnige knal die
eksamentyd aan - 'n laaste herinnering aan die slapendes en
die slnimerendes dat dit een minuut voor twaalfis.~

In 1964 het die koshulslnspekreur in sy verslag oor Huis
Murray geskryf "Die waskamer, waar die dames hulle
onder:ldeertjies was, bevat net vier wasbakke, terwyf daar
maklik lien tot twaalf aangebring kan word. Ek kan dit SO

aanbeveel, omdat die feitdat die dames hulle onderkleertjies
was, nie net 'n groot besparing is nie,maar ook opvoedkun
dig en eties gesond is.~

lJ1 die 1964-Wyn.rtok, na 'n radiovann-Ilffrlaag teen die
Potchefstroomse Universiteit, is so verslag gedoen: "Met
beklernde harte dink ons daaraan dat WOK 50 nederlaag
binnekort oor die heleRepubliek bekend sal wees... Moede
lOOS keer ons terug, ons het net-net !Weede gekom - me
heeltemal eerstenie...~

In Junie 1967 het die volgende segoed van 'n klompie
personeellede in die Die Wyn.rtokverskyn:

Mej. Lombard: "Wergsopdrgag nommerg een; Julle
patrgone moe! prgesies ennetjies wees!"

Mnr, McLachlan: "Moenie julle note tho rek thooth
julle oumath en oupath in die kerk me.~

Mm. Lochner; "Toe ek oergsee was, moes ons ons
horgloesies twie uurg tergugstel toe ons org die datumlyn
gegaan het Ons tydsbergekenings moes korrgek wies.~

Mm. De Villiers: "Darneth, onth gaan vandag die
athpekte van die liefde behandel."

Mnr, Truter: "Waaraagtig, natuurglik dames. So kan
dit net nie aangaan nie!"

Mnr, Matthews: "Kyk jiffrgou, as julle nie daadwerglik
'n plan kan maak om die biblioteekboeke na die vakansie te
brging nie, sa! ek julle gevolglik daadwergk!ik moe! strgafan
dies meerg!"

Mnr, Cbarlie ...an der Merwe: "Miss Bosman, dan
ontdekjy 'nnuwe plant en noem dit Floris Bosmania"

l\-tnr. c.s. van der!\ferwe: "Juffrou, u is welkom om
uself te help met papier en houtskool en dadelik te begin
skets."

Mnr. NorUi: -IYdIlles, met aile pi~teit gese, (verskoon
tog assebliefdie taal), ek wi!nou nie my eie basuinblaas me,
maar ek het behoorlik gebars!"

Mm. B3mard: "Kom noudames. Werk!ik, ekis moeg
en vandag darem nou regtig nie Ius vir sukkel nie. F-f-f-f-ft!
Juffrou! So heerlik sit sy en droom na die naweek. Hoe lyk
dit: Ga dit kom rien soos die Boela.nders seT

Mrs. Marais: "A very special good morning to all you
young ladies! little girlie at the back, 1like your hairdo."

.Juffrou Malan: "Dames, die kindjie moet 'n begrip he
hoe om 'n bondeltjie van tien te ontbind."

Mnr, De Lange: "Ek salu oplaai, Juffrou, 'Just to keep
you from the foggy, foggy dew' ."

Mev. F",,",,: "Are you muddled up or do you under
stand i!?"

Van As .Jordaan verte! van sy kermismaking met "Deem
Deem": "Dit was deur Mariechen, my suster, se toedoen
dat ek in 1968 by WOK aangemeld het Gedurende die eer
ste kwartaal van daardie jaar het daar 'n vreemde rustigheid
en stilte oor WOK neergedaaI nadat Doem-Doern beshrit het
om Iangverlof te neern. In sy afwesigheid was daarniemand
om die eerstejaarste dissiplineernie. Geen wonder dat ek as
jong sewentienjarige twee onverskoonbare oortredings be
gaanhet nie. Eerstens het ek aan atletiek deelgeneem toe ek
moes rugby oefen, en tweedens het ek aan die beginvandie
tweedekwartaalop my tuisdorpwaargeneem, onwetend dat
'n eerstejaar by een van die skole op Wellington moes
waameem, met die oog op die rugbyoefeninge.

"My eerste ontmoeting met die legende was in die
Bybelonderrigklas. 'n Stem dreun skielik voor in die klas.
'Laat ons bid, ... voor ons bid, wie is Jordaan, ... 0, sienjou
vanmiddag by die rugby, meneer ...' Wat'n vriendelike
man, noem my glad meneer! 'Ons behande! vanjaar die
aspekte van die liefde' - 'n tmieke reeks voorlesings deur
Doern-Doem wat vir jare onvoltooid aangebied is - 'Meneer
Barnard, onthou dat die baJle vanmiddag gepomp moet
wees, ... ek sal volgende keer verder gaan, moet gou ' n
dringende oproepgaan maak.'

"Vienmr daardie narniddagwas rugbyproewe. Toe ons
eerstejaars by Wonter se agterlJ.ek inkom, dreun dit oor die
tennisbane, 'eerstejaars, bli...ms, askies juffou Zietsman' 
sy kollega wat besig was met netbalafiigting - 'kom hiert!'
Kyk, 'n eerstejaar moes hardloop as jy naby hom is, en
weet da! jy die balle, vlaggies, gewigte en wat ook al moo
uithaal. En so begin die proewe. My naam word nie
uitgeleesme, en ons origeklompmoes oorkant die draad by
Brood gaan oefen. Na twintigminute bulder sy stem oor die
draad: 'Jordaan, jou lang ..1, kom bier, sak daar in die slot
saammet Robert Johnston' Nou is ek saam met die 'groot
here' (SODS my goeie vriend Jackie Ie Ronx altyd gese het),
manne soos Dirk V=, Groot Pine Pienaar, Koos Prim.,
Attie Barnard, Kokkie - ahnal manne wat in die span was
wat die landswye interkollege die vorige jaar teen Heidelberg
gewen het Wat'n ervaring om saam met suJkemanne in 'n
span te wees. Die eer was maar van korte dum. Toe die
skrum opbreek, bulder hy weer: 'Nee, =notag, jy is darern
te s!eg. Gaan speel claar anderkant die draad waar ek jou nie
kan sien nie.' Druipstert is ek claarweg, maar binne in my
kook <lit: 'Jy gee my nie eens kans rUe, ek sal jOll wys.'
(Die tipiese Doem-Doem-sielkunde waarmee hy so briljant
was, het begin werk.) Ek speel net om hom verkeerd te
bewys. Die Salerdag teen Ceres se derdes haal ek nit. Ek
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sien hom nou nog so uit die hoek van my oog, met die
reenjas en bruin sakboekie, die een met die draadhegting
bier bolangs, daar eenkant staan en gronboonrjies eet,

"Die volgende Maandag kom hou die ou Vauxhall in 'n
stofstreep by die rugbyveld stil. So in die stilhou skree hy
op my: "Jordaan, jou sleg, kom hier!!! Hoekom het jy nie
hardloopskoene aan nie, gaan trek aan, magtag, vir julle
eerstejaars moet 'n mens mos alles voorse'. Met'n lied ;''1

my hart laat spaander ek na die koshuis - hy gee my 'n kans.
As ek op 'n Maandag koppie toe gaan, speel ek eerstespan,
En daarhet my rugby begin Vir hom het ek en honderde
oudstudente net die grootste respek en eerbied Alles wat ek
van rugby af weet' het hy my geleer, eIke greintjie
vaardigheid, vemuJ; 'guts', dink, toewyding. Hy het 'n
marrier gehad am met jou te werk, jou so te motiveer dat jy
begin 'fight' het, eers teen hom en later saammet hom."

Van As lordaan het ook die volgende oor Geleenthede
geskryf -As dit so mistroostig op Wellington reen, vir dae
aanmekaar, en die ysheer waai vanaf die berg terwyl Groen
berg se kop toe bly, is 'n wann bad die enigste troos. So'n
bad moet genoeg water in he om alles goed te maak, dus "n
bad so vol dat die water by die oorloop uitloop as jy inklim.
In die 0.0van die koshuisvader was dit egter 'n onverskoon
hare oortreding. Sy woonste! was reg onder die badkamer
en hy het presies geweet wanneer water by die oorloop
uitkom. Dan was daar groot moeilikheid. Teen'n merk
waardige spoed kom hy die trappe op om die skuldige
student in die bad te konfronteer.

"Ek onthou nog die aand toe Lionel van Zyl homself so
'n 'hmksigheid' gegun het Lionel was nie 'n student wat
'n skrobbering sou aanhoor sonder om ook sy standpunt te
steJ nie. Geenwonder dat hy soveel sukses met die afiigting
van die Drakensbergseunskoor behaal het nie. Met sy bad
heerlik vol getap , gebeur die onvoorspelbare toe hy inklim.
Die fyn ingestelde ore van die koshuisvader 'lang dit onmid
dellikop, envoordat Lionel nog lekker sy Ie kon kry, bulder
'n stem voor die badkamerdeur: 'Minjeer - maak oop hier
die deer! Minjeer - djou skurk - skaam jy jou nie - in my
!ewe het ek nog nooit in so 'n bad vol water gebad nie!'
Voordat hy kon voortgaan, klim 'n nat Lionel uit die bad en
ewe galant stel hy voor: 'Nou toe kom meneer, bier is nou
jou kans!' "

Van As lordaan het ook oor Die "Spook" van Navarre
geskryf "Sedert my studentejare wonder ek oor die sage
naarnde 'Spook' van Navarre, 'n uiters begaafde en ge
heimsinnige wese waaroor ek meer sal wil wee! Waar kom
hierdie tradisie vandaan, wie was die 'Spook'? Tydens my
eerste jaarwas die spook reeds bekend en aktief So'n paar
wekevoor 'Guy Fawkes' begin die koshuisvader al praat in
die rigting van die lafhartige klappergooiers. Die week van
Guy Fawkes, tydens die midd"~ele, waarsku die koshuisva
der baie errJ>-rig dat indien klappers weer vanjaar geskiet
gaan word, so 'n persoon summier uit die Konege geskors
gaanword.

- A.lmal het geweet dat die Spook daardie aand SOll

toeslaan, pre:.iesom tien-voor-a"ot, agter in die vierkant waar

ons elke aand tee drink. Op sy tyd en plek daardie Maan
dagaand gaan 'n klapper oorverdowend in die binneplaas af
Die Spook slaan toe. 'n \Voedende koshuisvader laat ons
tydens teetyd aantree en vertel wat hy sou maak indien hy
daardie lafhartige skurk, jellievis, jakkals wat die wingerd
verniel, in die hande gaan kry. Tien voor agt die volgende
aand gaan die tweede klapper af Soos klokslag gebeur dit
e1ke aand daardie week. Rugstekers en verklikkers sal daar
mos altyd wees, maar hierdie spook bly 'n spook, hoe jy
ook al probeer uitvis wie dit is. remand het my later jare
vertel dat die spook vir hom 'n handlanger opgelei het om
die tradisie 'loot! te sit. Die vindingrykheid van die spook
was ongelooflik. Nooit is die klapper sommer gegooinie,
nee, dit is uiters briIjant iewers weggesteek.

-Die kamerwaar ek en T.G. Marais geslaap het, was op
die tweede vloer, reg bokant die p1ek waar die klapper ont
plof het, Gedurende my tweede jaar was die koshuisvader
baie meer gemotiveerd om die spook te 'lang. Die week van
Guy Fawkes patrolleer hy die koshuisterrein intensief Party
manne vertel dat hy hulle met 'n rewolwer gedaag het toe
hulle buile was. Een spesifieke aand, so teen kwart-voor-agt
begin studente weer orals agter die gordyne uirloer om die
volgende episode waar te neem. Die teetafel is uitgesit en
die binneportaallig brand helder, As jy mooi kyk, kon jy die
koshuisvader in die donker sien wegkruip om die boef op
heter daad te betrap. Sowat lien tree vanaf die koflietafe!
gloei 'n sigaretstompie - niks snaaks nie- die manne het die
nate gewoonte om sigaretstompies by die vensters uit te
skiet. So tien voor agt kom die koshuisvader uit die donker
nit en beweeg na die teetafel. Sons die duiwel dit wou he
beweeg hy in die rigting van die sigaretstompie. Die spook
het 'n briljante plan uitgedink Die lont van die klapper is
aan die die einde van die sigaretstompie ingesteek: Die
gloeiende kool brand al nader. Teen daardie tyd bet die
koshuisvader reeds ontspan. Wat'n affere toe daardie
klapper skielik afgaan ten aanskoue van 'n horde loerende
studente. 'n Applous bars los toe die koshuisvader met die
oorverdowende slag amper bo-oor die teetafel spring van die
skrik. Ocr wat daarna gebeur het, swyg ek maar.

"Die spookvasgetrek? Nie in my tyd nie. Volgens my
inligting het die spook die volgende jaar weer toegeslaan,
voorspeIbaar soos Mandie se vleisbolle. Ek sal wat wi! gee
om te weet wie dit was. Later jare vertel iemand my dat dit
Glen Harvie was. Maar dit is onmoontlik, Glen was 'n Ie
voorbeeldige student Was dit jy, Glen? Indien we!, salueer
ek een van die briIjantste •BOSS-agente' wat WOK nog
opgelewer het. "

In 1985, tydens die afskeid van mnr. D.l. de Villiers, he!
verskeie studenle totsiens-boodskappe geskryf Een
daarvan was deur Chris Luman (1983-1985): ~Die gee!
duinebesie jaag oor die groen gras op die mgbyveld. 'n
Kort marmetjie met hoedjie en flnitjie spring nit die motor.
Sy mond gaan oop en die beve!e word geuiter. Vyflien
ru"obyspelers skarrel soos 'n !domp miere in 'n geordende
militaristiese patroon. Daar word drie uur lank, vyf daeper
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week hard gewerk Saterdag word die vrugte egter gepluk
warmer die pawiljoen vol gepak sit, Die voJgende week
word daar weer hard gewerk - eers die koppie, dan die res.
So word rugby jaar-in en jaar-uit op WOK geoefen. Maar
na 32 jaar het 'MnL Rugby' besluit am sy stewels op te
hang. Hy het nou genoeg gehad!

"Dit was 'n toneel uit mnr. D.J. de Villiers, of Deem
Doem,se lewe. Hoe word daar aan so 'n persoon dankie
gese vir al wat hy vir die studente en die Kollege beteken
het? Daar is nie genoeg woorde in die Afrikaanse taa1 wat
dankie beteken nie. 'n Man wat werklik sy lewe vir die sport
en die studente opgeoffer en wonderwerke met die
beskikbare talentverrig het

"Ons weet dat Doemies nooit werklik van WOK sal
weggaan nie, want sy hart sal altyd met die studente wees.
'Doemies, II sal ens vergewe as ens net dankie se.,.' "

Rlna (Viljoen) Theron (1983-1986) het oor 'n noue
ontkoming geskryf "Omdat ek baie bang was vir die
donker, het my pa my een Van daardie spuitkanne gekoop
wat sulke rooi stof uitspuit om jou aanvaller af te skrik en
hom terselfdertyd ook te merk. Die spuitkan het dus saans
oral met my saamgegaan om my teen die 'skollies' te
beskerm.

"Gedurende my derde jaar het dit een aand gebeur dat
ek en my kamermaat vanafmy eerste jaar, Christa N el (noll
Du Plessis) moes vOOIbereidiugsgaan doen virens praktiese
onderwys. Ons is in my Oll blou karretjie weg Hugo Rust
toe waar ens die voJgende dag moes klasgee. Daar aan
gekom, was die bang- en benoudheid reeds in ons kele,
want dit was reeds donker. Skielik het honde baie
onheilspellend begin blat' Ek gryp my spuitkan en leer deur
die vensters om te probeer sien wat aangaan. Ek hou toe
wag terwyl sy haar apparaat uitpak en daarna ruil ons om.
Teen die tyd dat ens terngrykoshuis toe, was ens pure angs
- deels spanning oor die toets van die voJgende <lag, en die
klasgee en die vrees vir die donker - 'n wenresep vir die
histerie wat toe voIg.

"Toe ons by die koshuis stilhou, spring OIlS nit Skaars
voet neergesit, of ek sien die 'gedaante'! Ek gee 'n harde
gil, en Christa gil agterna, want dit wasnet een te veel vir die
senuwees: Ons naeldeurtoe, maar 0 wee, dit is mos gesluit
en die huiskomiteelid aan diens moet eers die sleute! gam
haa1. Voorons staan 'nman watlyksoos iemand watuit'n
doodskis opgestaan het! Hy het 'n lang swart ias aan wat
amper tot by sy voete kern. Maar alles wat verder be en
onder uitsteek is spietwit. Sy gesig is wasig wit en sy bene
IS WI! en steek soos maer geraamtes onder die jas uit! Hy
kyk so stadig heen en weer, op en afen beweeg so swewend
al nader en nader... Ons skreeu en hamer teen die toe deur
ag,sonaby dieredding maar tog so ver!

"Dit was toetsaand, almal se senuwees was maar gaar en
hulle was besig om te 'swot'. Die dames hoor die vrees
bevange gille, kyk by bulle vensters uit en daar sien hulle
toe ook die gedaante. Hierna het die een bloedstollende zil
na die ander gevoIg. Skielik besefek dat ek kahn moet bly,

want ek was immers die primaria van die koshuis en hier
moet nou beredeneerd opgetree word. Ek doen toe
drastiese stappe, trek my spuitkan se sluitpen uit en hall die
kan voor my uit. Met'n bewerige maar dreigende stern gee
ek nog 'n waarskuwing en dreig met die woorde: 'Staan net
waar jy is of ek spuit jou met hierdie pienk goed in jou
gesig.!' Skielik gaan die deur oop en al waaraan ek kan
dink, is om kamer toe te vlug. Christa dink gelukkigverder
en sluit die deur agter haar toe.

"In daardie stadium heers daar algehele chaos in die
koshuis. My bewerige, geskokte bene kon my nie verder
dra as een ry trappe op nie en toe gaan ek sit. Met'n sug
van verligting sak ek in die vernsterbank neer en op daardie
oomblik druk ek per ongeluk die spuitkan en daar blaas ek
'n hele straal rooi stofteen die mure uit! Toe gil dit eers .
Party dog dis bleed wat uit my spuit en ander begin stile in
die gas wat 'n mens se asemhaling aantas. Net toe kom
mnr, Kitching met sy kierie deur die gange gemarsjeer - die
Murray Hallers sal weet wat ek bedoel. Wel, ek het nooit
die vrymoedigheid gehad om met hom Engels te praat nie,
maar toe hy daardie aand in sy forse stem vra: 'What is
going on here?', val ek voor sy voete en hyg: 'S.s.sir, here
is somebody outside... he ...'

"Pappa Chades het nie veel verder geluister nie en met
sy twee honde Buch en Bella vaar hy die tuin met'n aan
hitsende stemtoon in am die mo1esteerder vas te trap.

"Na OIlS van die ergste skok herstel het, lui die voordeur
klokkie. Ek kry die sleutel en neg twee maats om saam met
my voordeur toe te gam. By die voorportaal hoor ons
Meneer se stem en hy stel ons gems dat OIlS maar die deur
kan oopmaak. Tot OIlS groot verbasing staan hy nie alleen
nie, maar langs elke hood troon 'n eerstejaarstudent! Hulle
word in gedwing om groot verskoning vir die histerie te VIa,

aangesien hnlle net ' n grappie Wall maak. Maar iets is nie
pluis nie en die gegewens klop nie, want daar was dan net
een man by die deur en hy was baieIanger as enige van die
twee eerstejaars.

"Die voIgende dag bet die twee studente tydens etenstyd
weer 'n keer vergiffenis gevIll en ons het dit maar gelate
aanvaar, Eers heelwat later, na dooptyd, is die raaisel ten
volle opgelos. Die persoon wat ons so ontsenu het,was
Amo Minnie ('n senior student) wat die eerstejaars gedwing
het om skuldig te pleit omdat hulle saam met hom gegaan
het om 'sports' te maak Die honde het hulle net eerste
uitgesnuffel! Amo het agtema vertel dat toe ens so
vreesbevange gegilhet, bethy selfskoonbanggeword.

"En van die rooi kol teen die rmmr? Ons het gewas en
geskrop tot ons blou was, maar eers baie later het die kol
weggegaan - saarn met daardie era - toe die koshuis geverf
en gerestoureer is."

Dit is opvallend dat byna geen staaltjie van die jonger geslag
studente urt die sewennger- tot negentigerjare ontvang is nie.
Oor die rede daarvoor sou 'n mens interessant kon bespie
gel!
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Uit die oudstndentegeledere sou stellig baie boekde1e aan
herinneringe en staaltjies versame1 kon word, Met die loop
van jare sal talle van hierdie staaltjies egter in die
vergetelheid verdwyn. Die sarnestellers van hierdie geskied
skrywing kon egter hoofsaaklik net gebruik wat ingestunr is.

Aan die einde van die eerste eeu van die Kollege se bestaan
ken daar "met genoegdoening teruggekyk word na
wonderlike ervaringe wat duisende oudstudente en dosente
met mekaar kon dee1 Mag dit steeds die inspirasie wees om
op die toekomspad nuwe en hoer hoogtes te berm.
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