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UIT ERKENTLIKHEID.

Die Opleidingskollege van die Paarl ag hom ba ie
gelukkig om in sy halfeeufeesj aar en as deel van sy
jubileum hierdie oorsig van die eerste Yyftig jaar vau sy
bestaan te ka n laat verskyn, Dit he t OIlS t e danke aan di e
arbeid van mnr. C. G. de Vri es, B.A., i\LEd., en aan die
vriendelike vergunning van die Universiteit van Stellen
bosch om die akad emiese skripsie van mnr. de Vries te mag
publiseer. A an die skrywer en aan die Universiteit wo rd
hier die innige dank van die Kollege betuig,

Vir OIlS wat OIlS nou hier aan di e O.K.P. bevind, dosente
en studente, is dit 'n behoefte van die hart om hulde te
bring aan hulle wat voor ons hier gewerk het am saye e]
voortrefliks tot stand te bring vi r OIlS om nou te benu t. Aan
'u goed gesinde Administ rasie en Onde rwysdepartement,
aan die Paarlse Skoolra ad wat 'n ha lfeeu gelede d ie Kollege
raad in die lewe geroep het, aan die wys e manne wat die
inrigting as Iede van die Kollegeraad deur d ie j are heen
gedien het, kom OIlS dank toe.

OIlS wil hulde hring aan oud-studente wat hier en ook in
hulle lat ere lewe help bou het aan 'n t radisie en 'n aansien
waarop hulle Alma Mater met dankbaarheid t rots voel , Ons
wi! hulde bring aan oud-dosente wat met hulle arbeid hier 'n
geestelike st ruktnur to t stand help bring het wat nie sender
betekenis vir die kultuurlewe van Suid-Afrika geblyk het nie.

En persoonlik wil ek in die besonder my hulde betui g
aan die drie groot opvoeders wat voo r my aan die hoof van
hierdie inrigting gest aan het : wyle mej . Magdalena Marais,
mnr. \\. A.•Joubert en dr, Theo Pauw.

Daar kan vir di e O.K.P . geen skoner roeping wees as
om hom in steeds toenemende mate aan die diens van ons
vader laud en die Koninkryk van God te wy nie.

L. C. BRUWER.
Hoof 1958-
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BOODSKAP VAN MNR. D. J. LIEBENBERG,
SUPERINTEi'l"DENT-GEJ.'\'ERAAL VAN

OI\TDERWYS.

Vyftig jaar van ononderbroke diens in die
vorming van 'n volk deur opvoeding klink lank as
'n mens aan die duur van menselewens dink, maar
vir 'n inrigting van hierdie aard is hierdie tydperk
so kort, dat dit nog met sy jeugdigheid kan spog.
Trouens, sy jeug word elke jaar deur 'n span jong
mans en dames in die fleur van hul lewens her
nuwe. Maar in die proses gaan rnenselewens verby
en die wat jaar nit en jaar in daar werk, is wel
bewus van die gang van die tyd. Ons groet hulle
met die agting en waardering wat ons aan hulle
verskuldig is.

Graag wil ek u almal hartlik gelukwens met
die vyftig jare wat agter die rug Ie en u innig be
dank vir die diens wat gelewer is. Dit is 'n heug
like jaar in die geskiedenis van die Kollege; u ver
lede is mooi genoeg om as spoorslag vir 'n ewe
mooi toekoms te dien.

Hartlik geluk en die mooiste wense vir bloei
in die toekoms!

D. J. Liebenberg,
Superintendent-Generaal

van Onderwys.



)l ul'_ 1>_ .J. Liebeuheru
S upe rt n tenen r-Generaa l va n Ond erwvs.
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BOODSKAP V•.\1'\' MJ\TR. W. A. JOUBERT.
Dit is vir my as cud-hoof ' II voor reg om die hnidige

k ollegehoof, mnr. L. C. Bruwer, ell sy person eel geluk t e
wens met die 50-jurige bes taan van die kollege.

Van '0 klein begin in 1913 het die kollege gegroei tot
een van die in vloedrykste inrigtin gs in ons land, ell het sy
oud-stndente besondere prestasies op onderwysgebied behaal.

Die strewe van die kollege was, en is vandag, nie in die
eerste plek am getalle te werf nie, maar om manne en vroue
op te lei wnt roepingsbewus is. Dit is verblydend dat so ba ie
oud -studente , na da t hulle hul onderwvsersertiflkaat behaal
het, na die Universitei t gegaan het om '0 graad te verwerf-s
Diet die I!e\'olg dat talle van hulle vandag as hoofde van
groot laerskole staan. en sommige as hoofde van hoerskole
ell ook as Ins pekteurs benoem is.

Ons is veral t ro ts op d ie groot getal oud-stndente wat op
afgelee plekke waardevolle opvoedkund ige werk verrig en
kultu urdraers in hul omgewing is. Ons kan se : .,Die manne
en vrone wat in stilte, sonder eer of rcem, elke dug hnl werk
geesdriftig doen en in hul taak volhard ui t liefde vir hul
professie ell vir hul volk-s-daar is die helde ell held inne wa t
ons vereer".

Ons dink ook aan die dames-oudsturlente 'vat hul plek
volstaan in ons skole en in OIlS samelewing en wat leidin g
neem in ons vroue-or ganisasies,

Die toekoms met sy veranderende Iandsprobleme waarby
die onderwys, en die onder-wyser. hom moet aanpas, sal nog
rneer van die onderwyser verg 25 in die verlede. Elke onder
wyser sal met 'n besadigde en ewewigtige houding leiding
in sy omgewin g moet gee, en elke onderwyseres sal in haar
skool, of as moede r van 'n gesin, of as leids ter in vroue
organisas ies haa r deel mod hydra tot die bchoud en voo rt 
bestaan van ons Suid-Afrikaanse volk,

~Iy opregte wens is dat die hoe idealisme waarmee OUS

stn dent e die kolle ge verl aat , ongeskonde bewaar mag bly,
Die grootste ba te van die kollege is die gehalte van d ie
onderwysers wat hy elke jaar uitstuur.

Ons wi l die ywerige hoof. mnr. Brower, onder wie se
bekwame leiding d ie kollege vinnig nitgebrei het, aIle
voorspoed toewens. Ons weet dat hy sy studente met sy eie
geesdrif sal hesiel om 'n eervolle plek in hnl profe ie in
te neem.

W. A. J OUBERT.
Hoof 1919-1950.



BOODSKAP VAN DR. THEO PAm v.

Daar is gebeurtenisse in die lewe van jou volk, jon
hnisgesin of die inrigting waaraan jy met emosionele banrle

-- gebind is. wat jon hart last opspring van vreugde. So 'n
gebenrtenis is vir my die opstel en publikasie van die
geskiedenis van die P aa rlse Opleidingskollege nii v:i't ig jaar.

Dit is dus met opregtheid en trots da t ek O.K.P. en by
name mnr. C. G. de Vries gelukwens met hierdie prestasie.
Dit sal die hart verbly van elke student, elke dosent en elke
hoof wat die eer gehad het om aan hierdie roemryke
inrigting verbonde t e wees. ) [ag sy grootste verlede denr
hierdie uitgawe uitgedra word tot die verste uithoeke van
die Republi ek van Suid-Af rika en mag di t dien as inspirasie
vir die toekoms!

Aan almal wat vandag geroepe is om die Inisterryke
naam van D.K.P. te handhaaf en uit te bon. sowel as aan die
toekomstige geslagte, wil ek t oebid seen en voorspoed met
die eervolle taak wat hulle aanvaar het. ) [eer as ooit levore
bestaan die behoefte aa n toegewyde manne en vroue wat
besiel is met die drang om hnl aUerbeste te Iewer in diens
van volk en vade-land. Die kerngesonde opvoeding en
onder wys van die toekomstige burgers van die land, is dan
ook seker die mees verb ewe taak wa t enige mens kan onder
neem. En om in staat t e wees om daardie taak op doel
treffende wyse te verrig, is deeglike opleiding en se!fonl
wikkeling 'n voorvereiste. Dit was dan oak die r oepi ng
van O.K.P. in die verlede, dit is dit in die hed e, en dit sal
dit wees in die t oekoms.

Bon dan op n verlede
U toekomsid eaaJ.

THEO PAUW.
Hoof 1951-1957.
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VOORWOORD.

Hierdie werk is 'n beskeie poging om aan die
leser 'n oorsig van die ontwikkeling van gebeur
tenisse oor vyftig jaar te gee. Aan gesien die
Opleidingskollege een van verskeie soortgelyke in
rigtings in Kaapland is en die beleid ten opsigte van
almal dew' die Departement van Onderwys bepaal
word, is besondere ge benrtenisse nit die aard van
die saak nie algemeen nie, omdat die inisiatief in
die eerste plek by instansies buite die Kollege
berus,

By die insameling van die stof was ek gelukkig
om onderh oude te kon voer m et mnr. S. P. H . de
Villiers, een van die stigters van die Opleidings
kollege; mnr . ' V. A. Joubert wat vanaf 1919 tot
1950 hoof van die inrigting was en mnr. M . Hou gh
wat lid van die eerste k las en vanaf 1920 tot 1954
dosent aa n die Kollege was. Aan bogenoemde
persone, sowel as aan mnr. L. C. Brower, my hart
like dank vir die belan gstelling en die bereidwillig
h eid om hulp te verleen.

My taak is in 'n groot mate vergemaklik
deurdat die n otule van die Kollegekomitee, later
Kolleger aad, die ja arverslae van die h oofde, die
ja arvers lae van sportklubs en verenigings, wat as
die primere bronne gedien het, deur die jare sorg
vuldig bewaar gebly h et.

Vir my as oud-studen t van die Kollege was dit
'n groot voorreg om in mil vir die baie wat ek
ontvang het, 'n beskeie bydrae te Iewer. Deur my
in die eerste instansie by die feite te bepaal, sonder
om besondere gebenrtenisse te beklemtoon, het
d it my nie m oeilik geval om 'n objektiewe beeld
te gee nie.



Die tyd is gelee om die geskiedenis van die
Kollege te boek te stel aangesien die inrigting in
hierdie jaar sy vyftigjarige bestaan sal vier.

Graag betuig ek my hartiike dank en vvaar
dering aan my eggenote vir opoffering, belang
stelling en besieling in verband met die skryf van
die werk,

Aan prof. P. S. du Toit, onder wie se leiding
ek die werk voltooi het, wil ek 'n spesiale woord
van dank rig. Sy altyd simpatieke optrede, raad
en bereidwilligheid om hulp te verleen, word bail'
hoog waardeer.

Eo almal dank ek ons Remelse Vader wat my
in staat gestel het om die werk te kan voltooi.

c. G. DE VRIES.

Franschhoek .
Februarie 1963.
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HOOFSTUK I

VAN KWEKEUNGSTELSEL TOT
GESENTRAUSEERDE OPLEIDING

(i) Die Kwekelingstelsel

Voordat Opleidingskolleges in Ka aplan d tot
stan d gekom het, was die skole self belas m et die
opleiding van prirnere onderwysers. H ierdie stel
sel van onderwyseropleiding het bekend gestaan
as die kwekelingstelsel. Onder genoemde stelsel
kon aspirant--onderwysers, wat die vereiste stan
daard behaal h et, aansluit by daarvoor goedge
keurde skole om 'n sekere aantal jare onder die
leiding van 'n goedgekeurde onderwyser tes ) te
werk voordat hulle kon uitgaan as gekw alifi seerde
on derwysers.

Die kwekelingstelsel is eers 'n h ele aanta l ja re
nadat dit in sommige skole in gebruik was, deur
die Kaapse Onderwysowerh ede am ptelik erken .
Ons vind " dat die stelsel alreeds sedert 18.J.2 in die
Kaapse skole in werkin g was, hoewel dit eers in
1858 vir die eerste keer offisieel aangekon dig is."(ll
Die kwekelin gstelsel h et in die beginjare nie aan
sy doel beantwoord nie. Person e wat die kweke
lingkursus voltooi h et, het ander beroepe gevolg
orndat die onden vysowerheid aan in gevoer de
on derwysers voorkeur gegee het. Die stelsel is in
1860 opgehef en merna is geheel en al van oorsese
leerkragte gebruik gemaak. (2) Die toevoer van
oorsese leerkragte kon n ie in die behoeftes voorsien
nie en gevolglik is die stelsel in 1866 weer in

(1) Van Wyk. A. H. du P.: Die l woloed t'an die Engelse skoolwese
op die K aa pse skooho eee, 1806-1915, p . 81.

(2) I Md., p. 108.
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Sen dingskole ingevoer en In 1873 ook in gewone
openbare skole.(3)

Dr. Th om as M uir. wat in Junie 1892 VIr
Lan gham Dale opgevolg het as Superintendent 
Gencraal van Onrlerwvs. het besef dat die kweke
lingstelsel nie 'n idealemanier was om onderwysers
op te lei nie. Hy was bewus van die gebreke wat
aan die stelsel verbonde was, maar het dit gesien
as ,,'n haie praktiese middel om m et 'n minimum
van onkoste opgeleide onderwysers te kry." U) Om
die gebreke tot 'n min imum te beperk, asook om
die opl eiding van onderwysers op 'n h oer peil te
plaas, is die kwekelingregulasies dan ook van tyd
tot tyd hersien.

In 1893 het dr. Muir 'n deeglik .h ersien e ste l
kwekelin gregulasies aangekondig.(5) Die nuwe
regulasies het vanaf 18 ~H van hag geword en het
on der andere die volgende bepaal : Die hoofonder
wyser van 'n skool. waar kwekelinge ingeskryf is,
sou verantwoordclik wees vir die professionele
on de rrig van die kwekelinge. Die professionele
onderrig moes ni e mindel' as vier uur per week
wees n ie, terwyl ten m in ste tien uur per week aan
praktiese on derwvs bestee rnoes word. Die kursus
h et oor drie ja ar gestrek en aan die ein de van elke
jaar rnoes die kweke ling, henewens 'n mondelinge
en 'n skriftel ike eksamen, 'n klas voor 'n inspekteur
waa rneern.O? Die leerplan het die volgende vakke
ing-eslu it : Engels. Hollands, Rekenkunde, Aardryks
kunde, Geskiedeni s. San!'. Teken , Swartbordwerk,
Aanskoui n!,sIesse. Liggaamsoefeninge, H andwerk,

(3) Ibid .
(4 ) Daleboudt, H. :\1. : Sir Thomas )'Iuir en die Onderwvs in K aap

land ty dens sy bestuur as Supertntendent -Ceneraal van Onder
\\'YS 1 89~-1915. p, 334.

(5) Kellerman. J. E.: Die Oeskiedenis v-an die Oplefdl ng van Blanke
Onderwysers in Su id-Atrika 1652-1936, p. 162.

(6) I bid.
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Skoolbeheer en Higieno. (7) Die onderwyscr wat
veran twoor d elik was vir die kwekelinge sou 'n
toelaa g van £ 1 2 per jaar vir die eerste jaar, £ 16 vir
die tweede en £ 2 0 vir die de rde jaar on tvan g. ( 8)

Die toelaes is alleen aan die einde van die jaar
betaal en ook net as die student geslaag h et. Elke
druipeling was dus vir die onderwyser 'n finansiele
ver lies.

Die n u w e kwekelin gregulasies van 1894- het
veel bygedra om m eer kwekelinge na die skole t e
t r ek. In 1894- was daar 789(9) kw ekelin ge in di e
skole van Kaapland, terwyl die getal in 1898 reeds
op 173 3 (10) gestaan het . Dr . M uir h et in sy jaar
vorslaa va n 1899 dan ook verwys na die ge ta l
kwekelinge w at steeds gestyg het ten spyte van
die hoer toelatin zsver eistes. Die toelatinzsvereistes
is weer in 1899 ~verhoog t ot St. V, in 1901 tot St .
VI en in 1909 tot St . VII. (11)

Dr. Muir kon egter n ie dadelik m et die kwe
kelingstelsel w egdoen nie, w an t die ondervinding
h et in die verlede reeds bewys dat onderwy sers
w at h ulle ople iding in die groot dorpe ontvang
het. n ie gewillig was om na die afgelee de le van
die provinsie te gaan n ie.(12) H oewel hy dus in
1 C)05 besef het dat die stelsel baie gekritiseer w ord,
m oes hv ook sorg dat die a fg-elee dele voldoende
g-ekw a li fiseer de on derwyser s kry, Die enizste op
Iossing was dus die opleiding van kwekelinge in
die dorpskole .

(7) Du 'ron . P. S. : Onderu:y s in K aapland: 'n Historieee OOTsig
p_ 117, .

(8 ) Kellerman . J. E. : op: cit.. p. 162.
(9) R eport of th e S.GE . 1894, p. niH.

(10) tsu.. 1898, p. 17.
(11) Van W yk. A. H. du P. : op . cit.. P. 154.
(12) K ell erman, J . E. : op. cit., p . 166.
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Die eers te stap in die rigting van sentralisasie,
ten opsigte van die oplei ding van onderwysers, het
in 1 91 1 gekom toe dr. M uir bepaal h et dat daar
van kwekelinge verwag w ord om hulle opleidin g
te on tvan g "in a train ing school, first or secon d
class public school or other school specially ap
proved for the purpose by the Department. t'UO
'n V er dere sta p in gen oemde rigting was die in
stelling in 1912 van 'n derdejaar-sen iorkursu st' :'!
wat van af 191 3 aileen aan 'n Opleidingskool gevolg
kon word . ( 15 )

Die kwekelingstelsel is h ierna geleidelik ver
vang met ople iding in Opleidingskole totdat dr,"T.
J. Viljoen , die opvolger van dr. Muir, in 1 9 2 0 kon
aankondi g dat "the system of pupil-teachers so long
in vogu e in th is Provin ce finally disappeared." (16)

( ii) Die St igting van 'n Sentrale Opleid ineskool .

Die eerste twee kwekelingklasse in die Paa rl
is in 1 9 0 0 aan die twee Hoer Meisieskole. n aamlik
die Hoerskool La Rochell e, destyds die Hugenote
H oer Meisieskool genoem , en die Hoer Meisieskool
ingestel . In daardie jaar was daar tien kwekelinge
aan die H oerskool La Rochelle w aarvan ses in die
tweede, en vier in die derde jaar was .(17) Die Hoer
M eisieskool het nege kwekelinge gehad m et een in
die eerste jaar, drie in die tweede en vyf in die
derde jaar.(18) Reeds die volgende jaar h et die
getal kwekelinge in die tw ee skole op 28 gestaan .(19 )

Aan elkeen van die twee skole w as 'n dame ver
antwoordelik vir a l die kwekelinge.

(13) R e]101"t of tite 5 .G.E. 1911 , p. 16.
(14 ) Kell erman. J . E . : op. cit-, p. 188.
(15) Ibid., p.165.
(16) R eport of tne 5 .G.E. 1920, p. 5.
(17) I bid., 1900. p. G3b.
(1S ) I bid.
(19) I bid. , 1901. p. 63b.
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Die getal kwekelinge, sowel as gewone leer
linge, het in die daaropvolgende jare so toegen eem
da t die redakteur van die Paarl Post, die plaaslike
koeran t, in 191 1 berig h et dat die Paarl besig was
om te ontwikkel in een va n die vernaamste op
voedingsentrums in die lan d. (20) In die volgende
jaar, 191 2, was daar 47 kwekelinge (21) en n age
noeg 1, 5 0 0 leerlin ge op skool. ( 22 ) In dieselfde jaa r
h et die Paar l, volgens statistiek van die Onderwys
depa rternent, behalwe Kaapsta d, Port Elizabeth,
Kimberley en Oudtshoorn, die m eeste leerlin ge op
skool gehad. Hoewel hy die vyfde plek ingen eem
het wat die leerlin ge op skool betref, h et die dor p
die meeste kosgangers, naamlik 328, in die Kaap
Provin sie gehad. ( 23)

Aan die begin van 1 91 2 h et die toen am e in
getalle mej. Cillie, die destydse h oof van La
Rochelle, gen oodsaak om by die Departement van
Onderwys 'n addisionele onderwyseres aan te vra
vir die 33 h vekelin ge in . die H oerskool La
Rochelle. ( 2 4) Die aansoek is egter deur die De
parternent geweier. M ej. Cillie hethiema aan
mnr. S. P . H . de Villier s, die destydse sekretaris
van die La Rochelle-skoolkomitee, opdrag gegee om
'n versoek te rig aan dr. Muir om 'n Sentrale Or
leidin gskool in die Paarl te stig. (25 ) Ook hierdie
versoek is deur dr. Muir ge weier .

Na dat twee verderepogings aangewend is, eers
deur mnr. S. P. H . de Villiers, toe hy dr. Muir

(20) Paarl P ost, 22 April 1911, p. 4.
(21) Report of the 8 .GB. 1912, p. 32a.
(2.2) Onderwysveralag van die N.G. Ke rk , Noorder-Paar-l 1912-1913.

Vgl Onderwysverslae van di e N.G. Kerk 1912-1913, p. 198.
(23) Ibid .. 1910-1912, p . 168.
(24) Booysen, C. F.: Geskfedems van die La Rochelle Hoer Skeel,

Paart, p. 23.
(25) De Villiers,. S . P. H. : Onderhoud, 30 Julie 196 2.
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namens die La Rochelle-skoolkomitee gaan spreek
het, en later deur mej . Cillie self, (26) het dr. Muir
in September 1912 die tyd ryp geag om kwekelinge
in die Paarl in 'n aparte inrigting op te neem. Die
totstanclkoming van 'n Sentrale Opledingskool was
hoofsaaklik te danke aan die ins ig en ywer wat
mej. Cillie aan die dag gele h et. Selfs dr. Muir
het haar bydrae as volg erken: "Mainly through
the assistance rendered th e Department by the
Principal of one of the High Schools, a scheme for
union has been definitely realized." (27)

Dr. Muir h et inspekteur T. S. Golightly, die
plaaslike inspekteur, gevra om die Paarlse Skool
raad te ontmoet ten einde die moontlikheid van 'n
aparte inrigting te bespreek .(28) Die Skoolraad het
gevoel dat die twee Meisieskole m et die saak ge
m oeid was en dat hulle dus eel'S geraadpleeg
behoort te word. Die saak is n a die twee komitees
van die betrokke skole venvys, en albei het saam
gestem dat die kwekelin gklasse gesluit rnoet word
ten einde 'n sen tra le inrigting te stig.

Op 'n vergadering van die Paarlse Skoolraad
gehou in Oktober 19 12 is die hele aa ngeleen theid
van die sarnesrnelting van die tw ee klasse bespreek.
Die raad het besef dat di e tvd ba ie min 'vas om al
die reelings te tref \;1' die amalgamering aan die
begin va n 1913. T en ein de de saak te bespoedig
is daa r toe 'n komitee benoem wat alles in verband
m et die samesmelting moes reel. Die komitee het
bestaan uit di. P . G. J. Meiring, W . A. Joubert, J.
E. Jones en mnre. J . C. Gie en S. P. H . de Villiers.c29)

(26) Paar l Post , 10 Desember 1921 , p. 6.
(27 ) R eport 0' the S .G.E. 1911-1912. p . 35.
(28) K wart millennuim-Gedenkboek ran die N ederdu its e Ger etor

meerde Geme ente, Peart 1691-19~1. p. 393.
(29) Notu le van Skoolraadsvergadertng 4 Oktobe r 1912. VgI. Paarl :

P ost , 26 Okto ber 1912, p. r.
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Die komitee het sy eerste vergadering op 16

Oktober 1 9 12 gehou. By hierdie geleentheid is die
briewe gelees van die komitees van die twee Hoer
Meisieskole waarin hulle sekere voorwaardes,
waaronder die samesmelting moes plaasvind, uit
eensit. Die ad h oc-komitee h et toe, m et die aan
bevelings van die twee skoolkom itees as leidraad,
die volgende voorwaardes opgestel:(30)

,, (a ) Dat de klassen zullen gehouden worden
op een centraal gelegen plaats ;

(b) Dat de kost-gangers zu llen blijven on der
toezicht van de respektieve principalen
van de inrichtingen ;

( c) Dat de prak tiese oefeningen zo veel m oge
lik zu llen gesch ieden in de oorspronkelike
scholen van de kweekling leerlingen en in
overleg met de principalen van de twee
Meisjes Hoger e Scholen;

(d) Dat de inrichting bestierd za l worden door
een kommissie van 6 leden, van tijd to t tijd
te worden benoemd door de kommissies
van de twee Meisjes Hogere Scholen, en
in gelijke getallen, die hun eigen voor
zitter zullen kiezen, hebbende hi j een
bes lissende stem;

(e) Dat de aanstelling van onderwijzeressen
door de kommissie za l geschieden, hun
keus e de Raad te worden voorgelegd voor
goedkeuring of anderzins, zo wel als voor
overzending naar het Departem ent voor
zi jn goedkeuring;

( f) Dat school gelden bij de inkomsten van die
klassen worden gevoegd, doch de kost-

(30) v ers lag van Amalgamastekornitee, 16 Oktober 1912. Vgl. Paa-rl
Post, 9 November 1912. p. 3.
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gelden naar de scholen gaan waar de
leerlingen huisvesten;

(g ) Dat de nieuwe klaskamers niet afhanklik
zullen zijn van de bestaande scholen, voor
het benodigde meubelment;

(h ) Dat de onderwijzers staf zal bestaan uit
drie leden, die de volgende salarissen
trekken zullen:- De Principale £250; de
eerste assistente £200; de tweede assis
tente £180 p.a.;

( i) Dat ten minste de Principale en de tweede
assistente tweetalig zullen zijn; en dat
mej. H. Colquhoun van de Meisjes Hogere
School zal gevraagd worden als eerste
assistent op te treden;

(j) Dat de sekretaris het gebouw van de heel'
Jan Blignaut aanhure volgens overeen
komst met hem getroffen;

(k) Dat inspekteur T. S. Golightly toegelaten
worden tegemvoordig te zijn bij de aan
stelling van de nnderwijzeressen."

Bogenoemde voorwaardes is voor dr. Muir gele
en op die Skoolraadsvergadering van 1 November
1912 is 'n brief gelees waarin dr. Muir sy goed
keuring aan die amalgamering verleen het. Hy
het egter die salaris van die prinsipale op £220 per
jaar in plaas van £250, 5005 deur die komitee be
sluit is, vasgestel.Pt! Dr. Muir het dit ook baie
duidelik gestel dat geen klasgeld van kwekelinge
gevra moes word nie. Op die eerste vergadering
van die nuwe komitee van die geamalgameerde
klasse gehou op 8 November 1 912, is mej. Cillie

(31) Not ule van Skoolraadsvergadertng 1 November 1912. VgI.
Paa rl Post , 9 November 1912, p. 3.
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afgevaardig om dr. Muir te gaan spreek in verband
m et die klasgeld van die stu dente. . Dr. Muir het
later inges tem dat klasgeld wel betaal moes
w ord.(32)

Op 1 November 1912 het die sekretaris van die
Skoolraad opdrag gekry om 'n skrywe te rig aan
elk van die skoolkomitees van die twee Hoer
Meisieskole om so spoedig moontlik elk drie lede
vir die nu we komitee van die geamalgameerde
.klasse te benoem. Die rede hiervoor was da t die
komitee saam gestel m oes word ten einde die h oof
en een van die assist en te te benoem. Die komitees
van die twee H oerskole het nie op hullaat wag nie
en die volgende lede ben oem :(33)

Ds. Pieter Gerhard Jacobus Meiring,
Mnr, Jan Jer emias M oll en
Mnr. Cornelius Moll du Plessis

as verteenw oordigers van die Hoer Meisieskool, en
Ds. Willem Adolf Joubert,
Mej . M artha Helena Cillie en
l\lnr. Philippus Daniel Imrnelman .

as verteenwoor digers van die H oerskool La
Rochelle.

Die voorwaarde dat die Opleidingskollegekomi
tee benoem word deur d ie komitees van die twee
Hoer M eisieskole is vandag nog van krag. Die
enigste verandering wat ingetree het, is dat die
benaming Opleidingskollegekomitee, na 'n besluit
van die komitee op 5 November. 1954, verander is
n a Kollegeraad .(34)

Op die eerste vergadering van die nuwe komitee
is ds. P . G. J. M eiring gekies as die eerste voors itter

(32) Notuleboek van E ollegekomitee 1912-19:U. 10 Desember 1912.
(33) Ibid .. g Novem ber 1912.
(34) I bid; 1950-, 5 November 1954.



10

en mnr. P. Imm eIm an as die sekretaris. Die ge
bruik om die sekretaris uit di e komitee te kies. het
beh ou e gebly totdat mnr. W . A. Joubert, wat me].
L. M ara is in Jan u arie 19 19 as hoof opgevolg het,
op 12 Februarie 195 8 voorgestel het dat die Kol
legehoof as sekretaris van die komitee m oet
optree.(35)

Een van die eerste, en wel ook een van die
belangrikste take van die nuwe komitee was om
di e eerste hoof en 'n tweede assistent te benoem.
Die benoeming van mej. Colquhoun as eerste
assistente is reeds gedoen deur die komitee wat
belas was met die arnalgam ering van die klasse.
Die benoemings van 'n hoof en tweede assistente
het op 8 No vember 191 2 plaasgevind toe "mej .
Magdalena Marais en mej . Hilda Buyskes, beiden
gemat:rikuleerd en T2, als Principale en tweede
assistente r especti efli jk w orden gekosen, ' onder
worpen aan de goedkeuring van den School Raad
en he t Departement van Underwijs". (36) IVIej.
Marais was, voordat sy aangestel is as hoof, die
onderwyseres wat aan die Hoer M eisieskooI vir die
kwekelinge verantwoordelik was. (37)

H oewel die Sen trale Opleidingskool, soos di t
destyds bekend gestaan het, in hierdie stadium
reeds sy komitee, prinsipaIe, personeel en studente
gehad h et, h et di t n og geen gebou of uitrusting
gehad nil.' . In November 19 12 het die komitee
besluit om by die SkooIraad aan te bcveel om die
gebou "an 'n sekere Jan Blignaut on der kontrak
vir twaalf maande te huur. (38) Die komitee, belas
m et die amaIgamering was reeds met mnr. Blig-

(35) Ibid ., 12 Febru arte 1958.
(3/) Ibid.. 1 912-] 9~1 . 8 November 1912.
(3 7) Die Opleid ingskollege-Jaa·rblad 1950, p. 13.
(38) Netu leboek van Koll egekomitee 1912-1 921, 8 November 1912.
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naut in verbinding en daar is mondeling ooreen
gekom dat hy die gebou beskik baar sou stel indien
die Skoolraad dit sou goedkeur. Die gebou sou
voorlopig net vir een jaar gehuur word, en die
Kollegekomitee het hom die reg voorbehou om die
huur na 31 Desember 191 3 op te se of om dit vir 'n
verdere termyn te hemu. Die huurgeld is vasge
stel 0P £7/1 0/ 0 per maand. (39)

Aangesien die gebou in 'n swak toestand was,
is as 'n voorwaarde aan mnr. Blignaut gestel da t
die gebou opgeknap m oet word en nil' later as 31
Desember 1912 afgelewer m oet word nil'. Twee
lede van die kornitee, na am lik rnnre. Moll en du
Plessis, mol'S toesien dat herstelwerk op 'n behoor
like en bevredigende wyse geskied. ((O) Genoemde
gebou was gelee haUpad tussen die Hoer Meisie
skool en die H oerskool La Rochelle. Destyds het
die gebou bekend gestaan as Berlyn, later is die
naam verander na Imhoff, en va nda g word dit as
een van die koshuise van die H oer Jongenskool
gebruik.(41)

Aangesien een van die bepalings in die tot
standkomingsvoonvaardes dit pertinent gestel het
dat die nuwe klaskamers nil' van die bestaande
skole enige meublement sou ontvang nie, (42) m ol'S
die komitee ook hiervoor voorsiening m aak. Aan
mej. Cillie en m ej. McFerran, w at lid geword het
va n die komitee in die plek van rnnr, C. M . du
Plessis, (43) is dit opgedra om 'n lys op te stel van
die benodigdhede wat vir goedkeuring voor die

(39 ) Ibid.
( to) Ibid .
(41) Hough . Max J .: ..Hoe O.K .P. Ontstaan het," Vgl. Die Oplei

din,g:&ollege-Jaarblad 1959. P. 42.
(4.2) vers tag van di e Amalgam asiekomi tee . 16 Okrober 1912. VgL

Paart Post. 9 November 1912. p_ 3.
( 3) Notuleboek van Kollegekomitee ] 912-1921, 10 Desember 1912.
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Skoolraad gele m oes word. Nadat die Skoolraad
se goedkeuring ontvang is, het die Kollegekornitee
aan die einde van 1 912 besluit om soveel m oontlik
van die m eubels plaaslik vervaardig te kry, en die
res dan op die voordeligste wyse uit Kaapstad te
bes tel. (H) Toe die Opleidingskool in Januarie 1 913

geopen is, het dit beskik 0 01' 21 skoolmeubelstukke,
wat in die Paarl deur mnr, B. de Villiers vervaardig
is, en 108 stoele, sestig tafels en drie lessenaars wat
uit Kaapstad bestel is. (45)

In Ianuarie 191 3 het die prinsipale, m ej . M.
Marais, h aar twee assisten te en 68 studente (46) hul
intrek geneem in die ou gebou Berlyn. Aangesien
daar geen losiesgeriewe beskikba ar was n ie, sou
die studente n og inwoon in die koshuise van die
Hoer l\1eisieskool en die H oerskool La Rochelle.
Aan die begin van 1 91 3 het die sekretaris van die
Opleidingskool se kom itee 'n skrywe aan die Paarlse
Skoolraad gerig waarin toesternming gena is vir
die aanstelling van 'n onderwyser in die te kenkuns.
Hierdie versoek is deur die SkooJ..raad goedgekeur
en mnr. I . E. Rawson, verbonde aan die Opleidings
kollege op W ellin gton, is in 'n deeltydse hoedanig
heid aangestel. (47) Hy sou twee dae in 'n week in
die Paarl en drie dae op W ellin gton kl asgee. Me] .
Larkin, wat verantwoordelik w as vir die liggaams
oefeninge aan die H oer Meiseskool, sou ook in
deeltydse hoedanigheid die selfde klasse aan die
Opleidin gskool waarneem.

Dr. Muir het die Opleidingskool r eeds in
Januarie 1913 besoek, nadat hy op sy terugreis
vanaf die Noordwestelike Distrikte by die Paarl

( tt ) I bid.
(45) I bid.. 18 Janua r-te 1913.
(46) Paori P os t . 6 November 1915, n. 2.
(47) Notuleboek van Koll ege komitee 1912-1921, 18 Januarte 1913.
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aangedoen het. Hy was besonder ingenome
toe hy gevind het "that word had started so aus
piciously." (48)

( iii) Belangebotsing om die Nllwe Geboll .

Hoewel al die kwekelin ge in hierdie stadium
in 'n sentrale gebou gehuisves was, het dit spoedig
geblyk dat die fasiliteite heeltemal ontoereiken d
was. Aan gesien addisionele ruimte rue in die
on middellike om gewing beskikbaar was nie, het dit
beteken dat die Opleidingskool in die toekoms nie
veel m eer kwekelinge sou kon huisves nie. Die
koshuise waarin die kwekelinge tuis was, was ook
nie in sta at om m eer op te neem nie. Ds. Meiring,
die voorsitter van die Kollegekomitee, het gevolglik
'n besoek aan dr. Muir ge bring om die moontlike
uitbreiding van die Opleidingskool met hom te
bespreek . Dr. Muir het aan ds. Meiring gese dat
die Provinsiale Raad £{o,ooo gestem h et vir skool
geboue en dat dit n ou die geleentheid was om
£5,000 te probeer verkry vir 'n gebou in die
Paarl. (49) Dr. Muir het dit egter baie dui delik
gestel dat die terrein gratis beskikbaar gestel m oet
word deur die Pa arlse Munisipaliteit.( 50)

Ds. Meiring h et die hele aa ngeleen th eid met
die burgemeester, mnr. S. P. H . de Villier s, bespreek
en is baie simpatiek ontvang. Genoemde gegewens
is deur mnr. De Villiers voor die Stadsraad gele en
die raadslede is versoek om oor die saak na te
dink. (51 )

Op die volgende verga dering van die Stadsraad,

(48) The Educati on Gazett e 19 12- 1913, 30th January 1913, p_ 642.
( -t!J) Notule ran Paarlse Stadsraad, 3 J un te 1913. Vgl PaaTl P08t,

7 .Junie 1913, p. 2.
(50) Ibid.
( 51) Ib-id.
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gehou op 17 Junie 1913, is 'n brief gelees waarin
die Skoolraad die Stadsraad geua het om 'n stuk
gron d bes kikbaar te stel vir die oprigting van 'n
nuwe gebou. Die vergadering het besluit om 'n
kom missie te benoern om uit te vind of sodanige
grond verkry kan word. Die volgende persone is
ben oem: Mnre. S. P. H. de Villiers, J . 1. de Villiers,
P. A. Mijburg en W. D. SteYTl.(52)

Aan gesien een van die voorwaardes vir die
verkryging va n die £5,000 was dat die grond gratis
deur die Stads raad verskaf mol'S word, het die
kornrnissie aanbeveel dat 'n spesiale vergadering
van belastingbetalers bele m oet word ten einde hul
goedkeurin g te verkry. Op 3 Oktober 1913 is ge-
noemde vergadering gehou en da ar was ongeveer
40 belastingbetalers teenwoordig.(53) Die burge
m eestcr, mnr. S. P. H. de ViHiers, het die feite
kortliks gestel en ook gen oem dat die kommissie
vrskeie aanbevelings aan die h and gedoen het.
Die Raad het gevoel dat die aan beveling in sake
die grond wat van mnr. J. J. M oll gekoop kon word
teen £ 1,100, die beste oplossing bied. Mnr. S. P.
H. de Vill ier s het daarop gewys dat ten einde die
grond te kan aankoop, die Raad verplig sou wees
om 'n ekstra belasting van 5/t6 van 'n pennie in
die £ vir een jaar te hef. Heelwat bespreking het
gevolg en 'n voorstel dat di e grond van mnr. J . J .
Moll aangekoop kon word, is later aangeneem.(54 )

Hierdie stuk grond was gelee naby die huidige
H oer Jongenskool en sou ook halfpad tussen die
H oer Meisieskool en La Rochelle wees,

Die Paarlse Skoolraad het op dieselfde da g,
naamlik die namiddag van 3 Oktober 1913, 'n ver-

(52) Paar l Pos t, 21 Junie 1913. p. 6.
(53 ) Notu le Paar -lse Stadsraad. 3 Oktober 1913. VgL Paarl P08t~

4 Oktober 1913, p . 5.
(54) Ibid .
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gadering gehou en besluit dat m nr. Moll 'n plan
van die grond sal optrek en dat 'n deputasie be
staan de uit ds. Meiring, rnnr e. J . I. de Villiers en
J. J. Moll na die Departement sal gaan om die saak
deur te haak.( 55)

Dr . Muir het die grond van mnr. Moll as te
klein beskou en wou nil' sy goedkeuring daaraan
gee dat 'n Opleidingskool daar opgerig kon word
nil'. Hoewel dit die enigste beskikbar e grond binne
die bereik van die twee Hoerskole was, en die
deputasie dit gevolglik bail' sterk beklemtoon het,
het dr. Muir geantwoord dat gedink rnoet word in
terrn e van 'n skool vir die hell' land. (56)

In die begin van November 1913 het dr. Muir
'n besoek aan die Paarl gebring om die grond van
m nr. M oll te besigtig asook om ander moontlike
terreine te besoek .(57) Nadat mnr . S. P. H. de
Villiers hom die gron d van m nr. Moll gewys het,
was hv meer vasberade a s ooit tevore dat 'n
Opleidingskool nooit daar opgerig kon word nil'.
Mnr. de Villiers het hom hierna na Va n der Peels
ple in geneern en horn m eegedeel dat die gedeelte
ten weste van die Hoofstraat wel aan die Stadsraad
behoort en m oontlik deur hu lle afgestaan sou word
indien dit as geskik beskou word. Dr. Muir was
ook nil' hierin geinteresseerd nil', m aar wel in die
bykans vier morge wat ten ooste van die Hoofstraat
gelee is.(58 ) Vir hom was dit die aangewese terrein,
daar 'n Oefenskool en sportgeriewe ook daar aan
gele kon word.

(55 ) Notule PaarIse Sk oolraad, 3 Oktober 1913. Vgl. PauTl Post ,
11 Okt ober 191.f , p. a.

(56) De v nners . S. P . H.: Onderhoud, 30 Julie 1962.
(57) I bid.
( 58 ) Ibid.
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Nadat di t bekend geword het dat dr. Muir
aIleen sy goedkeuring sou gee as die Opleidingskool
op Van der Poelsplein opgerig kon word, het die
komitee van die H oer Meisieskool beswaar aange
teken. Die komitee was sells bereid om die kweke
linge weer, 5005 voorheen, in die kIasse op te neem.
Die beswaar is egter deur die SkooIraad verwerp.(59)

Op 'n vergaderin g van die SkooIraad gehou op
24 November 1913 is 'n brief voorgelees waarin
skriftelik deur die Provinsiale Sekretaris kennis
gegee is dat die grond van mnr. Moll as ongeskik
beskou word. In dieselfde skrywe is berig dat dr.
Muir gewillig was om sy goedkeuring te verleen
aan die oprigting van 'n gebou indien dit op Van
der Poelsplein kon wees. Die Raad h et, op voorstel
va n mnr. P. Ie Roux, ingestem met die sien swyse
van dr. Muir en besluit om dit so by die Stadsraad
aan te beveel. (60)

Die brief van die Provinsiale Sekretaris, sowel
as die aanbevelin g van die SkooIraad, 5 vir die
fin ale beslissing voor die Stadsraad se vergadering
van 16 Desember 1913 gele. Nadat 'n heftige be
sprekin g gevolg h et, het mnr. Dreyer voorgesteI
"dat aan de wens van dr. Muir en het besluit van
de Sch ooIraad wo rden voldaan door 't afstaan van
vier m orgen grond op Van der Poelsplein, aan te
oost zijde van de straat." (61)

Op 2 0 Januarie 1914 is die aangeleentheid weer
deur die Stadsraad bespreek. Die lede van die
Haad, wat teen die voorstel gestem het, het gevoel
dat dit eintlik die beslissende stem van die burge-

(59 ) Nctu le van Paarlse Skoolraad, 24. Nov ember 1913. Vgl. Poorl
Post, 29 November 1913, p. 3.

(60) I bid.
(61) Notule van P aartse Stadsraad, 16 Desember 1913. Vgl. Paarl

Post. 20 Desember- 1913. p. 2.
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m eester was (62) wat die lot van die Opleidingskool
bpaal het, en dat die saak weer bespreek moes word.
Op genoemde vergaderin g is daar besluit om 'n
afvaardiging van vier lede te ben oem om dr. Muir
en die Administrateur persoonlik te gaan ont
m oeU 63) Die voorgen orne besoek het plaasgevind
en m nr. S. P. H . de Villiers het op 3 Februarie 1914
aan die Raad verslag gedoen . Dr. Muir het geweier
om vir die inspeksie van grond weer na die Paarl
te kom en hy het ook verklaar dat indien die
Departem ent Van del' Poelsplein nie kon kry nie,
die Opleidingskool op 'n ander dorp geplaas sou
word, en die aspirant-onderwysers weer , soos voor
h een, in die skole opgeneem sou word. (6{)

Fin aJiteit insake die terrein vir 'n Opleiding
skool is eel'S op 10 Februarie 19 14 bereik toe 'n
vergadering van bela stingbetalers in die Paarlse
Stadsaal bele is. Nagen oeg 500 belastingbeta lers
was teenwoordig toe mnr. S. P. H. de Villiers, wat
as voorsitter opgetree het, 'n uiteensetting van die
Stadsraad se besluit en dr. Muir se standpunt
gegee het. Na die uiteensetting he t 'n bespreking
gevolg en toe tot stemming oorgegaan is, is met 'n
oorweldigende meerderh eid besluit om Van der
Poelsplein aan die Administrasie te skenk.(6S)

Nadat fin aaJ besluit is oor die terrein h et die
onderhandelings sonder teespoed verloop. Die
voorlopige plan van die gebou is r eeds op 12

Augustus 1914 voor die Koll egekomitee gele. Die
plan vir die nuwe gebou is opgetrek deur mnr. 'V.
" 'hite-Cooper van Cradock.(66) Die komitee het

(62) I bid.
(63) NotuI e van Paarl se Stadsraad, 20 Januarie 1914. Vgl. Poor l

Post , 24 Jan uart e 1914. 'P. 5.
(6 4) Paar l P Of!t , 1 Februarte 1914. p. 7.
( 65) tus; 1{ Februarie 19U , p. 7.
(61) T1u? Educ-at ion Gazette, 11th Nov ember 1915. p. 4:16.
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enkele wystgmgs aanbeveel en die planne is vir
finale goedkeurin g op 7 Junie 1915 voor die komitee
gele. Die komitee het die planne goedgekeur en
dit ann die SkooIraad opgedra om dadelik ten ders
te vra.

Op 26 Augustus 1915 het die sekretaris van die
KoIlegekomitee gerapporteer dat die SkooIraad die
tender van £7,1 11 van mnre. Stewart en Cowley
van Kaapstad aangen eem het en dat die gebou die
volgende ja ar in April afgelewer sou word.(67) Die
nuwe gebou sou bestaan uit 'n saal vir 250 mense,
drie klaskamers, 'n n aaldwerkkamer, 'n ruskamer
vir studente en 'n personeelkamer.

( iv) Die Hoeksteenlegging.

Die hoeksteenlegging het op 30 Oktober 1915
plaasgevind. Yoor die tyd is 'n aantal nuusblaaie
en Die Onderurysgazet in 'n holte onder die steen
geplaas.(68) As Yoorsitter by hierdie geleentheid
ht opgetree ds . P. G. J . Meiring.

Yoordat ds. M eirin g die Administrateur van
Kaapland, Sir Frederic de ' Vaal, aan die woord
gestel het, het hy kortliks die vroee geskiedenis van
die Opleidingskool geskets. Hy h et daar om gewys
dat die getalle so toegen eem het dat daar toe reeds
96 studente in die drie klasse van die Senior Kwe
kelingkursus was en dat die getal van die personeel
op vier gestaan het.

Na dat die voorsitter Sir Frederic de ' Vaal, wat
vergesel was van die waarnemende S.G.O., mnr.
Charles Murray, (69) aan die woord gestel h et, h et
die Administrateur verwys na die bevredigende

(6';) Nor u leboek van KolIegekomi tee 1912- 1921. 26 Augustus 1915.
(68) The E ducation Gazette, lith November 1915, p. 416.
(69) I bid.
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ontwikkeling van die Opleidingskool. Hy het daar
op gewys dat daar in 1912 slegs vyf Opleidingskole
in Kaapland was, terwyl daar in Oktober 1915

reeds twaalf was. Die laaste toevoeging was die
skool wat aan Cradock toegese was. Deur die
oprigting van Opleidingskole het die Departement
gehoop om binne afsienbare tyd voldoende leer
kragte beskikbaar te he om te kan voorsien in die
behoefte, naamlik 1,100 ondenvysers per jaar.

Die Administrateur het aangekondig dat hy ge
willig was om 'n bedrag van £5,000 virdie oprigting
van 'n koshuis vir dames beskikbaar te stel. (10) Dit
was in daardie stadium "n aankondiging van die
allergrootste belang en die nuus is met blydskap
deur die aanwesiges ontvang. Die burgemeester,
mnr. S. P. H. de Vilhers, het die Administrateur
bedank vir sy oorkoms en 'kortliks die ontwikkeling
van die onderwys in die Paarl geskets.

Die argitek, mnr. W. White-Cooper, kon nie
by die hoeksteenlegging teenwoordig wees me, en
hy het ds. Meiring gena om in sy plek op te tree.
Ds. Meiring het namens die argitek 'n silwer troffel
aan die Administrateur oorh andig waarop gegra
veer was dat dit 'n geskenk aan laasgenoemde van
mnr. White-Cooper was. (11)

( v ) Die Amptelike Openinl!.

Die werk aan die hoofgebou van die Kollege
het besonder voorspoedig gevorder en was reeds in
Junie 191 6 feitlik klaar, maar dit kon nie ingebruik
geneem word voordat die hos tel voltooi was me.
Die gebou het dus vir bykans ses maande leeg

(10) Notul eboek: van Kellegekomitee 191%-1921, 5 November 1915.
(11) Paa r l Post, s November 1915, p. 2.
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gestaan voordat in .Ianu arie 1917 daarheen verhuis
kon word.

Die amptelike opening het op 1 0 Maart 1917

om 2 .30 nm. in die saal van die Opleidingskool
plaasgevind. Die Kollegekomitee het besluit om
uitn odigin gskaartjies te laat druk en te stuur aan
die volgende person e en instansies: die magistraat
en sy personeel, die Munisipaliteit, die Afdelings
r aad, die Skoolraad, komiteelede van skole, onder
wysers, predikante, kerkraadslede, inspekteurs,
argi tek en bouers. ( 7 2) As sprekers by hierdie ge
leentheid het opgetree die Administrateur, Sir
Frederic de ' Vaal, en die Waarnemende S.G.O.,
mnr. Charles Murray.

Die inwy dingsprogram het as volg daar uitge
sien: (73)

" ( 1 ) Gezang door Schare
( 2) Gebed door ds. Joubert
( 3) Lezen van Gods Woord door ds. Meiring
(4) Lied door de Sch ool-kinderen
( 5) Rapport door de Sekretaris
( 6) Ds. Meiring stelt de Administrateur voor
( 7) Toespraak door de Administrateur en

Superintenden t Generaal van Onderwijs
( 8) De Burgemeester spreekt een woord va n

dank uit jegens de Administrateur en
Superin tendent Generaal van Onderwijs."

Ds. Meiring, wat as voorsitter opgetree het,
het die aanwesiges laat sing van Ps. 146 verse een
en drie, waarna ds. J oubert 'n gebed gedoen h et.
Nada t ds. Meiring Ps. 127 gelees het, het die

(72) Notuleboek van Kollegekomitee 1912- 1921. 19 Februar ie 1917.
(73) I bid. , 9 Maar! 1917.
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studente, onder leiding van mej . E. M. Couldridge,
'n sangstuk gelewer. (74)

Die Voorsitter h et, voordat hy die Administrateur
aan die woord gestel het, na laasgenoemde verwys
as die va der van hierdie inrigting, en verder gese
dat die Administrateur se oordeel reg was toe hy
die Paarl gekies het as een van die plekke waar 'n
Opleidingskool opgerig moes word. Sir Frederic de
"Vaal is aa n die woord gestel en hy het o.a . gese
" da t hij zeventien m aanden geleden in de gloeiende
zon hielp om op deze zelfde plek de eerste steen te
leggen ." (;5) Voorts het die Administrateur gese
dat hy sy bes sal doen om 'n verdere £3,500 beskik
baar te stel vir die aanbou van 'n vleuel aan die
h oofgebou. (76) Hy het besef dat 'n Oefenskool ba ie
n oodsaaklik was, maar daarmee sou vereers gewag
m oes word aangesien die nodige bedrag van min
stens £5,000 net nie in daardie stadium beskikbaar
was nie. Die bedrag wat wel binnekort beskikbaar
sou wees, sou in 'n dringende behoefte voorsien,
aangesien die gebou vir 'n 100 studente bedoel was
en toe reeds 120 m oes huisves.(; 7)

Mnr. Charles Murray het namens die Departe
ment van Onderwys die Paarl gelukgewens en ook
bedank vir die bydrae wat daar op die gebied van
die onderwys gelewer word. Hy het die studente
se aandag daarop gevestig dat die werk nie klaar
was nie, maar in werkliklleid toe eers begin het.

Die burgerneester, mnr. S. P. H . de Villiers, het
Sir Frederic de Waal, sowel as mnr. Charles
Murray vir hulle oorkorns bedank.

(74) PaaTI Post, 17 Maart 1917, P. t .
(75) I bid.
(76) I bid.
(77) verstax van die Boukommissie. Vgl Paarl Post. 17 Maa.rt

1917, p. 4.
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HOOFST UK II

DIE UITBREIDING VAN GEBOUE 8'1
SPORTGERl EWE

( i) Die Dameshostel. Hllis Lenie Marais

In Au gustus 19 14 is die voorlopige plan van die
Kollegegebou voor die komitee gele. Die komitee
het besIuit om die Skoolraad te versoek om die
Departem ent se aandag daarop te vestig "dat er
geen aanduiding van kostinrichtingen in verband
m et de genoernde school te vinden is." (l) Die
komitee het meer as 'n jaar gewag voordat 'n de
finiti ewe antwoord op bogenoemde vers oek ont
yang is. Op 30 Oktober 1915, by geleentheid van
die h oeksteenleggin g van die Kollegegebou, h et d ie
Administrateur aangekondig d at £ 5,0 0 0 beskikbaar
is vi r die oprigting va n 'n hostel vir die studen te.
Genoemde bedrag is later ve rhoog tot £ 7,000. (2)

Op 'n vergadering van die Kollegekomitee ge
hou op 10 Desember '915 is da ar besluit om mnre.
" 'bite-Cooper en ' Vyn and Louw te vra om ge
sam entl ik 'n plan op te trek vir 'n koshuis. D ie
planne, wat op 2 1 Februarie 191 6 voor die komi tee
ge le is, het nie aan die vereistes voldoen nie.

Aangesien die planne wat by latere geleent
h ede voor die komitee gele is, so dikwels gewy sig
is, het argitek White-Cooper besluit om h om te
onttrek. Mnr. 'V. Lou w, wat die m eeste van die
vergaderings bygewoon het, is gevra om 'n ruwe
skets te rnaak van die komitee se idee van die
voorge nome geboll en dit dan volge ns skaal op te

(1 ) Noruleboek van Koltegek cmitee 1912-1921. 12 Augustus 19H.
( 2) tsu ; 24 .Yaart 1916.
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st e l. Hierdie plan is op 17 April 1916 deur die
Kollegekomitee aangeneem. In Julie 1916 is begin
m et die bou van 'n hostel wat vir vyftig studente
en ses onderwy seresse voorsiening sou maak. Ook
hierdie kontrak is aa n Stewart en Cowley gegee .(3)

Die Kollegekomitee h et egter gevoel dat aange
sien uitbreiding binnekort vir n og vyftig kosgangers
n odig sou wor d, dit wenslik sou wees om die
kombuis en eetkam er ni t d ie staanspoor vir 120
studente in te rig.(4) Dit het meegebring dat die
koste h oer sou w ees as die bera amde £7,000. Op
21 Augustus 191 6 het die sekretaris van die Kollege
komitee gerapportee r dat hy 'n onderhoud met die
S.G.O. en Admin istrateur gehad het en dat hulle
ingewillig het om 'n verder e £1,328 beskikbaar te
ste L<5)

In Januarie 1917 h et die prinsipa le, mej. M .
Marais, aan die Kollegekomitee meegedeeI dat die
kosgan gers reeds veertien meer is as die getal
waarvoor voorsiening gemaak is. Die komitee het
die sekretaris gelas om die Administrateur te ver
soek om £7,500 b eskikbaar te stel vir die ve rgroting
va n die hoste L<6) D it is aa n die argitek, mnr. 'V.
Louw, opgedra om 'n nuwe plan op te trek van die
beoogde uitbreiding en dit op 9 Ma art 19 17 voor
die komitee te Ie. Waar die oorspronklike gebou
bestaan he t nit 'n kombuis, eetkamer, en 'n snide
like vleuel, het die nuwe uitbreiding die aanbou
van 'n noordelike vl euel beoog. Die voorlopige
plan w at deur mnr, Louw opgetrek is, is die vol
gende dag tydens die amptelike opening van die

( 3) I bid.• 29 Mei 1916.
(4 ) vers tae van die Boukommissie, VgI . Paarl P os t , 17 Maart

1917, p_ 4.
(5) Notuleboek van Koll egek:omitee 1912- 1921. 21 a ugustus 1916.

(6) I bid ., 11 Januarie 1911.
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Kollege en die koshuis, aan die Administrateur en
di e w aarnernende S.G.O. getoon. Sir Frederic de
W aal het in sy toespraak gemeld da t hy alles in
sy verrnoe sou doen om £8,500 beskikbaar gestel te
kIT vir die uitbreiding van die hostel.

Op 26 Julie 191 7 het di e Kol1egekomitee ampte
lik van die S.G.O . kennis ontva n g dat £8,5 00 vir
di e beoogde uitbreidings op die begroting van die
Provi n siale Raad geplaas is"(7) Mnr. , Y. Louw h et
die plan opgetr ek en die kontrakteurs Stewart en
Cowley" h et di e w erk aan di e ein de van 1917
voltooi.(8)

'n Hell' aanta l jare kon die hostel in die be
staande behoeftes voorsien. Met die instelling van
die derdejaarkursusse vir dames het dit egter nodig
gew ord om aan d ie begin van die veertiger jare
aa nda g te skenk aan die uitbreiding van losies
g-erie\w" Pri va te persone in Hospi taalstraa t h et
in gewillig om van die studen te te loseer en dit h et
in 'n mate verligting gebring.

In Augustus 1952 h et die Ad rni n istrateur, twee
lede va n die Uitvoerende Komitee, die S.G.O., dr.
J. G. Meiring, en hoofinspekteur Lambrechts 'n
besoek aan die Kollege gebring om die losiesruimte
te ondersoek. (9) Di e inspektenr van koshuise, mnr.
J . A. Stofberg. mnr. S. G. Low en dr. T. Pauw, w at
mnr. " '. A. J oube r t in Januarie 1951 as h oof op
gevolg h et, h et die ondersoek bygewoo n , Die
Ad rnin istr ateu r h et voorgestel dat d ie eiendom van
mnr. J. V,'. van Staden aan gekoop w ord as 'n
anneks vir die Dameshostel. (10) Die huis is in 1953

( j) Ibid .. 21} Julie 19li.
(8) Yeral ag ..an Inspeks ie l ~ -H November- 191i .
(9) Xotu leboek van KolIegekomitee 1950-. 22 Augustus 1952.

(10) I bid.
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aangekoop en dit het vanaf genoemde datum ak
komoda sie verskaf aan agtien studente.t-D In 1960
is ook die eiendomme van m nr. Pijper en rnevv.
Vermeulen , Haasbroek en Van den Heever deur
die Administrasie aangekoop .(12) Vanaf 1962 word
die huis van m nr. Pijper ook gebruik as 'n anneks
van die koshuis. (13)

Op 20 Maart 1951 het die Kollegekornitee aan
soek gedoen om die vergroting van die Dameshos tel
se eetkamer, spens en kombuis. Dit h et nodig
geword omdat die studente in die Van Staden
anneks ook hul m aaltye daar geneem het . Ge
noemde ui tbreidin gs is in 1955 goedgekeur en die
werk is aan die einde van 1956 voltooi tee n 'n koste
van £8,000.(14)

Vir n agen oeg 45 jaar h et die hostel se slaap
kamers weinig veranderin g ondergaan . In 1961
is vertoe tot die Departem en t gerig "m arin aan 
beveel is dat die kam ers rninder , m aar weI ruimer
gemaak moet word. Bogen oemde uitbreidin g is
deur di e Departement goedgekeur en m et die
grootskaa lse verbreking sal teen die einde van 1962
begin word soda t die ruirner hostel vroeg in 1963
weer in volle gebruik kan wees.(15) Om die werk
m oontlik te maak, sal die studente van die betr okke
gedeeltes oorgepla as word na die huise van m evv,
Van den Heever en Verm eulen.

Mej, L. Marais, die eerste prinsipale van die
Opleidingskollege, het in Januarie 191 7 die eerste

(11) J aa rv ers lag van die Hoof 1953. Vgl. D ie O pleid ingskollege-
Jeorblad 1953. P. 5.

(l~) Notuleboek van Kollegekomitee 1950-, 29 ~Iaart 1960.
(13) Bruwer, 1... C. : Onderhoud. 17 Augu stus 1962.
(l -t) Notu leboek van K ullegekorni t ee 1950-. 16 Februarie 1956.
(15) Jaarvers lag van die Hoof 1962. Vgl. Die Opleidingskollege

J aarblad 1962.
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superintendente van die koshuis geword. Hierdie
betrekking het sy beklee tot aan die ein de van 1918
toe sy ook bedank het as prinsipale van die Kollege.
Tot op datum het die volgende persone reeds die
betrekking van superintendcnte beklee: (16)

Mej , L. Marais (Janu arie 1917- Desember
1918 );

M ej, M. Meiring (Janu arie-Junie 1919);

Mev. H. Borcherds (Julie 1919-Maart 1933);
M ej. I. de Vos (tydelik Januarie-Junie 193 tl;
Mev. M. Spen cer (April 1933-September 1933

en weer Januarie 1938-Desember 1944);
Mev. J . H . Hofrneyr (Oktobe r 1933-Desember

1937 );
M ej. W . C. Beyers (Janu arie 1945-Desember

1953) ;
Mev. G. Basson (Janu arie 1954-September

1958 ) ;
Dr. D. L. du Plessis <Oktober 1958-Desember

1959 ) ;
Mnr, C. Ackermann (Jan uarie 1960--

In Oktober 1958 is die superintendentskap vir
die eerste keer aan 'n m an gegee toe dr. D. L. du
Plessis, een van die Kollegedosente, die betrekking
aanvaar h et .

D ie koshuis h et vir bail' jare as die Dameshostel
bekend gestaan. In 1956 het die Kollegeraad, op
versoek van die loseerders van daardie jaar, die
naam Huis Lenie Marais daaraan gegee. (17) Op

(16) Gegewens ve rkry nit Notuleboeke van Kellegekomitee 1912
1921. 1921-1949. 1951l-.

(17) Notuleboek van Kollegekomitee 1950-. 16 Februarte 1956.
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gepaste wyse is dus hulde gebring aan die eerste
h oof wat in die oprigting en uitbreiding van die
h ostel so'n groot rol gespeel het.

( ii) Kollegegeboue

Aan die begin van 1917 h et die r edakteur van
die Paarl Post, di e pl aaslike koerant, in sy blad
berig dat h oewel die Opleidingskool reeds aan die
begin va n die jaar nie ruim genoeg was nie, dit nie
te wyte was aan gebrek aan voorsorg vir die toe
karns rue, maar "men had n iet verwacht dat die
inrichting zo dadelik floreren ZOU." ( l S)

Mej. Marais het r eeds in Januarie 19 17 die
sekretaris van die Koll egekomitee versoek om 'n
skrywe te rig aan die Administrateur waar in aan
soek gedoen is vir 'n bedrag van £7,500 vir die
aan bou van klaskarn ers. Ov' Op 1 0 M aart, tyden s
die"amptelike opening, het die Admin istrateur dan
oak belowe om h om te beywer om £3,5°0 beskik
baar gestel te kry vir die aanbou van 'n vleuel aan
die Kollege. ( 20) Met hier die uit breiding sou daar
dus ruimte vir 'n verdere dertig studente wees.

In Julie 1917 is amptelik van die S.G.O. kenn is
ontvan g da t £3,5° 0 vir die aanbou van 'n vleuel op
die begroting van die Provinsiale Raad geplaas
is. (21) Die plan van die nuwe v!euel is deur mnr.
, Y. White-Cooper , die argitek van die oorspronklike
gebou, opgestel en deur mnr , , y. Louw voor die
komitee gele . Daar enkele wysigings voorgestel
is, is die gewysigde plan eers op 27 Desem ber 1917

(18) Paarl Post, 3 xrann 1917. p. 2.
(19) Netujeboek van Kollegekcrni tee 1912- 1921, 17 J anuarie 1917.
(20) Pearl Post, 17 :\laan 1917. p. 4.
(2.1) Notuleboek van Kollegekomitee 1912-1921. 26 Julie 1917.
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deur rnnr. Louw voor die komitee gele en aange
neem (22) Op 11 April 1918 is die tender van £3,000
van die firma Stewart en Cowley aangeneem.(23)
Die werk aan die suidelike vleuel is kort daarna
begin en aan die einde van 1918 voltooi.

Vir die volgende twaalf jaar kon die Opleidings
kollege met die ruirnte, wat "001' 1920 daargestel
is, in die behoefte s van die studente voorsien. Met
die instelling van die derde jaarkursu sse in R ou t
werk, Naal dwcrk en Liggaamlike Opvoeding het
die bouery weer in alle er ns begin. Die dertiger
ja r e w ord dus gekenmerk deur 'n grootskaalse
uitbreiding.

Op 18 Junie 1930 het mnr. \V. A. Joubert aan
die Kollegeraad m eegedeel dat die Departement
besluit het om 'n derdejaarkurses vir m ans in R out
werk en vir da m es in Naaldwerk in te stel. (24)
Aan gesien die ruimte om ge noemde kursusse te
huisves nie beskikbaar was nie, is da ar vanaf
Januarie 1931 ander reelings getref. Die komitee
het op 21 Sep tember 1934 die terrein besigtig waar
die beoogde houtwerkgebou opgerig sou word.
Daa r is aanbeveel dat dit op die hoek van Plein
straat en H oofstr aat geplaas moes word. Dit het
egter geblyk dat dit nie die ideale plek was nie en
di e gebou is uiteindelik in H ospitaals traat, op die
ou korfba lba ne van die des tydse Oefenskool, opge
ri <T ( 25)".

Die tender va n m nre. Sterrenberg en Lutz van
£2,995 is op 17 Februarie 1936 deur die komitee

( 22 ) tus; 27 Desember 1917.
( 23 ) rsu; 11 April 1918.
(2t ) tu«, 1921- 1949, 18 JUDie 1930.
(25) .Jaarveralag van die Hoof 1935. 'Vg l. Die Opleidingskollege

J aa rblad 1935, p. 6.
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aangeneem. ( 26) Die bouery het kort daarna 'n aan
yang geneem en in Januarie 1937 kon die studente
oortrek na 'n gebou wat goed voorsien het in al die
behoeftes van 'n goed georganiseerde houtwerk
kursus . ( 27)

In Februarie 193 7 het mnr. Joubert by die
Departemen t aansoek gedoen om 'n verdieping
bo-op die houtwerkgebou te plaas sodat die eerste
en tweedejaar-stu den te, wat nog steeds in die eet
saal van Vereni ging ge huisves was, die nodige
klaskarners kon kry. Aan die einde van 1939 is
die kIaskam ers voltooi, en aan die begin van 1940
kon die studente hul in trek daarin neem.( 28 ) In
19-1-0 h et die Naal dwerkstu dente ingetrek in di e
kamer wat vroeer deur die Houtwerkstu dente as
teken- en teoriekamer gebruik was.(29)

In 1943 h et mnr. Wynand Louw, in opdrag
van die Provinsial e Administrasie, 'n plan opgetrek
vir die twee klaskarners wat nog op die h outwerk
gebou geplaas m oes word. (30) Gen oem de skerna
is as gevolg van die oorlog, die verskuiwing van die
'V. A. Joubertskool en die la tere uitbreidings aan
die hoofgebou , rue voltooi n ie. Die verdubbelin g
van die H andwerkkursus in 196 1 het veroorsaak
dat uitbreidings 'n dringende noodsaaklikheid ge
word h et. ( 31)

Die instelling van 'n derdejaarkursus in Lig
gaamlike Opvoeding in 1936 het andermaal 'n

(26) Notu leboek va n Kollegek omitee 1921- 1949, 17 Februar te 1936.
(2'j) Jaarvers lag van die v oora it ter van die Stud enteraad 1937. Vg I.

Die Opleidingskollege-Jaarblad 193';, p.2.
(28) J aarveralag van die Hoo f 19-10. Vgl. Die Ople-idingskollege-

Jaar blad 1940. p . 4.
(29) I bid .
(30 ) Xotuleboek van Kcllegekomitee 1921-1949. 28 Julie 1943.
(31) Jaarvers lag van die Hoof 1961. Vgl. Die Opleidingskollege

Jaarblad 1961.
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uitbreiding genoodsaak. Op 11 Desem ber 1935 h et
die hoof aan die komitee meegedeel da t die De
partement besluit het om 'n bedrag vir die aanbou
van 'n gimnastieksaal op die volgende begroting
te plaas.(32) Die tender van die kon trakteurs
Sterrenberg en Lutz vir die bedrag van £2,953 (33)
is op 8 Februarie 1937 deur die komitee aangeneem
en die gebou is in Junie 193 7 voltooi.(34)

H oewel die gimnastieksaal vanaf 1946 tot 1957
ook aan 'n vier dejaarkursu s in Liggaamlike Op
voeding huisvesting mol'S bied, het verdere ui t
breidings eers aan die einde van die vyf tiger jare
gekom. In 1960 is by die gimnastiekafdeling,
tussen die ou pawiljoen en Huis Lenie Marais, die
volgende voltooi: voorlesingkamers, personeel
kamer met biblioteek, en kleedkamers.(3 5)

Aan die einde van 1956 het die boukontrakteur,
S. Scatizzi, begin met grootskaalse uitbreidings en
verbreking aan die l\.ollegegebou self.(36) Die
pianne wat opgetrek is deur die Provinsiale Argi
tekt e het voorsiening gemaak vir: die da arstelling
van 'n ruim nuwe biblioteek in die gebou wat eers
die Oefenskool gehuisves het; die vergroting van
die l\.ollegesaal deur die aanbou van 'n verh oog
en kIeedkamers; 'n groter en geriefliker klaskamer
vir die Kleinkinderskoolkursus, en 'n ruskamer vir
da gstudente en dam esdosente in die eertydse
Oefenskool. H ierdie u itgebreide bouprogram is in
1957 voltooi. (37)

{32:} Notuleboek va n K ollegekomitee 1921- 1949, 11 Desember 1935.
(3 3) tu«, 8 Februa rte 1937,
(34) .Jaa rverslag van die Hoof 1937. Vg l. Die Opleidinuskollege-

Jaa rblad 1937, p. 3.
(35) I bid ., 1960.
(3 6) tu«. 1956. p. 8.
(37) tu«, 1957, P. 1.
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Die volgen de jaar is weer eens begin m et 'n
bouprograrn . Die Departem ent het in 1958 in
beginsel goedgekeur da t die beoogde uitbreiding
van twee ekstra klaskamers verhoog word tot drie
en dat daar 'n saal vir demonstrasielesse bygevoeg
sal word.( 38) Die aan bou van die bykomende
klaskarner is goedgekeur met die oog op die even
tuele instelling van 'n derdejaarkursu s in die
basiese skoolvakke . In Mei 1959 het h oofinspek
teurs P. J. Rossouw, dr. E. L. G. Schnell en inspek
teur J. J . G. Grobbelaar as volg oor bogenoem de
uitbreidings gerapporteer: "AIhoewel hierdie uit
breidings heelwat verligtin g gebring het, het
verskeie behoeftes onvoorsiend gebly en het ander
weer ontstaan soos die studentetal aangegroei
het." (39) Die planne vir genoemde uitbreiding is
opgetrek deur die firma Lou w en Louw en in 1959
h et die kontrakteurs, Holtzhausen en Hugo, met
die bouery begin.e!o) In 19 6 0 is die v olgende uit
breidings aan die Opleidingskollege voltooi: 'n
kunskamer met pakkamer, 'n naaidwerklokaal m et
pakkamer, 'n bykomende kl askamer, 'n musiek
afdeling vir individuele onderrig en 'n goed-toege
ruste demonstrasiesaal. (U)

Ty dens die inspeksie van die h oofinspekteurs
op 10 en 11 September 1 9 62 h et mnr. C. Venter en
dr. N. Sieberhagen die Kollegeterrein besigtig en
die mening ui tgespreek dat addisionele klaskamers,
'n beter toegeruste biblioteek en 'n nuwe saal 'n
dringende noodsaaklikheid geword het en dat dit
binne afsienbare tyd opgerig beh oort te w ord .e!2)

( 38) iu«, 1958. p. 3.
(39) Vers.lag van Inapekste, Sret 1959.
( -to) Jaa rverslag van die Hoof 1959. VgL Die Ople idingskollege

Jaarblad 1959.
( ll) tu«. 1960.
(42) Brower, L. C.: Onderheud, 13 September 1962.
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Nadat die terreinwerke in 1 9 6 0 voltooi is, is in
alle ems begin met die uitle van die KoIlegetuin.
Die tuin wat sedert 1932, op aanbeveling van dr.
S. H . Skaife verander is van 'n blomtuin na 'n tuin
waarin net veldblomme sou groei. H3 } het nie vol
kome tot sy reg gekom nie. ~ Van dag is die Kol
legetuin die verantwoordelikheid van die hoof se
ga de, mev, Brower. Sy het met haar uitgebreide
kenn is en rype ondervinding daarin geslaag om die
tu in om te skep in 'n sieraad waarop nie aileen die
OpleidingskoIlege n ie, maar ook die Paarl, trots
kan w ees.

( iii) Vereni,ein,e.

Nadat die Departem en t toegelaat het dat mans
vanaf 1 920 by die Kollege ingeskryf kon word, (H}
moes losies vir hulle gevin d word. Aangesien
slegs vier mans, almal van Kakamas, C45} in 1920

ingeskryf het, het die losies nie 'n probleem opge
Iewer nie. In 1 9 21 het die posisie so verander dat
die Kollegekornitee op 24 Februarie besluit het om
aansoek te doen om die gebou wat destyds die
Noorder-Paarl Prirnere Skool gehuisves het, as 'n
koshuis vir die mans te laat inrig.c46) Nadat die
vertoe wat gerig is nie su ksesvol was nie, is dit aan
dr. Van der Westhuizen en rnnr. Joubert opgedra
om die Administ rateur te ga an spreek. (47) Genoem 
de afva ardigin g h et sy opdrag aan die einde van
1 9 2 1 ontvang en kon reeds op 25 Januarie 192 2
oor sy besoek aan die komitee rapporteer.(48)

(43) Die OpleidingskQl/eg e-Jaarblad 1933. p. 11.
( 4-1) Notuleboek van Kollegekomttee 1912-19~1. 30 Januarie 1919.
(45) Joubert. 'rior. A.: Onderhoud, 8 Desember 1962.
(4G) Nctuleboek van Kodegeacmltee 1!n2-1921. 24 Februarie 1921.
(4 i) I b-id.• 12 Desember 1921.
(48) tu«. 1921-1949. 25 .Jan uarte 1922.
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H oewel die afvaardiging nie bereik h et wat hy
beoog h et nie, was hy tog in 'n mate suksesvol .
Die Adm inistrateur het aan die h and gedoen dat
h ulle 'n plan vir die voorgestelde omskepping van
die skool in 'n koshuis aan die einde van die finan
sielo jaar deur midd el van die Paarlse Provinsiale
Raadslid aan h om moes voorle.{!9)

Die kom itee h et lat er w eer 'n kom missie afge
vaardig om die Administra teur te gaan spreek. Op
1 3 September 1 922 het hierdie afvaardiging gerap
porteer dat die Administra teur ingewillig h et dat
die gebou deur die komitee van die Administrasie,
teen £2 0 per jaar vir 'n tydperk va n tien jaar,
gehuur kon word.(50)

Aangesien die Depa rtem ent nie berei d was om
enige onkoste aan te gaa n met betrekking tot die
voor gestelde koshuis n ie, en die komitee self nie
oor die nodige fondse beskik h et nie, h et die
komitee hom tot die twee Paarlse gemeentes ge
wend. Die kerkrade van Noorder-Paarl en Die
Paarl h et ingewillig om elk £150 by te dra tot die
verbetering van die koshuis. (51) Op 2 3 Oktober
1 9 22 het die komitee " n kom m issie gen oem, be
staande uit mnre. S. P. H. de Villier s, 'V. A. Joubert
en ds. D . F. van der Merw e, wat die voorwaardes
opgestel het waaronder die Noorder-Paarl Skool
oorgeneem sou word. Die volgen de voorwaardes
is dan ook deur die Administrateur goedgekeur: (52 )

,, ( i ) Huur: £2 0 per jaar voor een tij dperk van
10 jaar m et recht tot verlen gin g voor nog
4 jaar.

(49) l /rid.
(50) Ibid .• 13 September 1922.
(5 1) tu«, 23 Oktober- 1922.
(52) I bid. , 5 Februarte 1923.
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( 2 ) Het kornitee is verantwoordelik voor alle
gewone reparaties binn en en buiten.

(3) Het komitee betaalt aDe belastingen op het
h oofdgebouw door hem gebruikt, inslui
tende watergelden .

(4 ) Assurantie premies worden door de Pro
vinciale Administratie be taald.

(5 ) De nodige veranderingen ter inrichting
van het gebouw als kosthuis worden door
het kornitee zelf voor eigen rekening aan
gebrach t ."

Op 23 Oktober 1922 het die kornitee mnr. M .
H ough, 'n dosent aan die Kollene. benoem om die
koshuis te bestuur.( 53) Mnr, H ou gh was genood
saak om 'n lening van £2 0 0 aan te gaan ten einde
die a:ebou te m eubileer. ( 54 ) Aangesien die laagste
tenner h oer was as di e £ 3 00 waaroor die kom itee
beskik her, het mnr. Hough ondemeem om ge
durende die Desembervakansie die skoal in 'n kos
huis om te skep .(55 ) Die hostel is met die heropening
van die Kollege aan die begin van 1923 in gebruik
!!eneem. Mnr. Hough is in die uitvoerin g van sy
plizte bv nestaan deur sy suster wat as matrone
opgetree het.

Sedert 1925 word konsekwen t na die koshuis
verwvs as .•Vereniging" 'n naam wat die saamtrek
van al die los loserende studente in een huis
simboliseer.

In 1926 was die komitee genoodsaak am ver
dere pogings aan te wend ten einde beter losies
geriewe vir die mans beskikbaar te stet Aangesien

(53) I bid•• 23 Oktober 1922.
(54) Hough, 11.: Onderhcud, 9 Januarte 1963.
(55 ) Ibid.
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h eelwat van die mans by privaat persone Ioseer
het, ( 56 ) h et d ie komitee op 16 Maart besluit om 'n
skrywe te rig aan die Departement waarin aansoek
gedoen word om die vervanging van die plankaf
skortings met steenmure asook voorsiening vir
meer kosgangers. Op 28 Mei 1926 is dit aan ds.
Malan opgedra om mnr. Dan Retief L.U.K. te vra
om die ge bou te besigtig en 'n versla g oor die toe
stan d aan die Departement voor te Ie.(57 ) Deur
bem iddeling van rnn r , Dan Retief het die komitee
dan ook daarin geslaag om 'n aansienlike bedrag
op die begrotina van die Provinsiale Baad vir 1927
geplaas te kry. (58) Op 9 Junie 1927 het die komitee
mnre. S. Low, G. Hauptfleisch en ·W. A. Joubert
benoem om die n odige stappe te doen in verband
met die uitbreidin g van die Iosiesgeriewe. (59)

Twee planne wat die herbou van die koshuis
beoog het. is op 5 September 192 7 voor die komitee
gele , Van die twee planne het die komitee die
ee n gekies wat voorsiening gemaak h et vir die
a anbou van twee vleueIs aan die kosh uis, Die
helfte van die nuwe kam ers sou dan in gerig word
vir een studen t per kamer en die ander helfte vir
twee studen te per kamer. (60)

Mnr. M . Hough het in Septem ber 1924 vir
verdere studie na Engeland vertrek en vanaf
Oktober het m nr. en m ev. P. McLachlan die be
stuur van die h ostel oorgeneem . ( 61) Mnr.
McLachlan, wat ook h oof was van die Oefensk ool,
is in 192 6 oorlede en sy vrou het toe die werk aileen

(56) Joubert. W. A. : Onderhoud, 8 Desember 1962.
(57) NotuIeooek van Kollegekomitee 1921-1949, 28 ~rei 1926.
(58) tua; 9 Junte 1927.
(59) l ind.
(60) I bid. , 5 Se ptemb er 1927.
(61) tua; 19 ~Iei 1924.
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voortgesit. T erwyl die reeds genoemde bouery aan
die gang was, het mev. Mcl.achlan onder beson der
moeilike omstandighede alleen die verantwoorde
likh eid van die koshuis gedra. (62 )

Aangesien die Administrasie nie gewillig was
om die hostel oar te neem en te meubileer nie, m oes
die komitee 'n ander uitweg soek. Mev. McL~chlan
wat nie kans gesien het om benewens die huur van
£25 per jaar, die nuwe deel van meubels te voor 
sien nie, het die hostel aan die einde van 1929
verlaat. (63) Mnr, en mev. D. J . Kritzinger het in
Januarie 1930 die pas vol tooide hoste l onder boge
noemde voorwaardes, betrek.

Reeds vanaf Januarie 1931 moes mnr. Krit
zinger twee private wonings by huur ten einde
voorsiening te maak vir die groot aantal m an s wat
in 193 1 by die KoJIege ingeskryf het. Die huidige
eetkam er is in da ardie stadium nog as houtwerk
ka m er de ur die Kollege gebruik terwyl die huidige
kombuis as eetka m er gedi en het. Daar was 73
m ans vir wi e Iosies gereel moes w ord. Van hierdie
getal kon die koshuis slegs 45 huisves.( 64 )

Nadat verskeie pogings aangewend is, het die
Kollegekomitee eindelik op 20 Oktober 1938 va n
die Administrasie berig ontvang dat £5,000 be
willig is vir die oprigting van 'n hostel vir die
mans. (65) Op aanbeveling van die argitek is daar
besluit om 'n nuwe gebou op te rig. Die beoogde
gebou sou 48 studente kon huisves, Die houtwerk
karner m oes verander word in 'n eetkamer en 'n
leeskarner.(66)

(62) Joubert. W . A_: Ooderhoud. s Desember 1962.
(63) Notuleboek van Kolfegekomitee 1921-194.9, 11 Feh ruarte 1930.
(6H Ibid.• 25 ~1""rt 1931.
(65) I bid. , 20 Oktober 1938.
(66) I bid.
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Op 11 Au gustus 1939 is die tenders vir die
addisionele gebou voor die komitee gele. Die laag
ste ten der . naamlik die van mnr. G. P. Blake vir
£6,050, is 'aangeneem.(61) In 1940 is daar toe 'n
woonblok vir 48 kosgangers a gter die ou koshuis
voltooi.(68 )

Aan die einde van 1943 het mnr. D . J . Kritz
inger as huisvader bedan k. H y is opgevolg deur
dr. T . Pauw wat vanaf Januarie 1944 as superin
tendent opgetree het .(69) In Januarie 1944 h et die
Administrasie die koshuis oorgeneem.(10)

Na die instelling van 'n vierdejaarkursus in
Liggaamlike Opvoeding in 1946, en die gevolglike
uitbreiding van die getal mans, h et losiesruimte
anderm aaI 'n probleem geword . Die komitee is
egter gestrem in sy pogings ·om dat 'n geskikte per
seeI n ie bekom kon word m e. In 1950 h et 'n guIde
geleentheid hom voorgedoen toe 'n oop stuk grond
langs Olyvenstraat, en n et regoor Vereniging, te
koop aangebied is. Mnr, , Y. A . Joubert en dr. T .
Pauw het dadelik die S.G.O. gaan spreek, m et die
oog op uitbreiding van ' di e losiesgeriewe vir die
m ans. Die S.G.O. het di e versoek gunst ig oorweeg
en opdrag gegee dat 'n opsie op die terrein geneem
w ord. 'n Opsie vir die bedrag van £2,000 is tot 3 1
Desember 1950 geneem.(71) Hierdie terrein is dan
ook later deur die Administrasie aangekoop .(12)

(61) I bid.• 11 Augustus 1939.
(68) .Jaarvers lag van die Hoof 1940. Vg l. Die Opltddingskollege

Jaarblad 1940. p. 3.
(69) Not uleboek van Kollegekomtt ee 1921-1949. 22 November 1943.
( i O) .Jaarvers lag van die Hoof 1944. VgL Die Opleidingskollege

Jaarblad 1944. p. 6.
( 71) Notuleboek van Kcllegekcmi ree 1950-, I i November 1950.
(72 ) .Jaa rvers lag van die Hoof 1951. Vgl. Die Opleidingskollege

Jaarblad 1951. p. 8.
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Terwy l die onderhandelings vir 'n nuwe kos
huis aan die gan g was, mol'S dr. Pauw voorsie
ning maak vir di e onmiddellike behoefte. Aa n die
begin van die vyftiger jar e het die aansoeke om
toelating tot die Kollege so gestyg da t ba il' m ans,
as gevolg van 'n gebrek aan Iosiesruirnte, nil' op
geneem kon word nil'. ( 73 )

In 1951 het or. Pauw, toe Kollegeh oof, 'n
skrvwe aan die kerkraad van die N.G. Gemeente
Pa~r!-Valle i gerig waarin hy versoek het da t 'n
huurooroenkoms aanzegaan word vir die huis op
die plaas .,De Liefde", wat aan die kerk behoort
h et.<'4) Die kerkraad het die versoek gunstig oor
weeg en besluit om die plaashuis teen £17/ 10/0 per
maand aan die Adrninistrasie te verhuUT.(75) Die
plaashuis van "De Liefde" het vanaf Januarie tot
Desem ber 1952 as anneks van Verenigin g ge
dien.(76)

In Augustus 1952 het dr. Pauw aan die Kollege
komitee m eegedeel dat die Adrninistrateur. . die
S.G.O. en hoofinspekteur Lambrechts, tydens hulle
besoek aan die Paar l ook die Iosiesgeriewe by die
anneks •.De Liefde" ondersoek het.(77 ) Hulle het
die gerie~ve bail' onbevredigend gevind en aan die
hand gedoen dat d ie komitee aansoek doen om op
slaankamers op die grond langs Olyvenstraat. Die
opslaankarners kon dan dien as losiesruimte vir
mans totdat 'n nuwe anneks da ar gebou kon word.
H ier die kamers is dan ook aan die einde van 1952

(73) I bid. , 1952, p . 3.
(74) Nctule van N .G. Gemeente Paarl-Vallej. 30 Juli e 195L
(75) I bid., 20 Augustus 1951.
(76) .Jaarveralag van die Hoof 1952. VgL Die Opleidinuskollege

Jaa rblad 1952. p. 5.
(71) 'x otu teboea van Koll eg ekomitee 1950-, 22 Augustus 1952.
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voltooi en vanaf 1953 het dit aan 33 mans huis
vesting gebied . ( 78)

Hoew el die twee h oofinspekteurs, rnnr . D. J .
Liebenberg en dr. F. P. Stan der, tydens hulle in
speksie op 14 Mei 1954 die m onteerkamers as uiters
on doeltreffend beskou het, ( 79) kon hulle nie ont
ruim word voor die einde van 1959 toe die nuwe
m anshostel voltooi is rue.(80)

Dr . en m ev, Pauw het Verenigin g aan die einde
van 1957 verlaat nadat hy sy betrekking as hoof
van die Kollege neergele het. Hy is opgevolg deur
mnr. L. C. Bruwer wat in Januarie 1958 hoof ge
word het van die Kollege en in 1958 en 1959 op
getree het as superintendent van Ver eniging.(81)
Nadat mnr. Bruwer oorgegaan het na die nuwe
manshostel, het mnr. G. Stander van af Januarie
1960 die bestuur va n die hostel op hom geneem .
Mnr. Stander verlaat die h ostel aan die einde van
1962 om 'n betrekking aan die Universiteit van
Stellenbosch te aanvaar. Die Koll egera ad het reeds
m nr. H. McEwan as sy opvolger benoem.(82)

Mnr. Bruwer het hom in die afgelope paar jaar
veral beywer vir die oprigting van 'n nuwe koshuis
in die plek van Vereniging. Die planne vir' die
nuwe gebou is reeds deur mnr. B. M. M cDonald
opgetrek.(83) Die nuwe gebou salop dieselfde plek
as die oue staan. Die nuwe uitbreidings beoog 'n
hostel wat oor Olyvenstraat sal strek vanaf die ou

(78) J aa rv erslag van di e Hoof 1953 . Vgl. Die Opleid ingskollege
Jaarblad 1953. p. 5.

( 79) v ers tag van Inspeksfe, 14 llei 1954.
(80) .Jaarvers lag van die Hoof 1959. Yg l. Die O ple-id i1lgskollege-

J aarblad 1959.
(81) I bid.
(82) Bruwer. 1.. C.: Onderhoud, 12 November 1962.
(83) .Jaarveralag van die Hoof 1962. Ygl. Die Opleid ingskollegc

Jaarbied 1962.
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terrein tot a an die oop te rrein aan die noordekant
van die h uidige gebou. Die uitbreiding sal 'n om
wentelin g vero orsaak aangesien Olyvenstraat ge
sluit m oet word waar dit by di e Hoofstraat aansluit.
Olyv enstraat sa l dus aan die westekant van die
h ostel by Bothastraat aansluit. (8 4)

<iv ) \ Terdcre ui/breidinl( ran Losiesl(eriewe.

( a) Huis Theo Pauu: en Huis Elsabe Joubert .
Aan die ein de van 1950 het die voors itter van

die Kollegekorni tee berig da t twee deputasies daar
die jaar die S.G.O., dr. J. G. Meiring, gespreek het
in verband m et addisionele losies vir dames en
mans.(85) Op 2 0 Maart 195 1 het dr, Pau w 'n
m emorandum voor die komitee gele waarin by die
Departement aansoek gedoen is vir die oprigting
van 'n dameshostel vir 60 studente en vir 'n mans
hostel w at 40 studente kon h uisves , Die beraamde
koste van bogen oem de twee koshuise het £ 6 0,0 0 0
beloop (86) Die gedagte in daardie stadium was om
die m an shostel te laat oprig op die terrein langs
Olyvenstraat w at in t 950 d eur die Administrasie
aangekoop is. Daar was egter geen terrein be
skikbaar vir die oprigting van 'n nuwe dames
koshuis nie.

Nadat bogen oem de memorandu m in die h ande
van die Departernen t was, het 'n geleentheid h om
voorgedoen om 'n geskikte terrein te bekom met
die oog op die uitbreiding va n die Kollege se
sportgeriewe. Die kerkraad v an die N.G. Gemeente
Paar l-Vallei h et besluit om 'n stuk grond, wat net
agter die kerk gelee is, te verkoop, Dr. Pauw h et

(8 4-) Bru wer , L. C.: Onderhoud. 12 November 1962.
(85) Xotuleboek van Kolleg ekomitee 1950---, 17 November 1950.
(86) I bid., 20 ~Iaan 1951.
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dadelik 'n opsie vir £6,5 00 vir een m aand ge
neern. (8 . ) Hierdie opsie is van tyd to t tyd verleng,
Die omgangsinspekteur, wyle mnr. P. J . Rossouw,
het die twee m orge grond besigtig en by die De
partement aa nbeveel dat dit aangekoop word.
Yoordat die Administrasie besluit het om dit wel
te koop, het twee Iede van die Uitvoerende Komitee
van die Provinsiale Raad 'n besoek aan die Paarl
gebring en die Gemeente Paa rl -Vallei £5,5 00 vir
die plaas "De Liefde" aangebied.(88) Die kerk het
die aanbod aanvaar en die oordrag en betaling sou
op 15 Oktober 1951 geskied. (89)

In Augustus 1952 het die Administrateur, die
S.G.O., dr. J . G. Meiri n g, twee Iede va n die Uit
voerende Kornitee en hoofin spekteur Lam brechts
na die Paarl gekom om onder andere 'n moontlike
terrein vir die oprigtin g van 'n dameshostel te
besigtig. Die Administrateur het aanbeveel dat
die huis en grond van mnr, J . W. van Staden wat
n et regoor Hu is Lenie Marais in Hospitaalstraat
gelee is, aangekoop m oet word as 'n anneks vir
genoem de h ostel. (90) Daar is gemeen dat so 'n stap
in die onmiddellike behoeftes van die Kollege sou
kon voorsien, Die Adrninistrateur het ook aanbe
\ '1'1'1 da t 'n poging aangewend moet word om die
grond van mnr . Higgo, wat n et agter die van mnr.
Van Sta den gelee is, ook aan te koop m et die oog
op toekomstige uitbreiding. Hierdie terrein is da n
ook in 195+ deur die Adm inistrasie aangekoop.(91)

In 195+ het dit egter geblyk dat die plaas _,De
Liefde", wat in 1951 deur die Adrni n istrasie aan-

(8 7) Xot ule van X.G. Gemeente Paar -l-Va llel. 15 J u n le 1951.
(88) Xotuleboek ran Kollegekomttee 1950-. ~ .t Augus tus 1951.
(89) x cm te r an X.G. Gemeent e Paar l-Vallei . 30 Juli e 1951.
(90) Xotu leboek va n Kollegekomitee 1950-. 22 Augustus 1952.
( 91 ) tu«, ~~ April 195t,



42

gekoop is, te klein was vir die aanle van sportvelde.
Die Kollege komitee het nou gemeen dat 'n koshuis
vir mans moontlik op hierdie terrein opgerig kon
word,

Op 22 November 1954 is 'n onderhoud met dr.
J . G. Meiring gereel om die losiesaangeleentheid
te bespreek. Op 30 November het die Kollege
komitee besluit om die Departement te versoek om
'n hostel vir 13 0 mans op die " De Liefde"-terrein
en 'n h ostel vir 65 dam es op die Higgo-Van Staden
eiendomme op te r ig. ( 92)

In Julie 1955 h et die voorsitter van die Kollege
komitee gerapporteer dat die Provinsiale argitek by
die S.G.O. aan beveel het dat die nuwe da m eskos
huis ook op die "De Liefde"-terrein gebou word in
pla as van op die Higgo-Yan Sta den eien dom rn e, wat
te klein was vir die doel. (93) Genoemde aanbeveling
is ook deur die kom itee goedgekeur. Aangesien die
kom itee in daardie stadium nog geen antwoord op
sy versoek in sake 'n hostel vir 130 mans verneem
het nie, het hy besluit om die oorspro n klike aan
soek te wysig; naamlik da t 'n kosh uis vir vyft ig
m ans op die " De Liefde"-terrein opgerig m oet word,
m aar dat die koshuis so ge bou word dat dit te
eniger tyd in die toekorns deur aanbou verdere
kosgangers kon huisves ,(94 )

Nadat die argitekte wat met die uitle van die
grond op "De Liefde" be las was, teen die einde van
1955 gerapporteer het dat die grond te klein was
vir die twee nu we hostelle, 'n washuis, vier tennis
bane en vier netbalbane, is 'n addisionele stuk

(9:!) Ibid., 30 November 1954.
( 93) tu«, 26 J ul ie 1955.
(94) I bid.
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grond ten weste van "De Liefde" deur die Adrninis
tras ie aangekoop .(95)

Op 16 Februarie 195 6 kon die sekreta ris van
die Kollegeraad rapporteer dat die Administrasie
£59,000 bewillig het vir die oprigting van 'n dames
hostel en dat die Departem en t by die Administr asie
aanbeveel het am £60,000 beskikbaar te stel vir 'n
manshostel. Op 20 Julie van dieselfde ja ar is
amptelik berig ontvang dat laasgenoem de bedrag
ook deur die Administrasie toegestaan is. (96)

Die planne vir die twee koshuise is opgetrek
deur die firma Louw en Lou w van die Paa rl. Die
kontrakteur, mnr . J. van del' Sluys, het die dames
hoste l opgerig teen 'n tenderbedrag van £58,413,
terwyl mnr . S. Scatizzi die m anshostel en washuis
teen 'n koste va n £59,320 opgerig het. ( 9 , ) Die
kontrakteurs het in 1958 m et die bou ery begin en
aan die einde van 1959 was albei koshu ise '101
tooi. (98 )

Die Kollegeraad h et besluit om die dosente te
vra om name vir die twee n uwe koshuise aan te
beveel, Die aangeleen theid is op 'n personeelver
gadering bespreek en daar is besluit dat die dames
hostel Huis Elsabe Jou bert sa l heel, tel' ere van die
eggenote van mnr. 'Yo A. J oubert. en die mans
hostel Huis Theo Pauw, tel' ere van dr. Theo
Pauw ,(99 ) •

In Januarie 1960 het die studente hulle intrek
in die nuwe koshuise gen eem, h oew el hulle eel'S
op 29 November amptelik geopen is. Onder die

(95) Ib id.• 1 Desember 1955.
(96) I bid.. 20 Julie 1956.
(97) Paa rl P os t , 9 Desember 1960, p. 5.
(98) Jaarverslag van die Hoof 1959. vgl. Die O ple£d ingskoll ege

J aar blad 1959.
(99) Xot uleboek van Kollegekom it ee 1950-. 2:.! September 1959.



regaste by hierdie geleentheid was die S.G.O. en
mev. Liebenberg, die Adj unk-S.G.O. en mev. Srnit,
dr. en m ev. Theo Pa uw, mnr. en mev. 'V. A.
J oubert en dr. en rnev, J . J. G. Grobb elaar. T oe
sprake is ge lew er deu r die S.G.O. en die twee ou d
h oofde van die KoIIege. (1 00)

Mnr. L. C. Bruwer wat tot aan die einde van
1959 opgetree h et as superinten den t van Vereni
ging, het as die eerste superin tenden t van Huis
Theo Pauw sy in trek aldaar geneem. Dr. D . L. du
Pl essis w at tot aan die einde van 1959 superin
t en dent w as "an Huis Lenie M arais, het vanaf 1960
in dieselfde hoedanigheid na Huis Elsabe J oubert
oorgegaan . ( 101) Va ndag bied elkeen van die twee
koshuise huisvesting aan 65 studente.

(bl Toekom stige Uitbreiding.

Die eerste stappe in die r igting van 'n nuwe, en
waarskynlik d ie grootste dameshostel aan die
KoIIege, is reeds tien jaar gelede gedoen. In
Augustus 1952 het die Adm inistra teur, na 'n besoek
aan die Paarl, die KoIIegekomitee aangeraai om
die eieridornme van rnnre. Van Staden en Higgo
aan te koop met die oog op toekom stige uitbreidin g .
Aangesien genoem de eiendomme te klein w as vir
die oprigting van die latere H uis Elsabe Joubert,
h et d ie aangeleen th eid nooit weer pertinent die
aandag geniet nie.

Die instelling van 'n vier de eerstejaarklas in
1959 en die twee bykornstige P.H .-klasse in 1961
het tot gevolg gehad dat die Kollege andennaal
m et 'n losi esprobleem te kampe gehad het. In

(100) Jaarverslag van die Hoof 1961. Vg l. Die Opleidituiskolleo e
J aa r blad 1961.

(101) tus; 1959.
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Maart 1960 het m nr. Brower op 'n vergadering
van die Kolleger aad gemeld dat die Departement
in beginsel bes luit het om n og 'n dameskoshuis vir
die Kollege te laa t oprig. ( 102) Aangesien die eien
domme van m nre. Van Staden en Higgo te klein
was, is die ejendomme van m ill. Pijper, en rnevv.
Vermeu len. Haasbroek en Van den H eever ook
deur die Administrasie aangekoop.(l03 ) Hierdi e
eiendomme is almal in H ospitaa lst r aat ge lee en
gren s aan die t wee eiendomme wat vr oeer reeds
aan gekoop is.

In sy jaarver slag aan die einde van 1961 kon
mnr. Brower rapporteer dat 'n koshuis vir 80 dames
deur die Administrasie goedgekeur is, en dat die
sketsplanne vir goedkeuring by die Provin siale
argitek is. Aan hierdie groot on derneming kon
nog nie uitvoering gegee word n ie daar di e huise
op die persele benod ig sal w ord warmeer met die
verbreking van Huis Lenie M arais in Desember
1962 begin w ord. Dit w ord in die vooruitsig gestel
dat daar vroeg in 1964 m et die bou van die nuwe
hostel begin sal word. (104)

( v) Sportgeriewe

In teenstelling met die uitbr eiding aan Kol
legegeboue en losiesgeriewe toon die sportfasili
teite nie dieselfde ontwikkelin gsgang nie. Vir baie
jare m oes die deelnemers aan die verskillende
sportsoorte, weens gebrek aan die n odige fondse,
m et beperkte fasi liteite klaarkom.

Die eerste sportvelde is in 1917 aan gele toe

(102) Not uleboek van Kollegekomitee 1950-. 29 l Iaa rt 1960.
(103) Ibid.
(104) Jaarveralag 'Van die Hoof 1962. Vgl. Die Opleid ingskolleue 

Jaarblad 1962.
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twee tennis- en twee korfbalbane gebou is.(105)
Genoemde ban e het in die behoeftes van die dames
voorsien, maar toe mans in 1920 tot die Kollege
toegelaat is, m oes ook vir hulle voorsienin g gemaak
wor d. In 192 3 is 'n tennisbaan vir die mans ge
bou teen 'n koste van £50. Die baan is deur die
m ans self gebou en in 1925 verbeter en omh ein.
Tot 1935 het die m ans slegs een baan tot hul be
skikking gehad, maar m et die toestenuning van
die dam es kon hul een van hulle bane een dag per
week gebruik. In 1936 is nog 'n baan vir die mans
gebou, maar teen 19.+2 h et hulle weer n et oor een
baan beskik. (106)

In 1933 h et korfbal dood geloop aan die Kol
lege en toe is m et netbal begin. Hoewel die n odige
fon dse nie beskikbaar was nie, h et die Kollege tog
twee n etbal bane vir die dames ingerig. Aan die
begin van 1950 h et die Kollege oor drie gruis
tennisbane en drie gruis-n etbalbane beskik.

M et die a anle van die voetbalveld is in 1922,
onder die leid in g van mnr. M . Hough, begin.(107)
Die ve ld is deur die m ans self a angele op 'n terrein
aan die oostekant van die Dameshostel. Hierdie
grond is eers deur genoemde h ostel gebruik as 'n
groentetuin. Aan die noordekant van die terrein
m oes 'n aantal dennebome uitgehaal word voordat
'n voetbalveld aangele kon word. In 1932 het die
manstudente die veld aansierilik verbeter en w eer
m et gras beplant.(108) Hierdie groot ondernemin g
het hoofsaaklik onder die leiding van dr. W. J. B.
Pienaar plaasgevind.

(1 05 ) Nctuleboek van Kulleg ekom ltee 1 91~-1921. 'j September 1917.
(106) .Jaarvera lag van die Tennisk lub 1942. Ygl. Die Ople-idings

kollege-Jaa rblad 1942 , p.34.
(1 07) N otule van Kollegekom ltee 1921-194 9. 3 Slaart 1922.
(l08) J aarv ers lag van die Hoof 1932. VgL Die Opleid £ngskoll ege

Jaarblad 1932. p. 3.
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Op 11 Maart 1932 h et m nr, Joubert die Kcl
legekom itee se goedkeurin g gevra om die veld
m et sink te omhein. Daar is gevoel dat die Stads
raad se goedkeuring verkry m oes w ord vir so 'n
stap. Die Stadsraad het w eI sy goedkeuring ver
leen, maar as voorwaardes gestel dat die heining
wat bui te-om geplant sou word, ook 'n hoogte van
sewe voet moes h e en dat die sink groen geverf
m oes word.(1 09 )

In April 1932 het mnr, Jou bert aan die Kol
legekomitee meegedeel dat die koste van die sink
omhein ing £200 beloop het. Hy het vervolgen s
voorgestel dat persone genader m oes w ord om elk
' n aandeel van £ 10 te neem ten einde die koste
te dek. ( 110) Die klub sou onderneem om elke jaar
£ 1 aan elke aandeelhou er terug te betaal. Die
meeste aandeelhouers het die volgende jaar, nadat
die Kollege begin het om die skuld terug te betaal,
hu ll e aandele aan die voetbalklub geskenk.( 111)

Op 30 Septem ber 1938 het die voorsitter va n
die komitee berig dat die Departement in gewillig
h et om aan die Kollege terug te betaal, op die £ I

vir £ 1 basis, a lles wat in die vorige tien jaar aan
sportzeriewe bestee was. Kwitansies tot 'n bedrag
van £356 is ingestuur en die Departem en t het be
lowe om die h elft e terug te betaal. Op versoek
van mnr. Joubert het di e komitee besluit om die
geld te gebruik vir die oprigting van 'n pawil
joen.(112)

In 1951 h et dr. Pauw die komitee se goed
kenring gevra am by die Departem en t aa nsoek te
doen am 'n swembad en ses nuwe tennisbane.

(l09) Notulebeek van E olleg ekom itee 1921-1949. 15 April 1932.
(110) I bid.
(1 11 ) Joubert. W _-\.. : Onderheud, 8 Desember 1962.
(112) Notuleboek van Kollegekomitee 19~1-1949. 30 Sep t embe r 1938.
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Aan die einde van 1951 het die Adm inistrasie d ie
plaas " De Liefde" van die N .G. Gemeente Paar l
Vallei gekoop (113) en die Kollegekomitee het dade
lik die Departement versoek om sportvelde daar
aan te Ie.

In 1953 het die kom itee 'n antwoord van die
Departem en t gekry op sy versoek van 1951. Die
Departem en t h et verklaar dat die grond so skuins
is dat dit te duur sou wees om sportvelde daar aan
te Ie. Die Departem ent h et egter aanbeveel dat
'n ander terrein aangekoop moet wor d. Die ko
mitee h et besluit om die Administrasie te vra om
die grond van mnr. H . Ru thven, wat tussen Kw eek
en Sanddriftstraat gelee is, te kom besigtig en 'n
aanbod aan mnr. Ruth ven te maak. Die Adrnini
strasie het die versoek gunstig oorweeg en in 1955
is die gron d aan Sanddriftstraat, wat behoort h et
aan mnre. Ruthven en Reynecke, deur die Admini
strasie aangekoop.( l H )

Nadat die u itbreidings aan die gimn astieksaal
goedgekeur is en dit seker was dat die ou pawil
joen gesloop sou word, het dr. Pauw die rnoontlik
h eid va n 'n voetbalveld op die nuwe terrein gesien.
Op 24 September 1957 h et die voorsitter van die
Kollegeraad die led e meegedeel dat 'n memoran
dum in verband met die behoefte aan 'n doel
m atige pawiljoen op die pas toegestane terrein deur
dr. Pau w en mnr. C. Ackermann opgestel was.
Wyle inspekteur P. J. Rossouw het m et genoemde
m em oran du m as u itgangspunt 'n onderhoud met
die S.G.O. gereel. Die onderhoud het op 20 Augu
stus 195 7 plaasgevind, toe 'n afvaardiging be
staa nde uit ds. G. P. van den Berg, mnr. ' V. A.

(113) Notule van X.G. Gemeente Paarf-Vallei, 30 Julie 1951.
(114) .Jaar-vers l ag van die Hoof 1955. Vgl. Die Opleidingskollege

J aarblad 1955. p.5.
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Joubert, dr. T. Pauw, mnr. C. Ackermann en in
spekteur P. J. Rossouw die S.G.O. gespreek het.(115)
Die S.G.O. het die Kollegera ad versoek om 'n aan
soek met 'n ietwat gewy sigde memoran dum aan
die Departement te stuur.

Aangesien die Departement die koste van die
noodsaaklike dienste sou dra, beraam op plus
minus £+,000, het die Kollegeraad voorgestel dat
hulle £3,000 sou hydra as die Departement op'n
basis van twee teen een, 'n verdere £6,000 sou
by dra.(116) Op 15 Julie is berig ontvang dat die
Departem en t die aanbod van die Kollegeraad aan
vaar het.(117)

In 1960 is begin met die aa nle van 'n nuwe
voetbalveld en atletiekbaan, en die oprigting van 'u
pawiljoen wat aan 900 mense sitplek kan verskaf.
Hien lie uitbreiding is in 1961 voltooi en in 1962
in gebruik geneem. ( 118) Die ou pawiljoen is ge
sloop en die eertydse voetbalveld het die h okkie
en krieketveld geword.

Terwyl bogenoemde uitbr eidings aan die gang
was. h et vier mattecrete-tennisbane. vier teer
netbalbane en vier tennisette-bane op die " De
Liefde" -terrein voltooiing genader. Die bane w at
dr. Pauw reeds in 195 1 aangevra h et, is aan die
einde van 1960 voltooi en in 1961 in gebruik ge
neem.(1l9)

In 1961 h et ook 'n lan g gekoesterde ideaal,
naamlik 'n eie swembad vir die Kollege, eindelik

(115) No tulebcek van Kollegekomi tee 1950--. 24 September 1957.
(116) I bid.
(117) I bid.• 15 Julie 1959.
(118) Jaarverslag van die Hoof 1961. VgI. Die Opleidingskollege

J aarblad 1961.
(119) Ibid.
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werklik heid geword .(l 20) Die swembad is ge bou
tu ssen d ie gim nasticksaal en Huis Lenie Marais .
Benew ens die swem bad is aan die einde van 1961
vir die m ans ook drie bitumen -tennisbane vol
tooi.(121)

(120) I bid.
(121) McEwan, II.: Onderboud. 14 Septem ber 1962.
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HOOFSTUK III

DIE INSTELLi'lG El'l ONTWIKKELING VAN
KURS USSE

( i ) T oelating van Studente

Die r eg om toelating te verleen tot die Op
leidingskollege het, sedert 1913, by die h oof van die
inrigting berus, Aspirant-ondenvysers m oes hulle
aansoeke direk aan di e h oof van die Opleidings
kollege stuur, en die Kollege h et, volgen s die ge
tuigskrifte van die hoofde van die hoerskole, die
applikante aangeneem of geweier. (1) So vind ons
dat, ten spyte van die feit dat die Opleidin gskool
slegs vir dames bedoel was, die hoof en kornitso
in 1913 spesiale toestemming verleen h et aan mnr.
M. H ou gh, later 'n dosent aan die Kollege, om die
klasse te m ag bywoon.t» Eers in 1920 h et die
Departem en t toestemming verleen dat mans ook
in die Kollege opgeneem mag word.( 3)

Die geweldige toevloei van aspirant-onder
wysers tot Opleidingskollege en die dreigende
surplus van prirnere onderwysers het die Depa rte
ment met 'n probleem ge laat. Prof. M . C. Botha, die
destydse Superintendent-Generaal van Onderwys,
het in sy jaarverslag- vir die twee jaar, 1932 en
Hrn. die aange leentheid as volg saamgevat: .,On e
of the difficult problems in tea cher training with
which the D epartmen t h as had to deal in recent
years is the overproduct ion of teachers." (t) Hy het
die hoop uitgespreek dat die Departern en t, in same-

(1 ) J aarve ra lag van di e Hoof 193t . Vg L Die Opleidingskollege-
Jaa rblad 1931. p.5.

(2) Xotuleboek van Hollegekcmlt ee 1912-1 921. 6 Februarte 1913.
(3) tus; 30 J anuarte 1919.
(1) R eport of the S .G.E. 1932- 1933, p.29.
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werking m et die kolleges, 'n plan sou uitwerk om
di e toestand te verbeter.

Nadat verskeie m oontlike oplossings aan die
h and gedoen was, h et di e Departement besluit om
vanaf 1934 die ge taI studente in elke kollege te
beperk. (5) Die Paarlse Opl eidingskollege is toege
laat om 63 studente in die i ste jaar in te skryf. As in
aanmer king geneem w ord dat daar 103 tweede
jaars was, is dit duideli k h oe drasti es die beperking
was. (6) Die beperking h et reeds die vol gende jaar
'n tekort aan onderwysers laa t on tstaan, en in 1936
is weer 'n groter getal m atrikulante aan elke kol
lege toegeken. Waar die getal studente aan die
O.K.P. in 1933 op 235 gestaan h et, (7) was daar in
1935 slegs 167 studente.P) Di e getal het in 1936
w eer gestyg tot 196. (9)

In 1935 h et die Departernent, in oorleg met
die Opleidingskolleges, 'n m eer doel treffcnde me
tode van keurin g van studentonderwyser s ingestel.
Die hoofde van Opleid in gskolleges sou nil' la nger
verantw oordelik wees vir die keuring van studen te
nie, m aar d it sou bents by die hoofde van skole en
di e ' inspekteurs. (1 0) Die - stelsel is geIeidelik ver 
beter totdat dit in 1939 vasgele is dat matriku lante
by die skoolhoofde op 'n voorgeskrewe vorrn aan 
soek mol'S doen. ( 11 ) Die hoof h et dan die aansoek
vorm tesa rne met 'n voltooide mediese sertifika a t,
aan die Departem ent gestuur. Die Departernent
het dan weer die skoolhoof in kennis gestel watter
leerlinge voorlopig aansoek kon doen. Die skrift e-

(5) .Jaarveralag van die Hoof 1934. Vgl. Die Opleid ingsk olleye-
J aarblad 1934, p.5.

( 6 ) tu«.
(7) [ IYid. , 1933. p. 5.
( 8 ) tu«. 1935, e.s,
( 9) tsu.. 1936. p.3.

(10) [bid., 1934. p.5.
(11) Die Onde1"W"Jsgaset. 25 ~lei 1939. p .169.
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like kennisgewing van die skoolhoof aan die be
trokke leerling m oes dan saam met sy aansoek aan
die hoof van die betrokke kollege gestuur word. ( 12)

Die Departement het op sy beurt weer die getal
studente wat elke kollege kon neem, beperk.

Die bepa lin gs insake die toelating van studente
tot Opleidingskolleges het die afgelope jare gerin ge
veranderinge ondergaan . Tans oorhandig die
skoolhoof die voltoo ide aansoekvorrn en m ediese
sertifikaat aan die Inspekteur van Skole. ( 13) Laas
genoemde Ie die vorrns, tesam e met sy aanbeveling,
voor die S.G.O. Die Departement stel dan die
applikant in kennis of hy v.ir opleiding as on der 
wy ser goedgekeur is al dan n ie. Geen applikant
wat nie deur die Departem en t in ken nis gestel is
dat hy vir opleiding goedgekeur is nie, word to t 'n
Opleidingskoll ege toegel aat nie. ( H ) H oewel die
Departem ent aspirant-onderwysers vir die onder
wy s keur, berus die finale keurin g van studente
vir toelating to t 'n bepaalde kollege, by die inrig
ting self.

Die verbeterde salarisska le aan die be gin van
die vyftigerjare en die gevolglike toeloop van stu
dente tot die Paarlse Opleidin gskollege het dr . T.
Pau w, destydse kollegehoof, gen oodsaak om ShI

dente te keur. Mnr, L. C. Bruwer, die huidige hoof,
het die keurin gstelsel va n dr. Pauw as leidraad ge
bruik en sy eie gewysigde stelsel ontwerp.(15) Die
keuring van studente het absoluu t noodsaaklik ge
word as in aan merking geneem word dat daar
slegs vir 14 0 eerstejaarstudente plek is, terwyl tus
sen 4 00 en 5 0 0 aansoeke jaarliks ontvang word.(16)

(12 ) tu«
(13) I bid. , 14 Julie 1960, p. 929.
(14) I Md.
(1 5) Bruwer, 1.. C.: Onderhoud. 19 Sep tember 1962:.
(1 6) .Jaarvera lag van die Hoof 1957. Vgl, Die Opleidingskollege

Jaa rblad 1957, p.l.
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Die keuringstelsel wat tans by die O.K.P. ge
bruik w ord, kom kortliks op die volgende neer:
Deur middel van 'n vertroulike vraelys wat deur
die skoolhoof ingevul word, word gepoog om die
intellektuele vermoe, skolastiese prestasies, belang
stellings, aanleg, lewenshouding, gesondheid, ge- .
sindhede ens. van 'n student vas te stel. lndien
die antwoorde op die 26 vrae wat geste l word,
volledig deur die skoo lhoof ingevul word, word 'n
geheelbeeld van die student verkry. Aan elkeen
van di e antw oorde word, volgens 'n vaste skaal,
deur die Kollegehoof punte toegeken. So by. sal
'n pers entasie va n bo 60 in 'n yak twee positiewe
punte (+ 2 ) w erd wees terwyl 'n persentasie van
minder as 33j in 'n yak twee negatiewe punte ( - 2)
beteken. Die punte deur 'n student behaal word
opgetel en hy w ord onrniddellik volgens verdienste
gerangskik. W ann eer du s finaal gekeur word,
w ord slegs die studente wat bo 'n sekere punte
tellin g beh aal h et, aangeneem. (17)

( ri) Die T weede- en Derdekln ; Sertifikant Senior

Di e geweldige styging in die getalle van aspi
rantonderwysers h et aan die Departem ent die
geleentheid gebied om die toelatingstandaard
van tyd to t tyd te verhoou. Van af 1 9 1 0 is St. VII
as toelatingstandaanl vir blankes vereis, (18) terwyl
'n addisionele studiejaar , die De rdeklas-Sertifikaat
Senior, in 1912 bygevoeg is. (19) La asgenoemde
kursu s kon alleen aan 'n Opleidingskollege gevolg
w ord. (20)

Die koll eges in Kaaplan d w as beperk ten op-

(Ii ) Brower, L. C. : Onderhoud, 19 September 1962.
(18) Van W ylt . A. H. d u P . : op. eit-, p . 154.
(19) Kellerman, J . E. : op. eit.; p. 188.
(20) I bid., p.166.
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sigte van die kursu sse w a t elkeen kon aanbied.
Die Paarl en Robertson se kolleges kon aIleen die
Derdeklas Senior kursus, ook O. genoem, aanbied
terwyl Stellenbosch, en later Wellington, die Twee
deklas Senior kursus aan gebied het.(21) Laasge
noede kursus, ook O2 genoem, was 'n tweejarige
kursus na Matriek en is dus as 'n meer gevorderde
kursus beskou.

Die Derdeklas-Sertifikaat Senior, 'n driejarige
kursus na St. VII, was dus die enigste kursus wat
aan die Paarlse Opleidingskollege aangebied is
toe dit in 1913 as 'n aparte inrigting tot stand ge
korn het. Die eerste en tweede jaar van die kursus
het die volgen de verpligte eksamenvakke ingesluit:
"Klasonderwys, Skoolbeheer, Natuurstudie, Swart
bor dtekening, Skrif, H andwerk, Liggaarnsoefe
ninge, Engels en Hollands, Rekenkunde, Aard
rykskun de, Geskiedenis en en ige twee addisionele
vakke gekies uit 'n lys van vakke wat Teken en
Musiek insluit ."(22) Die derde jaar was van 'n
m eer gevorderde aard en h et o.a . di e volgende
vakke ingesluit: Geskiedenis van Taal en Letter
kunde, Praktiese Rekenkunde, Aardryksku n de en
Algem ene Geskiedenis. (23) Die gevorderde derde
jaarkursus h et spoedi g probleme opgelewer en die
Departement was verplig om in 19 13 die leer
planne va n die eers te en tweede jaar te hersien
,,50 as to produce a m or e harmonious three year
course."(2~ )

Sedert 191 3 is studente m et 'n Matrikulasie
sertifikaat ook toegelaat om die Paarlse Opleidings
kollege by te w oon, Hierdie studen te kon n il' die

(21) Repor t of the 8.GE 1913. p. 1'.
(22) Kell e rman. J. E..: op. cit.• p.189.
( 23) tue; p.190.
( 2~) Report of the 8 .GE. 1918. p. 18.
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Tweedekl as-Sertifikaa t behaal ni e, m aar h et twee,
in plaas van drie jaar studeer om die de rde klas
Sertifikaa t te behaal. (25) In M aart 1913 h et die
voorsitter van die Kollegekomitee gerapporteer dat
ds. M eiri ng vir dr, Muir gaan spreek het en dat
Iaasgen oernde ingewillig het dat die tweejarige
kursu s vir matrikulante verkort kon word n a een
ja ar. (26)

D ie getal matrikulante het so toegeneem da t
die Kollegekom itee by die Departernent aansoek
gedoen het om die instelling van 'n kursus vir die
Tweedeklas-Sertifikaat. Dr. "'. J . Vilj oen, die des
tydse S.G.O., wou die aansoek aanvanklik n ie goed
keur nie om dat daar op Stellenbosch en Wellington
sulke klasse bestaan het. (2.). Nadat dit bekend ge
word het dat die Kin dertuin kursus, waarvoor die
Kollegekom itee voorheen aansoek gedoen h et,
weens gebrek aan ondersteuning nie ingestel kon
word nie, het dr. Viljoen in gewillig dat 'n
ku rsus vir die T weedeklas-Sertifikaa t ingestel kon
word.(28) In 1920 is da ar dus 'n a parte O j -klas
gesti g m et ag studente. (29) Die matrikulante wat
eers by die Os-klas a angesluit het om die Derdeklas
Sertifikaat Senior te behaaL kon vanaf 1920 aan
die O.h.P. die Tweedeklas-Sertifikaa t behaal.

( iii ) Die Primere Hoiir en w er Onderwyser
sertifikaat

In 19 19 het die destydse S.G.O., dr. W. J . Vil
joen in sy jaarverslag aangekondig dat die oplei-

(25) Hough . ~1. : . Hoe O.K.P. Onstaan he r" . VgL Die Opleidmgs-
kollege-Jaarblad 1959. p. ra.

(26) Nctuleboek van Knllegekomitee 1912-1921. 17 ~la.art 1913.
(27) R eJ1<1'Tt of the S .G.E. 1913. p. l'.
(28) Xot u lebcek van Koll egekomitee 191:!-19:!1. 5 Desember- 1919.
( ~9) .Jaarveralag van die Hoot 1926. Vgl. Die O pleidiJl gsk olleg e+

J<w rblad 1926. p. 3.
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ding van onderwysers verander gaan word. Aan
die einde van 1919 is die kwekelingstelsel finaa l
afgeskaf(30) en die toelatingstandaard is verhoog
tot St . VIII. (31) Van alle aspirant-onderwysers is
dit verwag om vir ten minste twee jaar na 'n goed
gekeurde Opleidingskollege te gaan. Die studente
wat in besit was van 'n St. VIII-sertiftkaat kon na
twee jaar die Primere La er Onderwysersertifikaat
behaal, terwyl "those who have successfully com
pleted the full secondary school course at a high
school ending with standard X and have obtained
the secondary school leaving certificate or its
equivalent, will likewise be required to spend two
years at a training college preparing for the pri
mary teachers' higher certificate." (32)

Die Prim er e Hoer Ondenvysersertifikaat, na
voltooiing van 'n tweejarige professionele kursus
na matriek of sy ekwivalent, en die Prirnere Laer
Ondenvysersertifikaat, na voltooiing van 'n twee
jarige kursus na St . VIII het nou die ou O2 en 0 3
sertiftkate vervang, (33)

Die Primere Laer Onderwysersertifikaat h et die
volgende vakke ino-esluitl 3{) Class Teachina (Eno--

0" 0 0

lish and Dutch ), School Method, Writing, Physical
Exercises and Games, Hygiene, English Reading,
Recitation, Composition and Grammar, Dutch
(Nederlands or Afrikaans ) Reading, Recitation,
Composition and Grammar, History of Literature,
History, Geography, Nature Study, Manual Train
ing, Music and Drawing."

(3 0) R eport of the S.G.E. 1920, ns,
(31) Ib id.• 1919, p.7.
(32) I bid.
(33) Kelle rman. J. E .: op. nt.. p. 205.
(3 4) Department of Public Educat io-n Cape of Good Hope Publi

cat ions 1925, e.s.
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Die Primere Hoer Onderwysersertifikaat het.,
behalwe bogenoemde vakke, ook Beginsels en Me
todes van Onderwys, Opvoedkundige Sielkunde,
Geskiedenis va n Onderwys, Geskiedenis van T aal
en Sang ingesluit. (35)

In 1921 w as daar 23 gematrikuleerde studente
aan di e O.K.P. (36) Genoem de geta l het in dieselfde
jaar daartoe bygedra da t die graad van die Kollege
ver hoog is. In sy jaa rverslag van 192 1 rapporteer
di e S.G.O. as volg: "From the begin ning of 1922
one training school (Paar l ) " ill be promoted to the
ran k of a training college. T he difference be tween
th e two types of institution s (train ing college and
trainin g school ) as defined by law, is that a train
ing college m ust h ave had for a least one complete
calendar year a m inimum average enrolment of
tw en ty students w ho have com pleted the full high
school course or a course of equivalent len gth." (3 7 )

Die aansoeke va n studente wat in besit W aS

va n 'n Matrikulasie-sertifikaat, het geleidelik ver 
m eerder . In 1925 het die Kollegekomitee gevoel
dat die Primere Laer Kursus afgeskaf behoort te
word en dat net aan Prirn ere H oer studente onder
rig verskaf moes word.(38) Hierdie ideaal, nl. dat
"elke primaire onderwijser een middelbare kursus
tot op het peil van matrikulatie doorgemaakt., en
daarna een tweejarige beroepsopleidingsl-ltrsus
medegemaakt za l hebben" is r eeds in De Onder
wijs Gazette van 7 Au gustus 1919 deur die Departe
m ent as doelwit gestel. (39) Die Kollegekom itee het
geslaag in sy strewe en d ie S.G.O. h et in 1926 in

(35) tu«, p.28.
(36) Paart P os t , 10 Desember 1921. p. 4.
(37 ) R ep<>rt of Ihe S.G.E. 1921. p.16.
(38) Notuleboek van Kollegekomi tee 1921-1949. 13 November 1925.
(39) D e Ondenoiis Gazette, 7 Augustus 1919, p. 61.
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sy jaarverslag gerapporteer dat die Paarlse Op
Ieidingskollege vanaf 1927 aileen Primere Hoer
studente sou oplei. (40)

In 1929 het die Paarlse Opleidingskollege se
be leid, nl. dat n ie-gernatrikuleerde studen te nie aan
die Kollege toegelaat word n ie, die beleid van die
Departem en t geword. Vanaf Janu arie 192 9 m oes
ka n dida te vir toelating as studen ton derwysers in
besit wees van die Sekondere Senior Sertifikaat van
die Departem en t, die Matrikulasie- of Skooleind
sertifikaat van die Gemeenskaplike Matrikulasie
raad of die een of an der ge Iykstaan de bevoegd
heid. (H)

Dit was veral mnr . ' V. A. Joubert wat h om vir
die verhoging van die toelatingsvereistes beywer
het. In sy jaarverslag van 1927 stel mnr. Joubert
dit as volg: " Die wese en gehalte van die werk
het heelwat ver beter , van dat net op die Primere
Hoer kursu s toegele wor d. Die werk is m eer ge
vorderd, en m eer aanda g kan bestee word aan
spesiale probleme in verband m et die Primere
Skool." (42) In 1920 was daar aan die Kollege slegs
ag gematrilmleerde studente, terwyl die geta l in
1926 op 149 gestaan het.!43)

Die verbetering van die kwalifikasies van on
derwysers h et mnr. Joubert so na aan die hart gele
dat hy studente va n die Prim ers Hoer kursus toe
gelaat het om, tsrwyl hulle nog aan die Kollege
gestudeer h et, vir die B.A .-graad by die Universi
teit van Suid-Afrika in te skryf. Vanaf 1924 het
mnr. Joubert gereeid in die n amiddae, na die ge ·

(40) V er slag van die S .G.O. 1926. p. 32.
( 41) Die Ondero:ys-gase t. 25 Oktober 19~8. p. l 007.
(42 ) Jaarv erslag van die Hoof 1927. Vgl. Die Ople-idingskollege

Jaarblad 1927. p.3.
(43) tue; 1926. p.3.
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wone klasse, spesiale voorlesings gegee aan die
studente wat vir die graadkursus ingeskryf het .
Die vakke waarin hy lesings gegee het, nadat hy
die Universiteit se leerplanne bestudeer h et, was
hoofsa aklik Sielkunde en Filosofie, maar hy het
ook studente wat probleme gehad het in ander
vakke waarvan hy kennis gedra h et, gehelp. Dit
was veral die mans wat verder gestudeer het en
baie van hulle het dan ook in die vyf vakke, wat
destyds vir d ie eerstejaar-B.A. vereis is, geslaag
terwyl hulle in hul fin ale jaar aan die Kollege
was. H ierdie reeling het voortgeduur totdat die
veranderde leer plan ne vir die Prirnere Hoer Onder
wysersertifikaat, wat van 'n m eer gevorderde aard
was, vanaf 1930 soveel van die studente se tyd in
beslag gen eem h et dat daar nie met ekstra studie
voortgega an kon word nie.(44)

(iv) Die Primere Onderwysersertifikaat

Nadat die toelatingsvereistes in 192 9 verhoog
is tot St . X, is die naam va n die Primere H oer On
derwysersertifikaat verander na die Primere On
derwysersertifikaat. Die kursus sou n og, soos in
die ve r lede, oor twee jaar strek. Daar sou nog 'n
Prirnere H oer Sertifikaat wees, m aar die sou, in
teenstelling m et die oue, 'n eenjarige kursu s na die
Prim ere kursus w ees, en sou bekend staa n as die
H oer Prim ere Onderwvsersertifikaat.O-t Die doel
m et d ie derdejaarkursus was om spesiale opleiding
in die praktiese vakke te verskaf. Die behoefte aan
onderwysers wat 'n deeglike opleiding in va kke
soos Houtwerk, Naaldwerk en Liggaamlike Op
voeding gehad het, is sterk gevoel. Die verandering

( 44) Joubert. ·W. A. : Onderhoud. 8 Des ember 1 96~.

(45 ) .Jaarvera lag van die Hoof 1929. Vg l. Die Opleiding skoUege
Jaa rblad 1929, p.2.
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in die kursusse het die Departement genoodsaak
om onde rwysers wat die ou kursusse gevolg het,
tegemoet te korn. Diensdoende onder wysers met
'n Os-sertifikaat is deur d ie Depar tem en t toegelaat
om in 1930 en 1931 die Primere Hoer kursus in twee
ja ar af te Ie. Na 1931 sou hulle ook verplig wees
om drie jaar daaraan te bestee .(46)

Die veran dering in kursusse h et ook 'n veran
dering in die indeling va n vakke gebring. In 1930
is die volgende indeling van vakke vir die Primere
Onderwysersertifikaa t ingestel:

(a) Akadem iese vakke, bv. Engels, Afrikaans,
Geskiedenis van Taal en Letter kunde, Aard
rykskunde, Natuurstudie, Geskiedenis en
Rekenkunde.

(b ) Die Professionele va kke, bv, Begin sels en
Metode s van Onderwys en Organisasie, Prak
tiese On derwy s, Opvoedkun dige Sielkunde
en Geskiedenis van Onderwys,

( c) Die praktiese vakke, by. Mu sick, Teken,
Han dwer k, Liggaam like Opvoeding, Gesond
h eidsleer en Skrif.(4')

Die taal- en professionele vakke sou soos voor
heen, in 'n eksterne eksam en deur die Departem en t
geeksamincer word. Die akademiese vakke sou
deur die dose nte self geeksamineer w ord, terwyl
die punte vir die praktiese vakke deur die Depar te
rnentele Instrukteurs toegeken sou word .(48)

In 1936 het daar 'n verandering gekom wat
betref die eksaminering van studente. 'n Eksterne
eksamen in die offisiele tale, wat te rs elfdertyd ook

(46) Ibid.
(47) Opleiding van Onderwysers vt r Pr-ime r -e Skole vtr Blankes .

VgL Ond eTU"ys Offisiiile Pamflette 1926-1938. p.4.
(48) Jaa rv erslag van die Hoof 1930. Vg l. Die Opleidingskollege

Jaarblad 1930, p.2.



62

vir die Tweetaligheidsertifikaat gebruik kon word,
is behou, maar eksamens in al die ander vakke
sou in die vervolg deur die dosente self afgeneern
word. (49) Die nuwe r eeling het groter vryheid aan
die Kollege gegee, maar dit het terselfdertyd meer
ver an twoordelikheid op die dosente van die inrig
ting geplaas. Dit het ook verder beteken dat elke
kollege vry sou w ees om met Departementele goed
keuring sy eie leerplanne op te stel, en in enige
rigting wat hy raadsaam geag het, uit te brei. (5 0)

Elke inrigting sou self besluit of studente bevoeg
was om as on derwysers uit te gaan. Die Departe
ment sou nog. 5005 in die verlede, die sertifikate
uitreik.( 51 )

In sy jaarverslag van 1936 h et mnr, ,Y. A.
Joubert gera pporteer dat die beleidsverandering 'n
baie gunstige uitwerking gehad h et. Die gejaag
na eksam enuitsla e was iets van die verlede, terwyl
die interne eksamens die Kollege verder in staat
gestel het om va n aspirant-onderwysers studente
in die ware sin van die woord te m aak. Gedurende
1937 het dosente dele va n die leerplanne in studie
take omgeskep en sodoende studente aangemoedig
om m eer tyd in die biblioteek deur te bring. (5 2)

In 1940 het die Departement 'n verandering in
die kursus vir die Prirnere Ondenvysersertifikaat
aangebring. Die vakke sou voortaan n ie m eer in
Akademiese, Profession ele en Praktiese groepe ver
deel w or d nie, maar wel in groepe A, B, C, D en E.
Die kursus het as volg daaruit gesien:

Groep A: Praktiese Onderwys.
Groep B: Eerste Taal, Letterkunde van die

(49) tua; 1935, p . 5.
(50) I bid.
(51) I bid.
(52) I bid., 1931, p. 3.
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Godsdienson derwvs (Nie as eksa rnen-
vak nie ) . .

Praktiese Onderwys en Beginsels in
die Opvoedkunde en Administrasie.
Een amptelike taal in die h oer graad.
en die ander amptelike taal in Of die
h oer of die laer graad.

Rekenkun de en Gemeenskapsopvoe
ding (Gesondheidsopvoeding, Ornge
wingsleer, Geskiedenis en Burger
leer, Aardrykskunde en Nateuurleer.I
Han dwerk, Kuns, Liggaamlike Op-

Groep C:

Groep E:

Groep B:

Groep D:

Eerste Taal, Tweeds Taal, Letter
kunde van die Tweede Taal en Spraak
van albei tale.

Groep C: Metodiek, Sielkunde en Geskiedenis
van Onderwys.

Gr oep D: Geskiedenis, Aardrykskunde, Gesond
h eidsleer, Na tuurleer en Rekenkunde.

Groep E: Kun s, H andwerk, Musiek, Liggaam
like Opvoeding en Skrif.(53)

Bogenoemde indeling va n vakke in die ver
skillende groepe het bly voortbestaan totdat die
nuw e kursus vir die Primere Onderwysersertifikaat
in 1960 aa n die O.K.P. in ,gebruik geneem is. Die
vyf groepe h et behou e gebly, m aar die vakke in
die verskillende groepe, sowel as die leerplan n e vir
die verskillende vakke, is aansienlik verander .
Tan s word die volgende vakke deur al die Kolleges
in Kaaoland vir die Prirnere Onderwy sersertifikaat
aangebied :

Groep A:

(53) "Opleiding van Onderwvsers vi r Prtmere Skole vi r Blankes."
VgL Onde1'W!l8 Offi3ii le Pam f/et te 1939--19H, p. 7.
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voeding, Musick, Skrif en Swart
bordtegniek. (Nie as eksamen vak
nie ) .(54 )

Die groot aanta l aansoeke om toelating tot die
kursus in 1952 het die Departement verplig om in
1953, as 'n tydelike rnaatreel, 'n vierde eerste jaar
klas aan die Paa rIse Opleidingskoll ege te laat in
stel. (55) In 1954 het die Koll ege weer met drie
eerstejaarklasse begin, maar dit het in 1957 ander 
maal opdrag van die Departement gekry dat 'n
vierde klas in 1958 ingestel moet word.(56) Hoewel
die Departem ent opdrag gegee het dat daar in 1959
weer net drie eerstejaarklasse moet wees, het die
Kolleze tog daarin ges laag om in 1959 w eer m et
vier klasse te begin . Daardeu r het dit m oontlik
geword om reeds in 1960 vier klasse in die eerste
en ook vier in die tweedejaarkursus te h e.(57)

Die invoering van twee ekstra klasse en die
verdubbeling van die Kleinkinderskool- en H and
werk-kursusse het dit bykans onmoontlik Il;emaak
om sonder 'n stel studentekaarte, die vinger op
alles te Ie. Onder die leiding van mnr . Bruwer is
in 1960 'n kaart ontwerp wat poog om 'n voll edi ge
beeld van elke student se akademiese prestasies,
kulturele bedrywighede, sportaangeleenthede en
proefonderwys besk ikbaar te st el. Die gegewens
word van tyd tot tyd deur die hoof en personeel
ingevul, en die voltooide kaarte is van groot waarde
by die uitreiking van getuigskrifte.(58)

(54) Die Onderwysgase t. 14 J ulie 1960. pp. 94:1-9H.
(55) Ver slao t 'a71 die S.G.O. 1952-1 953, p. 22.
(56) Ncruteboek van Kollegekomltee 195Q-. 24 Septem ber 1951.
(5i) Jaarvers lag van di e Hoot 1959. Vgl. Die Opleidingskoll ege-

J aa rblad 1959.
(58) Brower , L. C.: Onderboud, 16 Mei 1962.
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Eerstehlllpkllrslls

Reeds in 1929 het m ej. R. Adendorff begin met
klasse in eerstehulp. In daardie jaar was dr. J . J .
Commerell die lektor en dr. Bester en mnr. Heath
die eksa rninatore.tso Mej, Adendorff h et di e hulp
gehad van lede van die St. John Ambulans wat
dan ook die praktiese gedeel te waargeneern het. (60)

Die kursus h et as 'n a ddision ele kursus 'n
vaste instelling geword en die eksamen w ord nog
jaa rliks afgele. Die kur su s w ord gereel deur die
dosen t wat verantwoordelik is vir Geso ndheidsleer,
en die lesin gs w ord in die aand gehou. Een van die
plaaslike geneeshere en lede van die St . John Am
bulans neem tans die voorlesings waar. (61 )

Godsdiensonderrig .

In 1929 h et die moontlikheid van di e gods
diensonderwys as 'n aparte kursus aan die Kollege
vir die eerste keer ter sprake gekom.(62) Vanwee
die versoek van die Sinodale Opvoedin gskornmissie
het mnr. 'iV. A. Jou bert in Mei 1929 'ingewillig om
'n h alfu ur per week per klas aan godsdiensonderrig
af te staan.(63)

In 1930 h et dr. l\II. J . va n der W esthu izen, 'n
plaaslike leraa r, die godsdiensondenvys aan die
Kollege op hom geneern. (64) Dit het la ter 'n vaste
instell in g geword dat een van die predikante van
die Hulpker k, tans Paarl-Vallei, en Noorder-Paarl
die klasse om die beurt waarneern.(65) Die behoefte

(59) Paarl Pos t, 23 November 1929. p. 3.
(60) I bid.
(61 ) Nel, d .: Onderhoud, 6 J unie 1962 ( Dosente in beheer van

klasse.)
(62) Notu leboek van Kolleg ek om itee 19~1-194:9 , 11 F ebruarie 1929.
(63) I bid•• 3 1Iei 1929.
(64) ius; 11 F ebruarte 1930.
(6 5) u u; 15 .llaart 19!0.
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aan 'n geskikte h an dleiding is steeds gevoel en in
1944 het die Departem en t begin met die opstel van
nuwe leerplanne in die godsdiensonderwys.ws!
Die nuwe leerplanne is vanaf die begin van 1946
in gebruik geneem en vanaf genoemde datum is
ook 'n sertifikaat van bevoegdheid in Godsdiens
leer deur die Sinodale Opvoedingskornmissie aan
suksesvolle kandidate uitgereik. (67)

Die nuwe leerplanne het ook m eegebring dat
die Departement vanaf 1946 die plaaslike leraars,
wat verantwoordelik was vir die godsdiensonder
wys, as deeltydse Iektore aangestel het. Di. D. F.
van der Merwe en P . J. Loots was die eerste Ieraars
om die deeltydse betrekkings te beklee,(68)

In 1950 het die Kollege van die Departem en t
kennis ontvang dat die Kollegedosente self ver 
antwoordelik moet wees vir die godsdiensonderwys
en dat die predikante nie langer in deeltydse hoe
danigheid aangestel sou word nie.(69) Die De
partement was vir die volgende paar jaar baie
tegemoetkomend en in 1954 is di. A. F. Malan en
A. D. Schutte, wat di, Van der Merwe en Loots
in Oktober 1950 en April 1953 onderskeidelik op
gevolg het, weer vir 'n verdere jaar benoem.(70)

Aan die einde van 1955 is die deeltydse betrekkings
finaal afgeskaf.(7l) Vanaf 1956 het mnr. D. M.
Broekmann, een van die dosente, die godsdiens
onderwys op hom geneem.(72) Die werk wat deur
hom gedoen word, is van so 'n hoogstaande gehalte

(66) .Jaarvera lag van di e H oof 1944. Vgl. Die Opleidingskollege
J aarblad 1944. p . 3.

(67) Di e Onderwrsverslag van die N.G. Kerk. Paarl-Va ll ei 19{6.
VgL Onderwysverslae van die N.G. Kerk. 1946.

(68 ) I bid.
(69) Xet uleboek van KoUegekomitee 1950-. 17 Xcvember 1950.
(70) tu«. 22 April 195{ .
(71) tu«. 1 Desembe r 1955.
(72) tus; 16 F ebruarie 1956.
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dat die Departement van Onderwys van Suidwes
Afrika hom reeds een keer , en die Kaaplandse
Ondenvysdepartem ent twee maal van die Kollege
geleen h et om skole in Suidwes en Kaapland te be
soek en voorlesings te hou oor die aanbieding van
godsdiensondenvys op skool.

Taulmedium

Die voertaa l h et reeds in 1920 VIr die eerste
maal beson dere aandag geniet. Op 3 Mei 1920
h et die Kollegekomitee 'n spesiale vergaderin g bele,
"op speciale kennisgeving vooraf, volge ns Ordon
n antie No. 25 van 1919 in zake de invoering van't
Afrikaan s als m edium en als yak in plaats van het
Nederlands" (73) Die Kollegekom itee het besluit
dat Afrikaan s as medium en as vak in die toekoms
gebruik sou word, m aar daar sou nog onderrig in
die Nederlandse Letterkun de verskaf word.{H)
Mnr. M. Hou gh was die eerste om die voortou te
n eem deur sy yak, h andwerk, deur medium van
Afrikaans aan te bied.

In 1944 het die Provinsiale Raa d besluit dat
die professionele vakke nog in die m oedertaal ge
doseer kon word, m aar dat die helfte van die ander
vakke deur medium van Engels aangebied m oes
word. (75) Die doel met bogenoemde was om stu
dente 'n be ter ken nis van die Tweede Taal te gee.

In 19+5 het die Paarlse Opleidingskollege begin
deur Gesondheidsleer deur m edium van Engels
aan die eerstejaars te gee. (76) In 1946 is n og 'n yak
bygevoeg en toe is Gesondheidsleer en Geskiedenis

(73) I bid.. 1912- 1921. 3 ~Iel 1920.
(74) I bid.
(75) tu«. 1921- 1949. 18 September 19H.
(76) .Jaarve ralag van die Hoof 1945. Ygl Die Opleidi71gsk ollege

J aarblad 1945. p. 5.
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aan die eerstejaars en Gesondheidsleer aan die
tw eedejaars deur m edium van Engels gedoseer.(77)

Op hierdie wyse sou dan uiteindelik die helfte van
die vakke deur m edium van Engels en die ander
helfte deur m edium va n Afrikaans aangebied word
Die proefneming het egter nil" die gew enste ui t
werking gehad nil", en tans word al die vakke weer
deur m erlium van Afrikaans aangebied .

( v ) Spesiale KUTsusse

In t 9 2 2 is 'n spesiale eenjarige kursus ingestel
"om in een of anrler te kiezen onderwerp te specia
Iiseren. " (78) Die kursus h et Hou twerk en Teken
vir mans en Naaldwerk en T eken vir dames inge
sluit. (79 ) Genoemde kursus was slegs 'n aanvul
Iende kursus vir nie-gematrikuleerde studente om
'n hoer graad sertiftkaat te kry. Hoew el daar in
1 922 sestien studente in die klas was, (80) het dit
spoedig geblyk dat die mans nil" gem teresseerd was
om so 'n kursus te volg nil". Aan die einde van

. 1 9 2 4 het die klas vir mans doodgeloop. (81)

Die Departement het egter aan die hand ge
doen da t die Kollegekomitee ,,'n poging aanwenden
zu llen om 'n speciale klas in Natuurstudie, met 'n
Iandboukundige basis, en T eken wer k te organi
seren."(82) Aan die begin van 1 925 is genoernde
kursus dan ook in gestel. Dit het begin met twaalf
studente.(83)

( 71) tu«
(78) Notuleboek van Kullegekomit ee 1912- 1921. 10 Augustus 1921.
(7 9 ) tu«:
(80) J aarvers lag van die Hoof 1945. Vgl. Die Opleidingskollege-

J aa rblad 1915. p_ 3.
(81) I bid. , 1925, p. 3.
(82) Notu leboek van Koll egekomitee 1921-1949, 21 Juli e 1924.
(83) Jaarverslag van die Hoof 1926. Vgl. Die Opleidingskollege

Jaa rblad 1926. p. 2.
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In teenstelling met die H outwer k- en Teken
ku rsus was die Lan dboukursus oop vir on derwysers
w a t reeds in besit was van 'n Prirn ere H oer of Laer
Sertifikaat "en was bedoel om sulke onderwysers
in staat te stel om op voldoende wyse die grond
beginsels va n lan dbou, deur middel van n atuur
studie en skooltuine, in hul skole te behandel." (84)

Die nuwe kursus het ook nie byval gevind nie,
w ant slegs 'n jaar later het mnr. ' V. A . Joubert die
Kollegekomitee meegedeel dat slegs vyf studen te
hulle aangemeld het vir di e spesiale ku rsus in
Landbou, Naaldwerk en T eken . Die komitee het
verlof gegee dat die kla s reeds aan die begi n van
19 2 6 afgeska f kon word.(85)

Nadat die Departem en t kennis geneem het
van die slu itin g van die kursus, h et d ie S.G.O. op
drag gegee dat die Opleidingskollege 'n praktieso
kursus in landboukundige Natuurstudie aan a l die
studente m oes gee, as deel van hul professionele
opleiding. (86) Die kursus het ingesluit die beginsels
van die lan dbou, die studie va n grondsoorte en
misstowwe, h oen der- en byeteelt. (8. ) Met die nuwe
in deling van va kke en die instelling van nuwe leer 
pla nne in 1930 is landbouku ndige Natuurstudie
met suiwer Natuurstu die vervang.( 88)

(vi) Die Hoer Primh e Handwerkkll rslls.

Nadat dit in 19 2 9 algemeen bekend geword het
dat die Hoer Primere Ondenvyser sertifikaat 'n
eenjarige kursus na die Primers Onderwyserserti
fikaat sou wees, h et di e Kollegekomitee besluit om

(8 -1) VeTslag t'an die S.G.O. 1925. p. 19.
(8 5) Notuleboek ran Kul legekomi tee 1921-1949, 8 Feb rua r -ie 1926.
(86) V ers[ag van die S .G.O. 1926, P. H .
(87) tus.
(88) ..Opleiding van Onderwysers vir Prtmere Skole Vir Blankes"

Vgl. Onderwys Offisiete Pamfi ette 1926-1938. p. 4.



70

'n houtwerkkursus vir m ans en 'n naaldwerkkursus
vir dames by die Departement aan te beveel ,(89)

Op 18 Junie 1 9 3 0 h et die komitee berig ontvan g
dat die Departement di e ins telling van 'n Hand
werkkursus aan di e Kollege goedgekeur het .(90)

Die kursus is in 1 9 3 1 ingestel en mnr. R. L.
Young van die H oer Jongenskool te Kimberley, is
as die eerste dosent aan gestel. (9 1) Die kursus het
begin m et vyftien stu dente(92) en mnr. Young
het onder u iters moeilike omstandighede die werk
begin. H oewel daar aan die begin van die jaar
moeilikhede m et uitrusting en meublemen t was,
het die studente gou koers gekry en voldoen aan
die h oe eise wat di e Departem ent ges tel het.(93)

Aan die einde van die eerste jaar, en weI op
2 8 November, is die eerste Handwerkuitstalling
gehou. Inspekteur A. Burns, wat as verteenwoor
diger van die Departem ent van Onderwys aanwesig
was, het met lof gepraat van die h oe gehalte van
werk wat gelewer was. Hy het ook melding gP.
maak daarvan dat die Departem en t weI deeglik
bewus w as van die fei t dat die Opleidingskollege
beter fasi liteite m oes kry. (94)

Die kursus het gou gewild geraak en bai e aan
soeke m oes van die hand gewys word omdat die
n odige ruimte nie beskikbaar was nie. Op 2 2

September 1 9 32 h et die Kollegekom itee besluit om
by die Departemen t aansoek te doen om 'n assistent
vir mnr. Young. Hoew el die komitee daarop gewys
het dat 'n addisionele klaskamer nie nodig was me,

(89) Notuleboek van Kollegekomi tee 19:!1-1949. 26 ::\oIaart 1929.
(90) I bid•• 18 Junte 1930.
(91) Jaarvera lag van die H oof 1930. Vgl. Die Opleiding skoUege-

Jaarblad 1930. p. 2.
( 92) tu«. 1931. p. 2.
(93) I bid.
(94) Paar! Post, 5 Desember 1931. p. 5.
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het die Departement weens die geldskaarste, nie
sy weg oopgesien om aan bogenoemde versoek
te voldoen nie.

In 1937 het mnr, Young, w at die Kollege aan
die einde van 1940 verlaa t h et om militere diens
te gaan doen, m et sy studente na die nuwe gebou
in H ospita alstraat verskuif, (95) Ses jaar lank
was die Handwerkafdeling gehuisves in die saal
w at vandag deur Vereniging as eetsaal gebruik
w ord.

Mnr, C. Martin het in Januarie 1941 by die
personeel aangesluit,(96) m aar na twee jaar en ses
m aande sy betrekking neergele om diens te aan
vaar as Inspekteur van Handwerk in die Oostelike
Provinsie. (97) Mnr. J. J . du T oit, wat mnr. M artin
in Julie 1943 opgevolg het, (98) het op 8 Junie 1960
in die Handw er kgebou aan 'n hartaanva l beswyk,
Hy is opgevolg deur m nr. H. de La H . Bellingan.

Die aansoeke om toelating to t die kursus het
so toegen eem dat die Departernent in 1954 magti
ging verleen het vir die in stellin g van 'n tweede
H andw erkklas.(99) Mnr , S. S. van Rensburg is as
addision ele dosent aangestel, maar hy het die
Kollege aan die einde van 195 5 weer verlaat om
'n betrekkin g elders te aanvaar. Mnr. N. Borcherds
het vir die volgende twee jaa r die betrekking be
klee totdat die Departem en t aan die begin van die
derde kwartaal van 1957 kennis gegee het dat die
tw eede Handwerkklas aan die einde van 1957
afgeskaf moes w ord.(100)

(95) Die Opleidi7!gsk Ql/ege-Jaa rblad 193, . p. 2.
(96) J aarvers lag van die Hoof 1941 . Vgl. Die Opleidingskollege-

J aarblad 1941. p . 3.
(9 ,) I bid.. 1943, p. 3.
(98) I bid.
(99) I bid., 1955, p . 4.
(100) Notuleboek ran Kollegekomitee 195a-. 24 Septem ber 195i .
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Op 29 Maart 1960 het mnr. Bruwer aan die
Kollegeraad gerapporteer dat daar buitengewoon
baie aa nsoeke om toela ting tot die handwerkop
leiding ontvang was " en dat hy die leiding van die
Departem ent inwag om trent die an twoord wat op
hierdie aansoeke ge gee m oet w ord." (101) Die De
partement het na ontvangs van bogenoemde ver
soek, opdrag gegee da t die klas weer vanaf 1961
verdubbel m oes word.(102) Mnr . C. Myburgh is as
addisionele dosent aangestel.C103)

Die kursus wat sed ert die instelling in 1931
enkele wysigings ondergaan het, is in 1962 weer
hersien en sal vanaf Januarie 1963 die volgende
insluit: Prakticse Onderwys, Beginsels in die Op
voedkunde en Administrasie (Va krnetodiek en
Administrasie. Sielkunde en Filosofie van H an d
werk, Geskieden is van Han dwerkonderwys ) ; Teg
nologie va n Houtw erk en M etaalwerk, Ly n tekene;
Praktiese H outwerk en Prakti ese metaalwer k.(104)

In 1940 het daar 'n verandering gekom in die
reelin gs in ver ban d met die eksamens van die
derdejaa rku rsusse. Tot aan die einde van 1939 is
die pra ktiese deel van die eksamens deur die be
trokke Inspekteu rs afgeneem terwyl die teoretiese
deel deur 'n eksterne eksamen getoets was.(l0,)
Sedert 1940 word die studente in die teoretiese
sowel as die praktiese deel van die eksamen deur
die dosente sel f getoets en die fin a le simbool word
saam met die betrokke l nspekteur vasgestel .(l06)

(101) Ibid.. 29 }!aart 1960.
(l O:?) J aa rv ers tag van die Hoof 1961. Vg!. Die O pleidingskollege-

J aarblad 1961.
(103) Ib id .
( l04) Departementele Omsendbrt et L16/ 59/ 2. Gedateer 9.10.1962.
( 105) .Jaarv eralag ran die Hoot' 194.0. vsi. Die Opleid inyskollege-

J aarblad 19!0. p. 3.
(106) I bid.
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( v ii) Die Naaldwerkkursus .

Die instelling van die Naaldwerkkursus val
saam met die van die Handwerk vir mans. Hoewel
die Departement toestemming verleen het dat
genoemde kursus vanaf 1931 ingestel mag word,
was hy tog huiwerig aangesien die Naaldwerk- en
Tekenkursus in die twintiger jare ni e die onder
steuning geniet het wat oorspronklik venvag was
nie . Op 18 Junie 1930 het die hoof aan die Kollege
komitee bekend gemaak dat genoemde kursus in
gestel mag word, maar dat die posisie na twee jaar
in hersiening geneem sou w ord met die oog op die
instelling van 'n kursus in Huishoudkunde.(1 07 ) Die
Naaldwerkkursus was egter a l gou so stewig ge
vestig dat daar geen sprake was van vervanging
m et 'n ander kursus nie.

Mej. A. Pepler van die Opleidingskollege
Kaapstad het as eerste dosente die kursus in
1931 (108) met 18 studente begin. (109) Aan gesien
daar geen spesiale kam er beskikbaar was n ie, het
d ie stu dente hul intrek geneern in een van die
klaska mers van die Kollege. In 193 7 het hulle
verhuis na die kamer wat oorspronklik bedoel was
as Teken- en Teoriekamer van die H an dwerkaf
deling.( 110) Die studente h et hulle hier so goed
tu isgernaak da t h ulle hul tans n og daar bevind,

Die gewildheid van die kursus word weerspieel
in die feit dat dr. Pauw op 20 Februarie 1951 reeds
27 aansoeke ontvang het van studente wat voor 
nemen s was 011J." d ie kursus in 19 52 te volg.1ll1)

(1 07) Xotu lebo ek van Kollegekomttee 1 9 ~ 1-1 9 .f: 9 . 18 Junie 1930.
( lOS) J aarverslag van die Hoof 1930. Vgl. D i.e Opleid ing skoll eg e.

Jaa rblad 1930. n. 2.
(109) I bid.. 1931. p . 3.
( 110) D-ie Opl eidingsk olleg e-Jaarblud 19-H, p. t ,
(111) Notuleboek r an E ollegekomttee 1950-, ::!O Februa rte 1951.
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Aangesien slegs vyftien to t die kursus toegelaat
was, het die komitee besluit om aansoek te doeri
om 'n a ddisionele dosent om sodoende m eer stu
dente te kan inneern . Die Departem ent het die
versoek nie toegestaa n nie omdat Wellington se
Opleidingskollege reeds aan die einde van 1950
aansoek gedoen het om die instelling van so'n
kursus en dit reeds aan hulle toegestaan was. (112)

Die inhoud van die vakke het heelwat uitgebr ei
sedert die instelling van die kursus, en sluit die
volgen de in: Prakt iese Onderwys; M etodiek; Prak 
ties en Teorie van Hoedernakery en Gevorderde
M odem akery; Prakties en Teorie van Naaldwerk;
Geskiedenis en Sielkunde.(113)

Mej. Pepler het aan die einde van 1950 uit d ie
diens va n die Departement getree, (114) en is opge
volg deur rnej. H. Maas. (115) Mej. Maas het die
kursu s slegs gedurende 195 1 op haar geneem voor
dat sy 'n aanstelling as Inspektrise van Naaldwerk
aanvaar heU1l6) M ej . S. Lombard, wat in 1952 by
die personeel aangesluit h et, verlaat die Kolleae
aan die einde van 1962 om 'n soortgelyke betrek
king aan die Ondenvyserskollege in Bloemfontein
te aanvaar.(11i) Die Kollegeraad het reeds m ej.
E. Bam van Kuilsrivier as haar opvolger be
noem. (llS)

( viii) Kursus in Liggaam like Opvoeding.

In September 1932 het mnr. ' V. A. Joubert van
die Kollegekomitee opdrag gekry om by die De-

(112) l ind•• 20 }Iaart 1951.
(113) De partem entele Dmsendbrtef L16/59/2. Gedateer 9.10.19fi2.
( lI·n J aarv era lag van die- Hoot 1950. Vgl. Die Opleidingskollege-

J nar blad 1950. p. 11 .
(115) l ind•. 1951. P. 7.
(116) l ind.. 1952. p. 3.
(117) tua; 19, 2.
(118) / IWL
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partement aansoek te doen om die instelling van
,, 'n spesiale kursus in Gesondheidsleer en ligga ams
oefeninge." (1l9) Hierdie versoek is w eens die des
tydse geldskaarste deur die Departement ge
weier .(120)

Nadat Liggaamlike Opvoeding in Julie 1934
'n verpligte ya k va n die Sekonder e skoolkursus ge
w ord het, (121) het die Kollegekomit ee gevoel dat
dit die aangewese tyd was om die versoek va n
1932 te herhaa I. Op 13 Desem ber 1934 h et die
komitee 'n versoek tot die Departernent gerig
w at m et welslae bekroon is. Die S.G.O. het die
Departem en t se antwoord as volg saam gevat in sy
jaarverslag oor die jare 1934 en 1935: " By die in
stelling van nuwe kursusse moet die behoeftes van
die skole die Departem en t die weg aanwys, en dit
is bevredigend om te rnerk dat m et 'n addisionele
kursus in Liggaam soefenin g (M ans) in 1936 te
Paarl 'n aanvang gemaak w ord." (122)

Mnr. H . J. Taylor van die H oer Seunskool in
Ron debosch is benoern as dosent, (123) en hy het die
kursus in Januarie 1936 m et twaalf studen te be
gin.(12{) Daa r die nodige fasili teite n og nie be
skikbaar was nie, het di e studente die Koll egesaa l
gebruik. Die nuwe gimnastieksaal is r eeds in Julie
193 7 in gebruik geneem,(l25) maar eers aan die
einde van die jaar deur die destydse S.G.O., dr. ' V.
de Vos Malan, arnptelik geopen. (l26)

( 119) Notuleboek van Kollegekomitee 1921-1949. 22 Se ptember 1932.
(120) I bid•. 6 Desember 1932.
(121 ) Ver slag "an die S .G.O. 1936. P. 16.
(122) Ibid.. p. 91.
(123) Jaarv erala g van die Hoof 1935. Vgl. Die Opleidi-ngskollege-

Jaarblad 1935, p. 6.
(12{) Ibid.. 1936. p, 3.
(125) Ibid.. 1937. p . 3.
(126) Paarl Post , 24 November 1939, P. 5.
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Die kursus h et in 1936 die volgende vakke
ingesluit: "Opvoedkundige en h eilgimnasti ek met
apparaat, atletiek, swern en spele, an a tomic, fisio
logie, gesondheidsl eer, voedingsleer, eersteh ulp
ens.(127) Die kursus is in 1962 w eer hersien en sal
vana f Janua rie 1963 die volgende insluit : Prakti ese
Onderwys; M etodiek van Liggaamlike Opvoeding ;
Metodiek va n Sport en Spele ; Sielkunde ; Geskiede
n is van Liggaamlike Opvoedin g; T eorie van Lig
ga amlike Opvoeding; Beginsels van Liggaamlike
Opvoeding; Verbe ter in gstegn ieke; Anatomic; Fisio
logie; Prakti ese Liggaam like Opvoeding en Afrig
ting van Sport en Spele .(128)

Mnr. H . Taylor is in 1931 aangestel as Inspek
teur van Liggaamlike Opvoedi ng en hy het die
Kollege aan die einde van dieselfde jaar verla at. (129 )

Mnr. E. 'V. Airey h et hom in Januarie 1938 opge
vola (13 0 ) Aa nzesien die aansoeke vir 1938 ccstv zo · e b _ 0

het tot 001' d ie dertig, h et die Koll egekomitee by die
Departement aansoek gedoen om 'n addisionele
dosent. Die vers oek is toegestaan en mnr. C. J.
Ackerman n het in Januarie 1938 by die personeel
aangesluit. (13 1)

Die aanvraag na gekwalifisce rde liggaamsop
voedi ngon den vy sers was steeds groot en as 'n
maatreel om gedeeltelik 'n oplossin g te vind, veral
in die la erskole, "het di e Departement besluit om
vanaf Januarie 1939 op bai e ruirner ska al voor
siening te maak vir li ggaamlike opvoeding by die
Opleidingskolleges . Daa r is vasgestel dat elke stu-

(127) Die Ond l? rtL1Jsgas e t. 7 Oktober 1937, p. 911.
(I2S) Departementele Omsendbrter L16/5 9/ 2. Gedateer 9.10.196::!.
(129) J aar-rers tag van die Hoof 1937. Vg l. Die Opleiding skoll ege-

J aar blad 1937. p . 3.
(13 0) tu«, 1935. p . 3.
(131 ) I bid.
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dent in 'n Opleidingskollege gedurende sy eerste,
sow el as sy tweede jaar, vyf periodes sa l wy aan
Iiggaamsoefening en twee periodes aan spele." (132)
am aan bogenoemde versoek van die Depart c
m ent te voldoen, het die Kollegekomite e mnr. D.
1. van Ten der vanaf Januar ie 1939 aangestel.(133)

Gedurende 1939 het 'n groot aantal diensdoen
de onderwysers 'n jaar studieverlof geneem om die
kursus te volg.(134) Dit het tot gevolg gehad dat
die inskrywing vir 1939 0P 52 te staan gekom
het. (13G) Die kornite e was genoodsaak om 'n derde
dosent aa n te vra en rnnr. E. Gredley van '''elling
ton is vanaf Januarie 1940 aangestel. (136) Mnr.
Airey h et in 194-0 rnilitere ver lof aangevra en hoe
wel 'n plaasve rvanger goedgekeur is, het die De
partement later opdrag gegee dat mnr. Gredl ey as
plaasvervanger sou optree aangesien daar slegs 21
aansoeke vir 194 1 w as en die aanstell ing van 'n
derde dosent n ie geregverdig was nie.(137) Mnr .
Gredley het in permanente h oedanigheid aangebly
nada t mnr . Airey in 1943 gesneuwel het .

Mnr , Gredley is aan die einde van 19# aan
gestel as lnspekteur van Iiggaamlike Opvoe
din g (138) en mnr. T. l\lcCallum h et h om in April
194 5 opgevolg. (139)

Reeds op 26 Julie 1939 het die Kollegekomitee
die Departem ent ge nader om 'n addisionele jaar 
kursus in te stel om sodoende studente in sta at te

(132) V eTslag van die S.G.O. 1938, p. 108.
(133) Not u lebo ek van Kol legekom itee 1~21-19-19, 11 Augustus 1938.
(1 34) Jaarv erslag van die Hoof 1939. Vg l. Die Opleidingskollege-

Jaarblad 1939. p . 3.
(135) I bid.
(136) Ibid .
(13 i) Not uleboek van Kcflegekom' tee 1921- 19-19. 25 November 194:0.
(138) J aa rveralag van die Hoof 1944. Yg l. Die Opleidingskollege-

J aa rblad 1944. p. 5.
(139) I bid.• 1945. p . 3.
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stel om verder in Liggaamlike Opvoeding te stu
deer. (HO) Genoemde kursus is eers in Januarie
1946 ingestel en mnr . Gredley, wat die inspektoraat
laat vaar het, is aan gestel as dosent.

Met die instelling van die vierdejaarkursus het
dit ook nodig geword dat stu den te lesings van 'n
m eer gevorderde aard in Anatomie en Fisiologie
sou ontvang. Die Departement het egter gereel
" dat die vier dejaarstudente twee m aal per week
en di e derdejaars een maal per w eek na die Uni
versiteit va n Kaapstad m oet gaan vir lessI' in Ana
tomie en Fisiologie." (141) Genoemde reeling is
later verander sodat a lbei klasse die Mediese Skool
net een maal per w eek besoek het.

Aan die einde van 1947 is mnr. M cCallum be
vorder t ot Inspekteur in die Oostelike Prminsie(H2)
en mnr. J . J. Schoombie het hom in J anuarie 1948
opgevolg.(H3) Mnr. H. McEwan het mnr . Schoorn
bie in 1953 opgevolg nadat laasgenoemde tot In
spekteur bevorder was in die plek van m nr.
McCallum wat oorlede is. Die personeellede wat
m et die praktiese gimnastiek gemoeid was, is dus
konsekwent bevorder to t In spekteur.

Op 24 September 1957 het d ie Kollegeraad ver 
neern dat die vierdejaarkursus aan die einde van
1957 afgeskaf sou word. (IH) 'n Afvaardiging be
staande uit ds. G. van den Berg, mnr. \ V. A.
Joubert en dr. T. Pau w het 'n onderhoud m et die
S.G.O. gehad, maar laasgenoemde het finaal besluit
dat die kursus weens gebrek aan ondersteuning,
nil' sy voortbestaan geregverdig het die. (H5) Mnr.

(l -to) .. Iotuleboek van Koltegekomitee 1921-19·19. 26 Juli e 1939.
(141) Ibid.. 8 Maart 1946.
(l4~) tu«; :t November 1947.
(143) Ibid.. 30 Ap ri l 1948.
(1H) Ibid.• 1950-. 24 September 195t ,
(145) I bid.
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Gredley wat h oofsaaklik vir die vierdejaarstudente
verantwoordelik was, het die Kollege aan die
einde van 1957 verlaat.

Die kursus in Liggaamlike Opvoeding aan die
Paar lse Opleidingskollege het nie aIleen geskiedenis
gemaak deur die eerste kursus va nsy soort in die
land te wees nie, (146) maar ook omdat al sy dosente
in die praktiese gim n astiek tot du sver tot Inspekteur
bevorder is. By hier die prestasies voeg die S.G.O.
in sy jaarverslag oor die jare 1948 en 1949 die
volgende insiggewende gegewen s: " Uit 159 h oer 
skole h et 123 diedienste van onden vysers met
gespesia liseerde opleiding in liggaamsopvoedmg,
112 van die onderwysers is aan die Opleidings
kollege Paarl opgelei, 9 aan die Universiteit van
Stellenbosch en 2 is bui te die provinsie opgelei . .. .
Van r ralaerskole h et 81 die dienste van mans m et
kwalifikasies in liggaamsopvoeding, 71 is aan die
Opleidingskollege Paarl opgelei, 7 aan die Univer
siteit van Stellenbosch en 3 is buite die pr ovinsie
opgelei." (147)

( i x ) Die Kleinkinderslwolkursus .

Hoewel die Kleinkin ders koolkursus die vierde
en tot op datum die jongste derdejaarkursus is wat
aan die Opleidingskollege in gevoer is, begin die
geskiedenis van die kursus reeds in 1914.,(148) dit
w iI se kort nadat die Kollege gestig is.

In Augustus 1914 het die KoIlegekomitee be
sluit om "door den School Raad by dr. Muir te
informeeren of er niet nu stappen behooren gedaan
te worden met 't oog op Kinder Garten werk." (149)

(146) lIcEw an . H. : Onderho ud 16 Oktober 1962.
(147) V e·rslag -t"an die S.G .O. 1948-1949, pp. 51. 52.
(U8) Notuleboek van Kollegekomit ee 1912-1921, 12 Augustus 1914.
(149) I bid.
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Die Departement het genoem de versoek, sow el as
di e een w at die komitee op 10 Novem ber 1916
gerig het, geweier.

In 19 18 het die komitee andermaal 'n versoek
tot die Departem ent gerig . In September van die
selfde jaar het di e S.G.O., dr. 'V. J . Viljoen, 'n
besoek aan die Koll ege gebri n g en die komitee
ontm oet. Hoew el dr. Viljoen op genoemde ver
gader ing aanbevcel het dat d ie komitee hom vir
die inst elling van 'n kursus in H uish oudkunde moet
beywer, het die komitee by sy oorspronklike ver
soek gebly. Op 6 Mei 1919 het die kom itee berig
ontvang dat 'n kursus vir die op leiding van Kinder
tuinonderwyseresse in gestel mag word op voor
waarde dat daar rninstens vvftien studente vir so'n
kursus sou wees, en da t die kursus ges luit sou w ord
as di e ge ta lle tot minder as tien daaJ.(150) Om dat
daar geduren de 1919 nie genoeg studente vir 50'n
kursus was n ie, het die komitee daarvan afgesien.

'n Aantal jare lank het die instelling van 'n
Kleinkinderskoolkursus geen aandag geniet nie.
In 1932 h et die komitee besluit om weereens by die
Departement aansoek te doen om die instelling
daarran .(151) As gevolg van d ie instelling van
derdejaarkursusse in Naaldwerk en Handwerk in
1931 het die Departem en t nie sv weg oop gesien
om die versoek toe te staan n ie, (1 52)

Op 13 September 193 7 het die voorsitter van die
Follegekornitee gerapporteer dat weer aansoek ge
doen was om die inst elling van 'n kursus vir die
opleiding van Kindertuinonderwyseresse. Die
Departement het na d ie on tvangs van bogenoemde

(150 ) Ibid .• 5 JI e! 1919.
(151) ius; 1921- 1949. 11 JIaa rt 1932.
(1 52) tu«, 1921- 1949, 3 Augu s tus 1932.
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versoek toestem min g verleen dat die kursu s vanaf
1939 ingestel m ag word.(153)

Mej , Olga Pienaa r van Graaff-Reinet is aange
stel as die eerste dosente, ( 15 4) en 'sy het di e kursus
in Januarie 1939 met 22 studente begin.(155) Die
nuwe kursus is gehuisves in die Kamer wat '1001'

heen deur d ie Naaldwerkstudente gebruik w as.
In Julie 195 7 is die ruim kindertuinkamer voltooi
en' kon die studente hul intrek daarin neem .(156)

T en gevolge van die groot toename in die getal
aansoeke om toelating tot die kur sus h et die De
partement toestemm in g verleen dat die klas vanaf
1961 verdubbel kon word.(15.) Behalwe dat Natuur
studie deur Omaewingsleer vervang is, h et die vakke
min of m el'I' dieselfde gebly . Die leerplanne van
die verskillende va kke is in 1962 hersien, en die
kursus sal in 1963 die volgende ins!uit: Prakt iese
Onrlerwvs. M etodiek: Sielku nde: Geskiedenis van
Kleinkinderonderwys; Kinderletterkunde; Om ge
wimrsleer. Gimnastiek; Musiek; Kuns en Han d
werk. (158)

( x) In<krn vings in Onderskeie Kursllsse

1. Gegewens ver kry uit : .
(a \ J aarvers lae van die S.G.O.
( b) Jaarverslae van die hoof van die Op

leid ingskollege en
( c) Opsommingsregisters van Opleidin gs

kollege.

( 53) tu«, 12 Novembe r- 1937.
(154) I bid.• 30 A ugustus 1938.
(1 55) .Jaarveralag van die Hoof 1939. "'\g l. D ie O pleid i-ngskoll ege-

J aar blad 1939. p. 3.
(156) Ib id.. 1957. p. 1.
(157) Ibid•• 1961.
( 58) Depa rtementele Omsendbrief 1..16/59/2'. Gedateer 9.10.1962:.
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2 . A flw rt ings:

P.H.

K.S.O.

Sp . K.

P.T.
P .L.

- Derdeklas Sertifikaat Senior
- Prirnere Laer Onderwysersertifi-

kaat
- Primere H oer Onderwyserserti

fikaat
- Spesiale Kursus in Houtwerk,

Naaldwerk, Teken en Landbou
P.O.S. - Prirnere Onderwysersertifikaat
H. P., H.W. - Hoer Primers Handwerk
H .P., N.W. - Hoer Primere Naaldwerk
H.P., L.O. - Hoer Prirnere Liggaamlike Op

voeding
- Kleinkinderonderwyser-sertifI

kaat
Dip., L.O. - Diploma Liggaamlike Opvoe

ding.

Jaar P .T.l P.T.2 P.T.3 P.L.l P.L.2 P.R.l P.B..:! Sp. K. Totaal

]913 27 22 9 - 74~;)

]914 36 28 23 87
]915 26 32 38 96
1916 31 30 54 115
1917 28 36 53 117
1918 43 35 71 149
1919 21 50 74 145
]920 29 44 ] 00 173
]92] 9] 60 12 10 - 173
]922 64 103 32 18 12 229
1923 56 62 48 35 ] 6 217
1924 42 57 62 53 8 222
]925 34 42 63 61 ]2 212
1926 31 88 61 180
1927 92 86 178
1928 88 92 180
1929 60 87 147
1930 75 66 141

,
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P.O.S. P.O.S. H.P. H.P. H.P. Dip.
Jaar I II H.W. N.'\"'. L.O. K.S.O L.O, Totaal

1931 92 90 15 18 215
1932 99 91 13 17 220
1933 115 9-l 16 10 235
1934 63 103 16 8 190
1935 76 61 16 14 167
1936 91 69 10 14 12 196
1937 98 83 16 12 11 220
1938 91 88 14 14 44 251
1939 87 84 H 11 52 22 270
1940 96 76 10 11 48 21 262
1941 100 83 9 17 20 21 250
1942 99 87 10 10 29 21 256
1943 85 90 12 13 33 20 253
1944 80 77 14 13 35 20 239
1945 76 70 14 17 32 21 230
1946 75 66 14 17 30 11 9 222
1947 81 73 7 15 20 10 9 215
1948 95 72 9 16 15 12 7 226
1949 85 79 5 12 18 15 3 217
1950 108 77 13 14 18 10 9 249
1951 99 • 93 11 17 12 13 8 253
1952 114 90 11 13 20 13 7 268
1953 129 97 13 10 25 12 4 290
1954 108 123 12 8 16 12 5 284
1955 98 103 18 18 30 16 6 289
1956 102 91 23 16 26 10 6 274
1957 106 91 18 11 20 11 4 261
1958 134 88 14 12 22 7 ,,- ...._ II

1959 130 106 10 11 22 13 292
1960 151 107 15 12 16 16 317
1961 136 129 25 11 17 21 3:39
1962 141 118 31 15 26 26 357
1963 142 123 29 10 14 ? - 343-~
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HOOFSTUK IV.

'N OEFEJ.'{SKOOL EN PRAKTIESE ONDERWYS.

Die ta ak va n 'n Opleidin gskollege is om aan
studente nie aileen 'n deeglike kennis van die
akademiese, professionele en praktiese vakke te
bied n ie, m aar ook om voldocn de geleentheid TIr
praktiese onderwys te verskaf. In laasgenoem de
opsig h et die Paarlse Opleidingskollege daarna ge
streef om m et d ie fasiliteite to t sy beskikking, aan
die praktiese onderwys reg te laa t geskied.

(i) D ie Oefenskoo l W . .4. Joubert .

Die oprigting van die nuwe Kollegegebou h et
genoodsaak dat die reelings in verband met die
praktiese onderwys ook verander moes word. Die
nuwe gebou wat op Van der Poelsplein opgerig is,
was ver van die twee Hoer Meisieskole gelee en
dit sou dus bail' ongerieflik vir die stu dente wees
om vi r hulle praktiese ondenvys da arheen te gaan.
In Mei 1 9 1 6 het die Kollegekomitee. op aanbeveling
van mej. L. Marais, besluit om die Skoolraad se
aandag op die m oon tlikh eid van 'n eie oefenskool
te vestig.O? Op 10 November van dieselfde jaar
het die prinsipale die saak weer onder die aandag
van die komitee gebring.

By geleentheid van die inwyding van die Kol
lege op 10 Maart 1917 het die Administrateur, Sir
Frederic de Waal, in sy toespraak gemeld dat hy
besef dat 'n oefenskool 'n dringende behoefte was.
maar dat die £5 ,000 wat daarvoor nodig sou w ees,
nil' op daardie sta d ium beskikbaar was nil'. ( 2 ) Op

(1 ) Not uleboek van Kolfegekomi tee 1912-19~1 . ~9 ~!ei 1916.
(2) Paarl Pos t, 17 ~aart 1917 . p. -to
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26 Julie 1917 het die sekretaris van die komitee
gemeld dat hy 'n brief van die waarnemende
S.G.O., mnr. Charles Murray, ontvang het en dat
£).,000 vir die daarstelling van 'n oefenskool deur
die Provinsiale Raa d op sy begroting geplaas is. (3 )

Nadat die sekretaris en mnr. 'v. Louw die Ad
ministra teur gaan spreek h et, is in November 'n ver
dere £500 bewillig.t-r

Op 7 September 1917 h et die komitee dit aan
rnnr. ' V. Louw opgedra om 'n ruwe skets van die
beoogde oefenskool te maak. Die voorlopige plan
wat aan die einde van September voor die komitee
g-ele is. het vir 'n kindertuinkamer en vier gewone
klaskamers voorsiening gemaak. ( 5) Die komitee
het die plan gew-ysig in soverre dat daar drie in
plaas van vier klaskam er s m ol'S wees, en dat die
kindertu inkamer onder ee n dak met die res van
die skool geplaas mol'S word.

Mnr. Louw h et aan die versoek van die
komitee voldoen en die plan van die nuwe skool,
wat aa n die oostekant van die Kollege opgerig m oes
word, volgens ska al opgestel. In November het die
argitek die komit ee m eegedeel dat die Adrninis
trasie gewill ig was om die kontrak vir die nuwe
skool aan mnre. Stewart en Cowley te gee. (6) Eers
in Ap ril 1918 het die komitee die tender van
Stewart en Cowley vir .£3,925 aangeneem .<') Die
werk aan die gebou het besonder voorspoedig ver
loop en die skool kon aan die begin va n 1919 in
gebruik geneI'm word.(8)

(2) Notuleboek van Kollegekomlt ee 1912- 1921. 26 Julie 1917.
(4) I bid.. 1 Xov ember 1917.
(5) tu«, 24 September 1917.
(6 ) Ibid .. 1 November 1917.
(7 ) I bid•. 11 April 1918.
(8) v erstag van Inspekste, 21- 22 Okt ober 1919.
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In April 1918 het die kornitee die Departem ent
in kennis gestel dat die Oefenskool waarskynlik
aan die einde van 1918 gereed sou wees, maar da t
da ar n ie genoeg kinders was om die skool mee te
begin n ie . Voordat'n antwoord van die Departe
ment ontvang is, is die probleem in verban d m et
leerlinge vanseIf opgelos. Die kornitee het in die
Noorder-Paarl Primere Skool die m oontlikheid ge
sien om leerlinge vir die Oefenskool te kry, aange
sien die hoof van genoemde skool, mnr. Andries
Jou bert, aan die einde va n 1918 met pensioen ui t
die diens van die Departem ent sou tree.(9)

Op 17 Julie 19 18 h et die Kollegekomitee eerw.
Theron en mnre. G. S. Hauptfleisch en J . C. Wahl,
as verteenwoordigers van die komitee van die
Noor der-Paarl Primere Skool ontmoet ten einde
'n gesamentlike bespreking te voer oor die wyse
waarop die kinders va n genoemde skool na die
Oefenskool sou oorgaan. (l0) Op genoemde vergade
ring is die volgende besluit .(11)

" I De eerste zaak, da t besproken werd, was de
verschaffing van meublement voor de Oefen
Sch ool. Besloten dat lid Hau ptfleisch zorgen
za l voor de overbrengst van de oude meubels
van de Noorder -Paarl School, en dat nieuwe
meublement van het Opv. Dep . za l gevraagd
worden.

II Met betrekking tot de opname van kinderen
aan de Oefen School, werd besloten allen gratis
op te nemen.

III Ook werd aan de hand gegeven dat kinder en,
tot en met standard V, zullen opgen om en
w orden.

(9) Die OpleidZngskoUege-J oa rblad 1950. p. 17.
(10) Notuleboek TIUl Kollegekemitee 1912-1921. 17 Julie 1918.
(11) I bid.
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IV Verder acht de Kom . h et zeer noodzaaklijk dat
circulaties aan aile ouders van de kinderen
aan de N.P. School, dadelijk gezonden worden
waarin zij gevraagd worden te besluiten of
hunn e kinderen naar de Oefen School voor
gratis onderwijs zullen gaan of naar eenige
andere School tegen volle betaling."

Die leerlinge h et slegs een jaar gratis onderrig
ontvang, want vanaf 1920 m ol'S die leerlinge wie
51' ouers dit kon bekostig, oak klasgeld betaal. (12)

Aangesien slegs dames as studente in die Op
leidingskollege toegelaat is, en die hoof ook 'n dame
was, het die vraag ontstaan of seuns ook tot die
Oefenskool toegelaat mol'S word . Nadat mej.
M arais op 11 Junie 191 8 kennis gegee het dat sy
van voorneme was am h aar betrekking aan die
einde van daardie jaar n eer te Ie,(13) h et die kom:i
tee h om veral beywer vir die aa nstellin g van 'n
man as h oof van die Kollege . lndien 'n man aan
gestel word, sou daar geen rede w ees am nil' oak
seuns toe te laat nil'.

In Septem ber 191 8 h et die S.G.O., dr. W . J.
Viljoen, die Kollege besoek en die komitee het sy
m ening in verband m et die toela ting van seuns
gevra. Hy het onder m eer daarop gewy s da t "er
niet van een Oefen Sch ool, m aar wel van een
Demonstratie School dient gesproken te w orden
waartoe aileen m eisjes van talent toegelaten
m oeten worden zoodat h et een eer zou gerekend
worden aan die school te zijn." (H) Ten spyte van
die S.G.O. 51' aanbeveling het die kom:itee tog be-

(12) Ibid.• 21 ~laart 1919.
(1 3 ) I bid. 11 Junie 1918.
( H) I bid., 3 September 1918.
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sluit om meisies en seuns tot die Oefenskool toe te
laat. (15)

In November is amptelik van die S.G.O. kennis
ontvang dat 'n m an w el as ho of van die Kollege
aangestel mag w ord, (16) en in Januarie 1919 het
mnr. 'V. A. J oubert die h oofskap van die Kollege,
sowel as van die Oefenskool, aanvaar. Mej . J . Uys
is aan gestel as kindertuirionderwyserest t") terwyl
m ej . M . Beyers 51. II en III (18) en mej . A. Retief st.
IV en V waargeneern h et.<19) Die skool het met
144 leerlinge begin.(20) Ten spyte daarvan dat
daar gepoog is om die opdrag van die Departement
uit te voer, nl. dat die getalleerlinge wat ingeskryf
kon w ord, beperk moes w ord om net aan die be 
h oeftes va n die studen te te voldo en, het die geta1
leerlinge reeds in Oktobel' op 155 gestaan. (21)

Die hoogste klas was st. V, m aar op 12 Sep
tember 19 19 het die voorsitter van d ie komitee
aan die lede meegedeel dat die Depa rtem ent inge
w illig h et da t 'n addision ele onderwyseres vir st .
VI aangestel kon word. Die komitee se versoek
da t st . YII-Ieerlin ge ook toegelaat moes w ord, is
deu r die Departem ent van die hand gewys. Aan
gesien die vier klaskarners te klein was om 'n
addision el e klas te huisves, het die komitee bes lui t
om 'n deel van die gebou wat eel'S die Noorder
Paarl Skool gehuisves het, te gebruik.

Slegs vyf maande na die opening van die
Oefenskool het die komitee di e eerste skrvw e van
die Departem en t on tvan g waarin op die aanstalling

(1 5 ) [ b id .. 5 September 1918.
(1 6) tua; 8 November 1918.
( l i) Joubert, wr, A..: Onderhoud. 8 Desember 19 4)2.
(1 8) Xotuleboek van Kollegekomitee 1912-1921, 31 Oktober 1918.
(19) tu«; 19 Desember 1918.
(~l) Ibid.. 10 Februarte 1919.
( ~1) vers tag van Inspek ste, 21- 22 Oktober 1919.
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van 'n afsonderlike hoof vir die skool aangedring
word. Die kw essie van die prinsipaalskap van die
Oefenskool het gesloer totdat die Kollegekomitee
in 1923 besluit h et om mnr. P. M cLachlan as hoof
aan te bevee L(22) Die hoofskap van die skool is in
1925 deur die Departement ornskryf "als assistent
van 't Opleidingskollege met werkzaarnheden in
de Oefen School."(23)

Mnr. McLachlan het in J anuarie 1924 hoof van
die skool geword en hy het die betrekking beklee
totda t hy in 1926 oorlede is. Die laaste ses maande
va n 1926 het mnr. G. van Tonder as hoof waarge
neem(2{) voorda t die nuwe hoof, m nr. P. J . du
Toi t, die betrekkin g in Januarie 1927 aanvaar
het. ( 25)

Die Oefenskool se getalle h et so uitgebrei dat
die komitee in Oktober 1925 vir die aanbou van
vier kla skamers gevr a het. Op 7 Junie 1927 is 'n
brief in die komiteevergadering gelees w aarin mnr .
Dan Retief L.U.K. gemeld h et da t die geld vir di e
nuwe klaskamers op die begroting van die Provin
sia le Raad geplaas w as.(26) 'n Kornitee bestaande
uit mnre. S. Low, G. Hauptfleisch en W . A. Joubert,
is benoem om die nodige sta ppe te doen.(27) Die
lede het dadelik met die Depa rt em ent onderhandel
en aan die begin van November 1927 het die De
partement die uitbreiding goedgekeur.(28)

Die komitee het besluit' om mnr. 'V. Louw te
\Ta om ook die plan vir di e nuwe ui tb reiding te

( 2 ~) Notu leboek r an Kolfeg ekom itee 1921-19-.1 9, 25 Oktober 1923.
(23) [ hid .. 6 Februar-ie 1925.
(2! ) Jaarveralag van die Hoof 1926. Vgl. Die Opleidingskollege-

Iua rbtad 1926. p. 2.
( 25) tu«, 1927. p. 2.
(26) Xot uleboek van Kollegekomitee 192:1-19-19, j J unte 1927.
( 27\ [ hid .
(28 ) l bid., 10 November 1927.
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voltooi ,(29) Die tender van mnr. Tribelhorn vir
£2,033 is in Junie deur die komitee aangeneem.(30)
Die bouery het kort hierna begin en in 1929 kon
die klaskamers in gebruik geneem word.(31) Die
nuwe uitbreiding is nie vas aan die Oefenskool ge
bou nie, m aar dit h et die noordelike vleueI van die
Kollege uitgemaak. Nadat die Oefenskool in 195+
na 'n nuwe terrein verskuif het, is die klaskamers
deur d ie Kollege in gebruik geneem. Dit word
tans gebruik vir 'n personeelkarner, 'n voorlesing
kamer en 'n Iokaal vir die Kleinkinderskoolkursus,

Mnr. P. J . du Toit het aan die einde van 19+3
met pensioen uit die diens van die Departement
getree. (32) Hy was 17 jaar lank h oof va n die skool
en is in 1944 deur rnnr. H. J. le Roux opgevolg.(33)
Mnr. Le Roux het d ie voordeel gehad da t hy vroeer
'n studen t aan die Kollege was en later as assistent
saarn m et mnr. Du T oit gewerk h et . H y het dus
uitm u n ten d daarin geslaag om die goeie werk
voort te sit.

Die Oprigting L'an 'n Nuwe Gebou.

Aan die begin van die veertiger jare h et die
aansoeke om toela tin g tot die skool so toegeneem
dat die Kollegekornitee hom andennaal vir die
oprigting van addisioncle klaskamers beyw er h et.
Die komitee het egter besef dat op d ie kollege
terrein self die ruimte vir sodanige uitbreid ing
nie beskikbaar was nie. In 19+5 h et in spekteur
Lambrechts op uitnodiging van die komitee die

(29) [bid.
(30) [ bid•• 19 .Junie 1928.
(31 ) .Jaarveralag van die Hoof 1928. vst. Die Opleidingskollege

J aarblad 1928. p. 4.
(32) us«; 1943. p. 3.
(33) [ bid•• 1944. p. 5.
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kollegegrond besoek. Hy het aan die h and gedoen
da t 'n ander terrein vir 'n nuwe Oefenskool aange
koop word en dat die bestaan de gebou as 'n biblio
teek gebruik word.(3 4 )

Die komitee h et onmiddellik sy aandag aan 'n
nuwe terrein geskenk. In 1945 het hoof-in spekteur
H ofrneyr en in spekteur Lam brechts 'n besoek aan
die Kollege ge bring en opsies op die eiendomme
van mnre. Solom on, Fobian, Bosm an, Sadie en
Dreyer geneem.(35) Gen oemde eiendomme is al 
m al ten noorde va n Pleinstraat gelee . Teen 1947
het die Administrasie reeds al die eiendom me aan
gekoop. (3 6)

In 1947 het nie alleen die strewe na 'n nuwe
gebou, maar ook die strewe na 'n eie naam vir die
Oefen skool, sterk na vor e gekom. Op 24 Novem ber
1947 het die voorsitter van die Kollegekomitee 'n
brief van die Skoolraad voorgelees waarin laas
genoemde sy goedkeuring verleen het aan die
vervan ging van die naam Oefenskool m et , Y. A.
Joubertskool. O"! Die komitee het gevoel dat die
naam , Y. A. Joubertskool gepas sou wees omdat
mnr. Joubert die eerste hoof va n die skool was.

In 1949 het mnr. ' YoA. Joubert op 'n vergade
ring van die Kollegekomitee die mening u itge
spreek dat die " ' . A. Joubertskool binne afsienbare
tyd op 'n aparte terrein opgerig sou word en dat
dit wenslik sou wees om die skool onder beheer
va n 'n a parte skoolkomitee, wat demodie ouers self
gekies kon word, te plaas.(38) Die algemene gevoel
va n die lede was dat 'n eie komitee m oontlik ook

(34) Notuleboek van Kollegekomitee 19:!1-1949. 9 Maart 1945.
(35) I bid. , 18 Juni e 1945.
(36) Ibid., 17 F ebrua rte 194r .
(37) tus; 24 November 1947.
(38) tus.. 12 Augustus 1949.
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die oprigting van 'n nuwe gebou sou verhaas. Die
gedagte het werklikheid geword en die volgen de
persone is tot lede van die skoolkomitee verkies:
di. A. F. Malan en A. D. Schutte, mnre. \V. A.
Joubert, A. H. de Villiers en mev, R. Cloete. (39)

Die verkiesing van 'n eie skoolkomitee het
geblyk 'n bail' goeie instelling te wees, want reeds
aan die begin van 1950 is 'n deputasie bestaande
uit mnre. 'V. A. Joubert, H. J. le Roux, ds. A. Malan
en die plaaslike L.P.R., mnr. P. M alherbe, benoern
om die Administrateur oor die oprigting van 'n
nuwe gebou te gaan spreek. l4O) Op 14 Maart 1950
het die lede van die deputasie aan die skoolkomitee
m eegedeel dat hulle 'n onderhoud met die Adminis
trateur en drie lede van die Uitvoeren de Kornitee
gehad h et. Hoewel geen definitiewe be lofte verkrv
is nil', is die moontlikheid tog genoem dat van di e
\Y. A. Joubertskool miskien 'n uitsonderin g gemaak
kon w ord en om redes wat nil' aan die de putasie
genoem is ni e, die aansoek as 'n spesiale geval
behandel kon word. ( 41 )

In Junie 1950 h et die voorsitter van die skool
komitee, mnr. , Y. A. Joubert, weereens die Ad
ministrateur genader in verband m et die bou va n
die nuwe skool. Die komitee van die \Y . A.
Joubertskool was ongelukkig om 'n bou program
aan te pak juis op 'n stadium toe die Departement
die oorplasing van die standerd sessers na die hoer
skool beoog het. Die antwoord van die Adminis
trateur was dan ook dat daar eers vir koshuise en
ekstra klaskamers voorsiening gem aak mol'S word,
alvorens nuwe skoolgeboue aangepak kon word. (42)

(39) Notuleboek van w. A.. Joubert-8koolk omitee 1950--9 Febru ar te
1950.

( 40) Ibid.
( 41) tu«; 11 ~[aart 1950.
(t2) Ibid.~ 12 Junie 1950.
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Aangesien die plan n e vir 'n nuwe skool nood
gedwonge vertraag w as, het die hoof h om in die
tussentyd beywer vir die aanbring van sportge
riewe op die nuwe terrein. Op 12 Junie 1950 het
rnnr. Le Rom: aan die komitee meegedeel dat die
Departem ent ingewillig het om £500 op die £ vir'
£ basis vir sportgeri ewe beskikbaar te stel.(43) Die
volgende jaar kon die hoof rapporteer dat die
Administrasie £ 185 betaal het vir die gelykmaak
van die grond en dat 'n tennisbaan vir £180 en
twee netbalbane vir £ 100 voltooi en reeds in ge
bruik geneem is.(44) In 1951 het ds. A. F. Malan
en mnre. \V. A . Joubert.. H . J . Ie Roux en P. Mal
herbe andermaal 'n besoek aan die Administrateur
gebring. Die getalle van die skoo l het toe op .350
gestaan en die behoefte aan ruimte was groter as
ooit tevore.l 15) H oewel die Administrateur op
daardie stadium niks kon belowe nil.', het die jaar
1951 bail.' voorspoedig geeindig. Aan die begin
van die volgende jaar is die oorspron klike plan,
5005 in 1949 deur die argitekte \V. en T. Louw op
getrek, asook 'n plan 5005 deur die argitekte van
die Provinsiale Administrasie opgetrek, voor die
komitee gele .(16) Die argitekte Louw en Louw het
ook in die persoon van rnnr, \V. Louw 'n gewysig
de plan, wat a lgemen e byval gevind het, voor die
kornitee gele,(47)

Op 23 Oktober 1953 is die h oeksteen van die
nuwe gebou deur rnnr. \V. A. Joubert gele. (18) Die
kornitee het gevoel dat die eer die persoon na wie
die skool vernoern is. toekom. Die destydse S.G.O.,

(13) I bid.
( 44) I bid.• 11 .Junle 1951.
( 45) I bid., 15 Februarte 1951.
(46 ) ius; 18 Februart e 1952.
(47 ) I bid.
(48) I bid. , 21 Mei 1953.



dr. J. G. Meiring, was die hoofspreker by die ge
leentheid. tm

Dertien maande later, op 25 November 195+,
is di e sierlik e , Y. A. Joubertskool wat teen 'n koste
van £55,000 opgerig is, amptelik geopen.(50) Die
volgende per sone het by die inwyding as sprekers
opgetree: die S.G.O., dr. J. G. M eiring, mnre. ,Y. A.
Joubert, P. J. du Toit, dr. T. Pauw en wyle inspek
teur P. J . Rossouw. (51) Dr. Meiring h et in sy toe
spraak die funksie van di e skool as 'n tweeledige
gesien, n aamlik die opleiding van nuttige goedge
balanseerde bur gers van die land asook die voor
bereidin g van aspirant-onderwysers.twt

Aa n gesien die nuwe gebou nie langs 'n gepro
klam eer de straat gelee is nie, h et die skool hom
geduren de 1960 vir 'n doeltreffende ingang be
y wer . Reeds in 1951 h et die hoof, mnr. H. J . le
Rou x, 'n poging aangew end om 'n ingang vanaf
Hoofstra a t beskikbaar te kry. (53) Die natuu rlikste
in~ng het egter gebly k vanaf Pleinstraat t e w ees
en n gedeelte van d ie eiendom va n mnr, J. Sa die
is dan ook in 1960 aan gekoop om die front van die
skool na Plei nstraat oop te maa k.(5-1)

Die n uutste u it breidin g by die skool is die op
rigting va n 'n sierlike skoolsaal t een 'n koste van
nagegoeg R22,ooo. (55) Die werk h et r eeds ver
gevorder en die saal, w a arvan die plan deur mnre .
M cDon ald en Retief opgestel is, sa l n a verwagting
vroeg in 1963 deur die kontrakteur C. F. Smit

(49) tu«
(50) Paarl P os t , 30 Novembar 195..1. p. 3.
(51) Ibid.
(52) Ibid.
(53) XotuIe boek van U". A. Joube n:-SkooIkomitee 1950-. 2Q Febr uarta

1951.
(54) I bid ., 23 p'ebrua rie 1960.
(55) I.e Raux H. J., Onderhoud. 30 Xcvembe r 1962.
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voltooi w ord.(56 ) Met die nuutste toevoeging, nl.
'n eie skoolsaal, ka n die skool met r eg daarop aan
spraak maak dat hy een van die modernste Iaer 
skole in Kaaplan d is.

( ii ) Praktiese Onderwys

( a) Die Primere Onderw ysersertifikaat

Die proefonderwys van aspirant-onderwysers
het geen probleem opgelewer nie terwyl die stu
dente nog as kwekelinge hulle opleiding in die
klaskamer onder die l eidin g van 'n ervare on der 
wyseres ontvang het. Nadat die Sentrale Opleiding
skool in 1913 as 'n aparte inrigting tot stand gekom
het, het die studente nog steeds vir hulle proef
onderwys na die H oer Meisieskool en die Hoerskool
La Roch elle gegaan. Die gebou wat die Opleiding
skool gehuisves het, w as maklik bereikbaar om da t
dit naby die twee gen oem de skole gelee is .

I n 191 7 is die nuwe gebou op Van der Poels
plein in gebruik geneem. Aangesien so baie tyd
verlore gegaan het deur na die twee M eisieskole
te gaan, is die destydse Noorder -Paarl Prirnere
Skoal, w at gehuisves was in die gebou wat van dag
as Vereniging bekend staan, ook vir proefonderwys
gebruik. ( 57) Twee studente, 'n jun ior en 'n sen ior,
h et elke da g na genoemde skool ge gaan om die
klasse by te wo on. Waar die junior studen te h oof
saaklik vir waameming na die Iaer primere klasse
gegaan het, het die sen ior studente som m ige van
die lesse in die h oer prirnere klasse w aa rgen eem. ( 58)

Die doel van die w aarnem ing was om studente die

(56) I bid.
(57) Joubert. W .A.: Onderhoud, 8 Desember 1962.
(58) I bid. .
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geleentheid te gee om te sien w at alles in 'n gewon e
klaskamer gedoen word.

D ie Noorder-Paarl Prirnere Skool is aan die
einde van 1918 gesluit en vanaf 1 9 1 9 het die Kol
lege oor 'n eie Oefenskool beskik. (59) Genoem de
verandering het meegebring dat studente m eer
dikwels geleentheid vir proefon den vy s gekry h et ,

In 1 9 2 0 het die Kollegekomitee 'n skrywe van
die Departement ontvang waarin sy aandag daarop
gevestig is dat die getal inskrywings vir 1 920 m eer
was as waarop die Koll ege geregtig was.(60) Die
Departement het die getal studente aan elke kol
lege beperk "ten einde te verzekern dat elke
kwekeling minstens 3 uur praktiese oefening per
week za l krijgen daar zu lke oefening zo essentieel
is.''(6I) Die komitee het gevoel da t aan al die
studente wel die geleentheid vir proefonderwys
gebied kan word "daar zulk een gelegenheid niet
meer beperkt is tot de Oefenschool maar de kwe
kelingen ook de gelegenheid hebben in de andere
scholen van het dorp." (62) Hoewel die Kollege
oor 'n eie Oefenskool beskik het, het die styging in
die geta l inskrywings en die feit dat die Departe
ment die tyd wat aan praktiese oefening bestee
moes word, verleng het, het tot gevolg gehad dat
die Kollege al die plaaslike skole vir proefonderwys
gebruik het. Vanaf 1921 is die Laerskool N oord
Eind, die Laerskool H uguen ot en die primers a f
delings van die plaaslike hoerskole, nl. Girnnasium,
La Rochelle, H oer Meisieskool en die Hoer Jongen
skool ook vir proefondenvys gebruik.(63)

(59) Not uleboek van Knllegekomtt ee 1912-1921. 17 Julie 1918.
( 60) tu«. 19 Apri l 1920.
( 61) I bid.
(62 ) I bid.
(63) Joubert, W. A. : Onderhoud , 8 Desember 1962.



97

Die senior studente het sedert 1921 die plaaslike
skole vir proefonderwys gebruik terwyl elke junior
student die geleentheid gehad h et om gedurende
een w eek vir waarneming na dieselfde skole te
gaa n. Elke senior klas het een w eek per kwartaal
na die skole gegaan . Sodra die een klas terugge
kom h et, h et die volgende gegaan.(6~) In 1928 is
die stelsel verander sodat al die senior studen te
gelyktydig 'n week in elke kwartaal n a die skole
gegaan het. (65) Die skole h et nou slegs een m aal
per kwartaal hulle klasse afgestaan en dit was ook
vir die dosente m oon tl ik om die stude nte by die
verskillen de skole te besoek ten einde die lesse aan
te h oor . Deur die studente almal aan die begin van
die kwartaal na die verskill ende skole te StuUT, w as
daar minder ontwrigting in d ie Koll ege self. Aan 
gesien meer studente gelyktydia die skole besoek
het, het dit nodiz g-ew ord om die stu den te ook n a
die La erskool Klein Drakenstein, die Laerskool
Simondium en die Laerskool Slot van die Paarl te
stuur.(66)

Reeds die vorige jaar, 1927, het m nr. Joubert
vertoe tot die Departem ent g-erig om die Kolleae
aan die begin van die jaa r 'n week later as die
skole te laat begin. Die Departem ent het sy toe
stemming gegee en die senior studente kon van af
1928 een week vir proefonderwys na die skole op
hulle tuisdorpe gaan.(67)

Die proefonder wy s is in die loop van die der
tiger jare sodanig verander dat die senior stude nte,
benewens 'n week aan die begin van die jaar, veer-

(6~ ) Ibid.
(65) Jaarvera lag van d ie H oot 19! 8. Vgl. Die Opleidingsk oUeg e

J oar blad 19!8. p. 3.
(66) Joubert. W. A : Onderhoud. 8 Desember 1962.
(67) I bid.
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tien dae aan die begin van die tweede en veertien
dae aan die begin van die derde kwartaal die skole
in die Paarl en omgewing besoek het .( 68) Benewens
bogenoemde proefonderwys het die tweedejaar 
studen te oak proeflesse aan die Oefenskool gegee.
Elke student h et deur die loop van die jaar van
twee tot drie proeflesse onder die toesig van die
betrokke vakdosent gegee.(69) Die dosent het deur
van die een klaskamer na die ander te beweeg,
twee Iesse in een periode aangehoor.

Nadat rnnr. P. J . du Toit in 1927 hoof van die
Oefenskool geword het, het hy die reeling van die
proefonderwys van die junior studente op hom
geneem. Die studente het in hulle eerst e jaar een
week na skole in die Paarl gegaan. Gedurende die
eerste kwartaal het mnr. Du Toit een demonstrasie
les per week aan elke junior klas gegee.( 70) Die
demonstrasieles is in die teenwoordigheid van a l
die studente van die betrokke klas, en een van die
klaskamers van die Kollege, gegee. By hierdi e ge
leentheid is ongeveer ses leerlinge van die Oefen
skool geneem en hulle het dan voor in die klas
gesit terwyl die studente die les waargeneern het.
Nadat m nr. Du Toit die les gegee het, h et 'n be
spreki n g gevolg. Op di eselfde wyse het die studente
self gedu rende die tweede en derde kwartale ge
leentheid gekry om 'n les te gee waar al die lede
va n die klas teenwoordig was. ( 71) Vir genoemde
lesse is pun te toegeken en dit was dan ook die enig
ste wy se waarop studente in hulle eers te jaar vir
praktiese onderwys punte bekom h et.

(68) I bid.
(69) Holzapfel, T.: Onderhoud , 6 Desember 1962.
(70) I bid.
(a) I bid.
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Die senior studente het op dieselfde wyse
demonstrasielesse bygewoon wat mej. J . Steyn, die
dosente wat vir die Metodiek verantwoordelik was,
gegee het. (72) Mnr. Joubert het self ook in die
Kollegesaal waar al die senior studente teenwoor
dig was, demonstrasielesse gegee. Later het die
dosente wat verantwoordelik was vir die verskil
lende vakke, die lesse gegee.

In 1958 is op voorstel van mnr. Bruwer 'n
komitee uit die personeel ben oem om die hell' stel
sel van onderwyswaarneming, proef- en dem on
strasielesse te ondersoek en aan bevelin gs te doen
ten einde 'n verandering aan te bring. (73) 'n Goed
toegeruste dem onstrasiesaal sou bin ne afsien bare
tyd tot die beskikking van die Kollege w ees, en die
feit dat die 'V. A. Joubertskool n a 'n ander perseel
versku if het, het 'n veran dering n oodsaaklik ge
maak. Die leeueaandeel in verband met die ver
andering van die proefonderwys het op die skouers
van mnre. L. C. Bruwer en G. Stander gerus.

Sedert 1959 gaan die eerstejaarstuden te nil'
m eer na die Paarlse skole vir waarneming nil',
m aar gedurende die jaar word van 25 tot 30

demonstrasielesse deur die vakdosente gegee. (74)

Ty dens die demonstrasielesse word van die students
verwag om 'n vers lag te skrywe 50 05 die I I'S vorder .
Die eerstejaarstudente gaan tans vir al tesaam drie
weke vir waarneming na die skole op hu lle tuis
dorpe. Genoemde waarnem in g vin d plaas aan die
begin van die derde kwartaal , die einde van die
vierde kwartaal en aan die begin van die student
se tweede jaar. Gedurende hierdie tydperke word
van studentI' venvag om ook enkele lesse in die

(72) I bid.
(73) Notuleboek van Koflegepersoneel 1958-. 12 Augustus 1958.
(74) Stan der, G.: Onderhoud. 17 Maan 1962.
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teenwoordigheid van die kl asonderwyser tes) te
gee. ( 75) Aan die einde van eIke tydperk stuur die
skoolhoof, 500S dit reeds die gebruik vanaf die der
tiger jare was, aan die Koilegeh oof 'n vertrouIike
verslag in sake eIke student se optrede. Die in houd
van die verslae word almal op die studentekaarte
oorgedra . Gedurende die eerste jaar kry eIke
student d ie geieentheid om een proefles wat deur
die dosente beoordeel word, te gee. (76)

Die senior studente gaan nog soos in die ver
lede, veertien dae aan die begin van elkeen van die
tweede en derde kwartale na die skoIe in die Pa ai l,
Franschhoek, Kraaifontein, DurbanviIle en Parow .
Tydens di e besoeke word gemiddeld sewe volle
Jesse per student deur besoekende dosente beoor
deel m et die oog op die vasstelling va n 'n fina le
punt vir praktiese onderwys.( 77) Elke student is
t ans in besit van 'n praktiese onderwysboek waarin
aile Iesse wat die student gegee h et, uitgeskryf is
en deur die besoekende dosent van kommentaar
voorsien is. Die samevattende kommentaar
wat deur elke dosent geskryf wor d, word ook op
die studentekaart oorgedra met die oog op die
uitreiking van getuigskrifte.

In 1921 het die Koilege aan die studente die
geleentheid gebied om met die toestan de in 'n
plaasskooI kennis te maak.(78) Een van die klas
kamers van die Oefenskool is vir die doel ingerig
en elke student kon so 'n klas vir 'n periode of meer
waarneem. 'n 1926 is die organisasie van eenman
skole verander. (79) In daardie jaar is 'n aantal
eenmanskole met die leerIinge van die Oefenskool

(7S ) lind.
(76) I bid.
(m Ibid.
(78) Paarl Post. 10 Desember 19~1. p. 6.
(79 ) Jaarveralag van die Hoof 1926. Vgl. Die Opleidingskollege

Jaarblad 1926. P. 3.
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gevorm en senior studente moes elkeen so 'n skool
vir 'n paar period es waarneem. Hierdie indeling
het gewoon lik die laaste week van die skoolkwar
taal pla asgevind. Die rooster van 'n h ele dag is
dan in aile besonderh ede uitgevoer en di e studente
kon 'n indruk kry va n die toestan de 5005 hulle dit
die volgende jaar in die plaasskole sou aantref.
Later is slegs die laaste week van die tweede kwar
taal vir genoemde bedrywigheid afgestaan.(80)

Nadat d ie plaasskole in die vyftiger jare vinnig
begin verdwyn het, is daar ver der geen spesiale
voorsiening vir oefenonderwys in model-plaasskole
gemaak nie. Die plaasskool w ord nou vervang
met 'n gegroepeerde klas, d.w.s . st . IV en V-leer
linge in dieselfde klaskarner.(8 1) Tans word dit
vereis dat een student ty den s die inspeksie van die
hoofinspekteurs so'n gegroepeerde klas sa l waar
neem.

Tot 1929 is studente tydens die jaarlikse inspek
sie beoordeel op een les wat voor 'n in spekteur
gegee moes word. Aan die einde van 1929 is die
inspeksie as volg verander: (82) Die studente wat
aangewys is om les te gee, rnoes die h ele more- of
middagsessie voor 'n klas optree. Op hierdie wy se
kon daar dus 'n beter beeld van die onderwysbe
kwaamheid van sodanige studente gevorm word.
Tans word vyf of ses studente deur die inspekteurs
gekies en van elkeen word verwag om in volle
beheer te wees van 'n bepaalde klas en dan min
stens vyf verskillende lesse te gee.(83)

(80) Ve rslag opgestel de ur dr, T. Pauw Vir paneettnspekste. 14--15
~Iei 1954.

(81) Depa rt emen tele Omsendbrief: Eksamen in Prakt iese Onde rvrys:
~toderering. 1%2.

(82) Die Opleidingskollege-Jaarblad 1929. P. 1.
(83) Departementele Omsendbrtef : Eksamen in Praktiese Onder

wya: Made rering. 1962.



102

( b) Hoiir Primere Onderwysersertifikaat.

Naalduierk. Die studente van die naaldwerk
kursus het sedert die instelling van die kursus in
1931, hoofsaaklik die dogters van die Oefenskool
vir proefonderwys gebruik. (8 4) Gedurende die
eerste twee kwartale van die jaar het twee studente
elke week een van die klasse van die Oefenskool vir
naaldwerk geneem. Die dogters van die klas is in
twee seksies verdeel sodat die een student met die
helfte van die leerlinge na die naaldwerklokaal
gegaan het, terwyl die ander in die klaskarner
gebly het. Die studente wat nie les gegee het nie,
het saam m et die dosente die klasse bygewoon.
Gedurende die derde kwartaal het die naaldwerk
studente die eerstejaar-damestudente, wat naald
werk geneem h et, vir proefonderwys gebruik. Die
stu dente het dus ondervindin g opgedoen van
primers onderwys deur aan die leerlinge van die
Oefenskool les te gee, en van sekondere onderrig
deur voor die eerstejaardames op te tree.

In 1962 is die proefonderwys van di e naald
werkafdeling soos volg verander :(85) In plaas van
die do gters van die 'V. A. Joubertskool w ord een
van die seksies van di e st. VI-klas van die Hoer
skool La Rochelle gebruik. Die studente is die
eerste twee kwartale van die jaar vir die praktiese,
sowel as die teoretiese deel van die naaldwerk van
gen oemde klas verantwoordelik. Terwyl een van
die studente die klas vir twee periodes waarneem,
woon die stu den te, sowel as die dosente, die klas
by. Die damestudente van die eerste jaar word
nog soos in die verlede, gedurende die derde kwar
taal vir proefon derwys gebruik.

(8 -.1) Lombard. S.: Onderhoud, 26 Oktober 1962:.
(85) I bid.
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Handwerk. Die handwerkstudente het tot 1960
VIT hulle proefonderwys na die Hoerskool Gimna
sium gegaan. (86) Elke week het te n minste vier
studente na die skool gegaan om twee handwerk
klasse waar te n eern. Terwyl die een student die
les gegee het, het die ander die klas bygewoon om
sodoen de die volgende periode die werk voort te
sit. Elke studen t het gedurende die jaar ag proef
lesse aan primere klasse gegee, terwyl h y ook in die
sekondere klasse ag periodes aan proeflesse en
waarnerning gewy het. (87)

Vanaf 1957, nadat 'n addisionele dosent aan
ges te l is, h et 'n dosen t die klasse van die studente
bygewoon. Die studen te h et toe elkeen, onder die
toesig van die dosent, van twee tot drie lesse ge
durende d ie jaar gegee. In dieselfde jaar h et die
studente, benewens die onderwys aan die Gim
nasium, een week aan die begin van die derde
kwartaal op hulle tuisdorpe onderwys gegee.(88)

In 1961 is die proefonderwys van die hand
werkstudente aansienlik verander.(89) Tan s gaan
die studente nie meer na die Hoerskool Gimnasium
nie, maar aan die begin van die derde kwartaal
gee hulle veertien dae aan Skiereilandse skole
onderwys, Gedurende hierdie tyd word elke stu
dent ten minste twee keer deur twee verskillende
handwerkdosente besoek . Van elke student word
verwag om een teoretiese en een praktiese les te
gee. In die loop va n die jaar, gedurende die meto
diekperiodes, kry die studente die geleentheid om

(86) Holzapfel . T.: Belltngan, H.; Myburgh, C.: Onderhoud, 26
Oktober 1962.

(8 7) v ers tag opg estel deu r dr. T. Pauw vir paneelfnspeksie, 14-15
:\fei 1954 .

(88) Holzapfe l. T .: Be lttngan, R .; )lyburgh. C.: Onderhoud, 26
Oktober 1962.

(89) tu«
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aan die res van die klas lesings te gee. Oil' stof wat
deur elke student aangebied word, vereis van hom
afsonderlike studie in verband met een of ander
aspek van die handwerkkursus,

Liggaamlike Opvoeding. Vanaf die instelling
van die kursus in 1936 het die studen te vir proef
onderwys na die Laerskool Noord-Eind, die Laer 
skool Hugu enot en die Oefenskool gegaan(90) Vyf
studen te het elkeen 'n periode per week aan ge
n oernde skole II's gegee. Oil' aantal 11'551' wat elke 
student gedurende die jaar gegee het, het afgehang
van die aantal studente wat die kursus daardie jaar
gevolg het .

In 1946 is 'n vierdejaarkursus in Liggaamlike
Opvoeding in gestel. (91) Oil' vierdejaarstudente het
vir proefonderwys na die Hoerskool Gimnasium
en di e H oer Jongenskool gegaan . Nadat die stu
dente vanaf 1 9,~6 die Mediese Skool in Kaapstad
besoek het vir lesin gs in Anatom ie en Fisiologie, het
elke derdejaarstudent ook on geveer drie 11'551' per
week aa n skole in die SkiereiJa n d gegee. (92)

Sedert 1955 is die stelsel van pro efonderwys
weer eens vera nder.(93) Ta ns word elke jaar van
20 tot 2 5 dem on strasielesse voor die stude n te gegee .
Oil' dosen t verantwoordelik vir di e praktiese gim
nastiek, mnr. H. McEwan, gee self n agenoeg 19
demonstrasielesse terwyl die liggaamsoefenin gon
denvysers van die Hoer JongenskooJ en die 'V. A.
JoubertskooJ saam vir 51'S 11'551' verantwoordelik is.
Elke week gee 51'S studen te elkeen 'n II's onder toesig
van die dosent aan die Laer - en H oerskole in die
Paar l. Beha Jwe bogenoemde gee elke student, 5005

(90) Ackermann. C. .1.: Onder-hoed, 20 September 1962.
(9 1) Notu leboek van Kollegekomi tee 1921-1943. 3 September 1945 .
(92) Ackermann, C. J. : Onder houd , 20 September 1962.
(93) lIeEwan. H. : Onderbond, 20 Sep tembe r 1962.
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in die ver lede, van twee tot drie lesse per week aan
H oer- en Laersk ole in Kaapstad. Elke student sien
dus van 2 0 tot 25 demonstrasielesse, terwyl hyself
van 55 tot 65 proeflesse per jaar gee.

Kleinkinderskool. Die studente van die Klein
kinderskoolkursus het tot 1961 h oofsaaklik die
kindertuinklasse van die ·W. A. l oubertskool ge
bruik.(94) £Ike student het on der toesig van die
dosente, van twee tot vyf periodes per week proef
onderwys gegee. Die aantal periodes wat studente
onderwys gegee h et, het van jaar tot jaar gewissel
aangesien die getal studente w at die kursus gevolg
h et nie elke jaa r dieselfde was nie. Later het die
studente ook aan die begin van die derde kwartaal
vir veertien dae n a die kin dertu in afdelings van
skole in die Paarl gegaan. (95)

Aan die einde van die vyftiger jare het die
aansoeke om toelating tot die kursus so toegeneem
dat die Departement toestem m ing verleen het da t
'n addisionele dosente aangestel mag word en dat
die kursu s vanaf 1961 deur twee kl asse gevolg kon
word.( 96 ) Die proefonderwys is in 1961 sodanig
verander dat studente vanaf 1962, ten spyte van
'n groter getal studente, meer geleentheid vir proef
onderwys ontvang. (97) Sedert 1962 gaan die stu
dente vier dae in 'n week va na f 8. 15 tot 10.30 v.rn.
na die Laerskool Huguenot en die Laerskool Gim
nasium. Die studente is verantwoordelik vir sekere
vakke in die kindertuinafdelings van genoemde
skole en aan die einde va n die tweede kwartaal
word die leerlinge in die spesifieke vakke deur die
kindertuin-inspektrise self getoets,

(94) Str-ydom. mev. S. : Onderhoud, 13 September 1962.
(95) v eralag opgestel deur dr. T. Pauw vir paneelinspekste, U-15

Me; 1954.
(96) .Jaarveralag van die Hoof 1961. VgI. Die Opleidingskol[ege

J aa rblad 1961.
(97) Stramr co d, mev. C.: Onderhoud, 13 September 1962.
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HOOFSTUK V.

SPORT, VERENIGINGSLEWE EN Ac'\'DER
STUDENTEORGANISASIES.

'n Kenmerk van die Kollege is dat deur die jare
heen gepoog is om studente sover m oontlik aan
sport en kulturele bedrywighede te laat deelneem
om sodoende beter gebaIanseerde onderwyser s
(esse ) die lan d in te stuur.

(i) Sport.

Tennis

Slegs 'n maand na die amptelike opening
van die Kollege op 10 Maart 1917, het die
prin sipale, m ej. 1\1. Marais, die Kollegekomitee se
toestemming gena vir die aanle van te nnisbane.
Twee tennisbane is in dieselfde jaar gebou en die
studente, wat tot aan die einde van 1916 die bane
van die H oer Meisieskool en die Hoerskool La
Rochelle gebruik het, het nou oor hulle eie bane
beskik. ( 1) In 1920 het daar ook mans by die Kol
lege ingeskryf en in 1922 het hulle 'n eie tennis
klub gestig nadat hulle self 'n baan gebou h et. Die
twee klubs het apart bly voortbestaan totdat hulle
in 1949 geamalgameer het. (2)

Die belangstelling in tennis het aan die begin
van die twintiger jare so toegeneem dat die sekre
taresse van die damesklub in die jaarverslag van
192 3 gemeld het dat dit baie bemoedigend is om
te merk dat tennis "at the Paarl Tr ainin g College
is year by year gaining in popularity; and tha t
throughout the season great enthusiasm has been

(1) Notuleboek van Kollegekomitee 1912-1921, 10 April 1911 .
( 2: ) Jaarverslag van die Tenn isklub 1949. V'gl. Die Opleidings

k oUege-Jaarblad 19'9. p. 5•.
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shown." (3) In die beginjare is die afrigtingswerk
van die dames deur mev. H . Borcher ds onderneem.

Die twee klubs het aan geen bepaalde kom
petisie deelgeneem nie, maar vriendskaplike wed
stryde is gereeld gespeel teen o.a , die Paar lse Hoer
Jongenskool, die Hoer Meisieskool, die Paarlse
C.J .V., (4) die Sentr aa l-Paar l Tennisklub.O! die
Paar lse Polisiekl ub, die Opleidingskollege Welling
ton, die Hugen ote Univer siteitskollege en die
Paarlse Hoer Ha ndelskool. (6)

In die klub se jaarverslag van 1933 is die be
wering gemaak dat dit 'n struikelblok op die pad
van vooruitgang is om aan geen bepaalde kom
petisie deel te neem nie. In 1935 het die dames
vir die Bassonbeker-kom petisie ingeskryf maar in
1936 is as gevolg van 'n gebrek aan fondse, nie
weer ingeskryf nie.17 l Die m ans wat in 1938 vir
die T hurston-kompetisie ingeskryf het, m oes hulle
in 1939 om dieseUde rede van die kompetisie ont
trek. (8)

Nadat m ev , H. Borcherds die Kollege in 1933
verlaat het, h et mej. M . Musto tot 1944 die af
rigting van die da mes waargeneem. (9) Sy is in
194-5 opgevolg deur mej . E. Merkel wat tot 1950
die dames in tennis afgerig h et.{lO) Nadat m ejj. A.
Rabie, L. Wessels en mev, H. van der Merwe tot
1954 die be trekking van dosente in Liggaamlike
Opvoeding beklee h et, is m ej. A. Nel sedert 1955
vi r die afrigtin g van die dames verantwoordelik,

(3) I bid., 1923, p. 37.
(4) I bid. , p. 38.
(5 ) ius; 1928, p. 44.
( 6 ) tue; 1934. p. 32.
(7) I bid. , 1936. p. 35.
(8) tus; 1939, p. 39.
(9) I bid., 1944, p. 55.

(10) Jaarvera lag van die Hoof 1951. Vgl. Die Opleidingskollege
Jan.rblad 1951. p. 7.
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Die dosente verantwoor delik 'vir die Liggaa rnlike
Opvoeding van die derdej aarstudente het sedert
1936 die m ans in ten nis afgerig, terwyl die derde
jaar L.O.-studente die eerste- en tweedejaarstudente
afgerig het.

Die belangstelling in tennis h et in die veertiger
jare sodanig gekwyn dat daar in 194-6 nil' eens 'n
bestuur gekies is nil' . ( 11) Die mans het veral na die
sti gting van 'n krieketklub 'n groter belangstelling
in krieket getoon, Van af die begin van die vyftiger
jare het die belangstelling ande rmaal toegeneem
en in 1956 kon die sekretaris in sy jaarverslag ge
tu ig dat fei tlik elke studen t aan die spel deelgeneem
het . In daardie jaar h et die Kollege ook sy eers te
Boland-tennisspeler in die persoon van Abe Noth
nagel gelewer. (12) In 1958 h et Nico Heyns gereeld
vir die Bolan dspan gespeel. ( 13)

Van af die begin van 1961 is die tennis on der
die leiding van mnr. H. Mc Ewan en m ej . A. Net,
op behoorlike klubgrondsla g georganiseer en die
gemengde span h et tot aan die einde van 1962 in
die Bolan dse Tweedeliga gespeel. (H) Van af 1963
sal die span in die Bolandse Senior kompetisie
deelneern.Os! In 1962 het die span 'n skitterende
prestasie behaal deur die Faurebeker te verower .(16)

Vir die eerste keel' in die geskiedenis van die
Kollege is daar in 1962 tenniskampioenskappe ge
hou . Die mans ding mel' om die Paarl Post-beker,
en die dames om die Van Zyl-beker. (l7)

(11) J aarveralag van die Ten nisklub 1946. Vgl. Die Ople'idings-
kollege-Jaar blad 1946. P. 64.

(1 2) tst«. 1956, p. 106.
(1 3 ) Die Opleidin gskoll ege-Jaarblad 1958. p . 6.
(H) Jaarverslag van di e H oof 1961. VgL Die OpleidingskoUege

Jaar blad 1961.
(15) Pnarl P os t , 11 Jan uarte 1963. p. 13.
(16) .Jaarv eralag van die Tennisklub 1962. Vg l. Die Opleidings 

kollege-Jaa rblad 1962, p . 18.
(1.) I &id.
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KaTfbal

Nadat 'n baan in 1917 aangele is, het die
dames met korfbal begin. (18) Die spanne het vir
die Westelike Pr ovinsie- en die Plaaslike skild-kom
petisies ingeskryf. In 1923 het die eerste span die"restelike Provinsie-skild verower deur die spanne
va n die Universiteit van Stellenbosch en die 'Vel
li ngtonse Opleidingskollege te verslaan. (19 ) In die
selfde jaar het die span ook die Plaaslike skild
verower nadat dit die span van die H oer Meisie
skool op Wellington geklop het.

In 1926 het die span van die Universiteit van
Stellenbosch hom aan die Westelike Provinsie-kom 
petisie on ttrek en hoewel die twee Opleidingskol
leges in 1927 weer om die skild m eegeding het,
het die O.K.P . vanaf 1928 n ie weer deelgeneem
nie.(20) Vanaf 1928 het die Paarlse Opleidings
kollege, die H oer Meisieskool op Wellington, die
H oerskool La Rochelle, die H oerskocl Fr an schhoek,
die H oerskool M alrnesbury en die ' Vellin gton se
Opleidingskollege om die Plaaslike skild en die
Kollegebeker meegeding.(2 1) In dieselfde jaar het
die spanne van die O.K.P. beide die skild en die
beker verower,( 2 2) Hierdie prestasie is weer in
1930 behaal. Die afrigting van die spanne is deur
m ej. M . Musto gedoen, terwyl mej. M. Beyers
gereeld as skeidsr egter opgetree het .

In 1933 het d ie gevoel on tstaan dat die studente
in korfbal te veel m et skole moes meeding, terwyl
hulle in die geva l van netbal met Kolleges en

(18) Notuleboek van Kollegekomitee 1912-1921, 4 .Junte 191';.
(19) Jaarverslag van die Kcrfba lk lub 1923. V'gl. Die Opleidings-

ko lleoe-Jaorblad 1923, p. 37.
(20) tua; 1928. p. n.
(21) Ibid.
(22) I bid.
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Universiteite kon meeding. 'n Netbalklub is in
dieselfde jaar gestig en dit h et ook die einde van
die korfbalklub beteken.(23)

Voetbal.

' n Voetbalklub is in 1921 onder leiding van
mnr. 'V. A. Joubert gestig.(24) Slegs twee jaar na
die stigting het die klub oor drie span ne beskik
waa rvan twee ger eeld aan kom petisies deelgen eem
h et. Die eerste span het saam m et die Hoer Jon
genskool, die Hoerskool Gimn asium , Noorder-Paarl
A en la ter ook Elsenburg om die H arrisbeker m ee
geding, terwyl die tweede span om die Distriks
beker tee n die spanne van die twee H oerskole en
Noorder-Paarl gespeel het .(25) In 1923 h et die klub
beide die Harris- en die Distriksbeker verower,(26)
Vanaf die stigting van die klub tot 1927 het mnre.
' V. A. Joubert en M. H ou gh as afrigters van die
spanne opgetree.(27)

Vanaf 1925 tot 1930 h et die Kollege elke jaar
die Harrisbeker verower,(28) In 1930 het die ander
spanne hulle sodanig aan die kompetisie onttrek
dat die O.K.P. in daardie jaar slegs twee beker
wedstryde teen die plaaslike hoerskole gespeel h et.
Nada t die twce Hoers kole hulle in 1930 finaal aan
die Distriksbeker kompetisie onttrek het, het dit
duid elik geword dat die klub by 'n ander kompetisie
sal moet aansluit. Aan gesien sommige van die
klub se beste spelers teen 1930 reeds vir die Paarlse
klub gespeel h et, het die Kollege 'n versoekskrif

( 23) I bid•• 1933. p. 36.
( 24) .Jaarveralag van die Vce tba lk lub 1923 . Vgl. Die Opleidings-

kolleo e-Jaorblad 1923, p . 33.
(25 ) tu«; pp. 33-34.
(26) I bid.
(27) Hough~ ll. : Onderhoud, 9 Januarte 1963.
( 28) v tetor, J. P.: -Di e Geskteden is van ODS Yoetbalklub", Vg!.

Die OpleidingskoUege-Jaarblad 1942. p. :!5.
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aan die klub gerig om die O.K.P. as 'n klub by hulle
in te lyf en 'n tweede- en derdespan, nl. Paarl IlB
CO.K.P.) en Paarl IIIB CO.K.P.) uit naam va n die
Paarlse klub in te skryf. (~9)

Die Paarlse klub het die versoek geweier en in
1931 het die Kollege vir die tweede en derde
Plattelan dse kompetisie ingeskryf. (30) Gen oemde
stap het plaasgevind onder leiding van dr. 'V. J. B.
Pienaar, la ter h oof van die Kaapstadse Opleidings
kollege, wat sedert 1928 die Kollege se rugbyklub
on der sy leiding geneem het. Die eerste span van
die Kollege het toe teen Malrnesbury I, Moorrees
burg II, Portervill e I, Paarl II, 'Vellington II en
Tulbagh I gespeel. (31)

In 1936 h et die eerste span al die span n e in die
kompetisie geklop en sodoende die Junior Kam 
pioene van die Suidelike Plattelan d gewor d. ( 3~) In
die beslissende wedstryd om die Junior Kampioen
skap van die Platteland het die kampioene van die
Noordelike Afdeling, Montagu, die Kollegespan
verslaan . Die volgende jaar, 193 7, het die eerste
span da arin geslaag om beide die Junior Platte
land- en die Junior Uitdaagbeker te verower. (33)

In 1938 het die O.K.P.-voetbalklub senior status
bereik en vanaf 1939 het die klub lid geword van
die Bolan dse Rugby Unie. (34) In 1938 het mnr. C.
Ackermann as dosent in Liggaamlike Opvoeding
by die personeel van die Kollege aangesluit en
onder sy bekwame leiding h et die gehalte van die

(29 ) lind.
(30) Visser, A. J. : ..Di e Wo rding van die Kolleg evoetbalklub", VgL

Die Opleidingskollege-Jaarblad 1931. p. 39.
(31) Jaarveralag van die Voetbalklub 1931. Vgl. Die Opleidings-

kollege -Jaarblad 1931. p. 40.
(3 2 ) ius; 1936. p. 34.
(33) tu«; 1937. p. 39.
(34) Vic tor . J. P. : ..Dle Geskiedenis van ons v oetbennub'' . Vgl.

Die OpleidingskolUge-Jaarblad 1942. p. ~7.
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sturlentespel soda n ig verbeter dat die eerste span
in 1942 die Bolandse Uitdaagbeker verower het . (35)

Die prestasie van 19-1-2 is in 1945 byna herhaal toe
die eerste span saa rn met die van Malmesbury bo
aan die pun telys vir die Bolandse Uitdaagbeker
geeindig het. (36)

Toe d ie nuwe Boland-Rugbyunie in 1939 gestig
is. h et die Opleidingsk oll ege, vol gens die geogra
fiese verdeling, in die W estelike Provinsie geval.
Die W.P.-Unie het egte r d ie klub vir elf jaar aan
die Bola nd g-eleen. (37) Die leentydperk het in 1950
verval en die 'V.P.-Unie het, nadat die O.K.P.
daarom aansoek gedoen h et , di e klub vir 'n verdere
vyf jaar aan die Bolan d geleen. In 1955 is 'n
vcrdere vyf jaar toegestaan , (38) terwyl die terrnyn
in 1960 w eereens verleng is.( 39 )

Die eerste voetbaltoer is in 1925 on derneem toe
die eers te span die volgende dorpe besoek h et .(40)
Robertson, Montagu, Hiversdal, Mosselbaai, Oudts
h oorn, M iddeIburg, Colesberg, Beaufort-\Ves en
Worcester. Op die uitgebreide toer het die span
slegs teen Beaufort-Wes verI oor . Rugbytoere het
algemeen geword en die volgende toere is reeds
deur die voetbalklub onderneern .w' : Die Oostelike
P rovinsie ( 1927) . Noordoos-Kaapland ( 1929) , Die
Suidwestelike Distrikte ( 1 9 ~ t> . Suidwes-Afrika
( 1950). Karoo en Suidwestelike Distrikte ( 1953) .
Namakwalanrl ( 1957) , Bh odesie ( 1959 ), Noord
Ka apland ( 1962).

(35) I bid.
(36) .Jaarveralag van die Voetbalklub 1945. Vgl. Die Opleidings-

kolleoe-Jac rblnd 194.5. p. 44.
(37) Pea rl P os t , t ) faart 1950, p. 6.
(38) tsu; 11 Maart 1958. p. 8.
(39) J aarvers lag van die Voetbalklub 1960. Vgl. Die Opleidings

kollege-Ja a rb!ad 1960, p. 63.
(40) I bid.. 1925. p . H-
H l} Gegewena v erkry nit: Die Opleidingskollege-Jaa1"blad 1927

1 96~.
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Sedert die veertiger jare het die insluiting van
O.K.P.-spelers in die Bolandspan 'n eer geword wat
die klub gereeld te beurt ge va l het. Die volgende
spelers h et r eeds die Boland in interprovinsiale
w edstryde verteenwoordig.o » C. Ackermann
( 194 1, 1942, 1943 ), P. Barnard ( 1942, 1943 ), E.
Bran dt ( 1952) , A. Burger ( 194t) , E. Burger
( 1961) , F. Claassens ( 1957), P. Dreyer ( 19+8) , M .
du Pisanie ( 195+) , K. du T oit ( 1954, 1955, 1956),
L. Fourie ( 1956) , L. Gericke ( 1954, 1955, 1956),
H. Hugo (195tl , J. Jacobs ( 1958) , R. Jute ( 1961) ,
F. Marais ( 19+8, 1949, 1950 ), P. Minnaar ( 1958),
C. Ochse ( 1948) , D. Pienaar ( 1957), B. Roelofse
( 19+6 ), A. Sauerman ( 19+1), F . Schreuder ( 1956 ),
P. Smit ( 1952) , J. Snyman ( 19+2) , G. Stander
( 195 t) , L. Tempelh off ( 1956) , E. Terblanche
( 1960, 1961, 1962), C. van Blomm enstein ( 19+6) ,
P. van der Merwe ( 19+8, 1949 ), J. van Ren en
( 1956, 1957, 1958), G. van Rensburg ( 19+8,
1949 ), A. van Wyk ( 1959, 1960, 1961, 1962), H.
van Wyk ( 1955 ), P. van W yk ( 1952, 1953, 1954,
195 5), K. van Zyl ( 1955, 1956) ,R. van Zyl ( 1952) ,
M . W agner ( 19+6) , F. W ahl ( 194 1, 19+2 ), G.
W en tzel ( 1956, 1957, 1958 ), N . Whitfield ( 1955.1-

In 1949 h et die klub sy eerste rugbyspringbok
gelewer in die persoon van Buks Marais wat in
daardie jaar in twee van die toetswedstryde teen
die besoekende "All Blacks" sy land as vl euel ver
teenwoor dig het. (13 ) Tot op datum het, ben ewens
B. Marais, die volgen de oud-studente h ulle ver
skynin g in Springbokspanne gemaak: Churn Ochse,
Martin Saunders, Lofty Fourie en Giepie Went
zeI.<H) In 1962 het Adri van Wyk, die kaptein

(42 ) tu«. 19t 1f-1962.
( 3) Die Opleid ingskollege-laarblad 19t 9. p. 53.
( H) tu«, 1961. p. 9.
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van die Kollege se eerste span, nie aileen die Boland
span as kaptein teen die Westelike Provinsie aan
gevoer n il', maar ook as Junior Springbok teen die
spa n van die Britse Eilande gespeel.(45)

Die prestasies van die voetbalklub kan groten
deels to egcskryf word aan die onvermoeide ywer
waarmee rn nr. Chris Ackermann sedert 1938 die
afrigting van die spanne waarneem. Hy is nie
alleen 'n bekende skeidsregter in provinsiale wed
stryde nie, maar in 1953 en 1958 het hy as skeids
regter opgetree in toetswedstryde tussen Suid
Afrika en die besoekende rugbyspanne van
Australie en Frankryk. In 1959 het 'n verdere eer
m nr. Ackermann te beurt geval toe hy gekies is
as on der -bestuurder van die Junior Springbokspan
wat 'n toer na Argentinie onderneern het. (46)

Mnr. \V. A. Joubert w at sedert 1921 onafge
broke as president van die Kollege-rugbykIub op
getree h et, is in 1950, die jaar waarin hy sy
betrekking as hoof van di e Kollege neergele het,
as die eerste lewen slange lid van die klub gekies. ( 47)

Hokkie ( Dam es)

In 192-4 is onder leiding van rnev. H. Borcherds,
'n dames-hokkiekIub aan die O.K.P. gestig. Die
klub h et by die Huguenot Hokkie-Unie aangesluit
en teen die volgende spanne gespeel: Paar l, 'Wel
lington, die Opleidin gskollege Wellington en die
Huguen ote Universiteitskollege. ( 8)

In 1929 h e t die eerste span die Huguenotbeker
verower(49) en in 1934 het die eerste en die tweede

(45) Jaarveralag van die Voetbalklub 1962. Vgl. Die Opleidings
koUege-Jaarblad 1962. p. 15.

(46) Jaarverstag van die Hoof 1959. Vg1. Die OpieidingskoUege
Jaorblad 1959.

(4 7) Peart PQst. 10 i1laart 1950, p. 6.
(48) Jaarveralag van die Vroue Hokkieklub 1927. Vgl. Die Op

leidingskoUege-Jaa'Tblad 1927. p. 48.
et9) tu«; 1929. p. H.
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span die prestasie behaaI.<50) Vanaf 1930 tot 1940
het spelers van die O.K.P. gereeld hul ver skyning
in die Huguen otspan gemaak. In 1930 h et die
span teen die besoekende Austra liese Vr oue-Hokkie
span gespeel, en in 1933, 1934, 1936 en 1937 het
hulle aan die inter -provinsiale hokkietoernooie te
Graharnstad, Durban, Kaapstad en Pretoria onder
skeidelik, deelgeneem.(51) Die volgen de speelsters
het gedurende genoemde jare die O.K.P . in die
Huguenotspan verteenwoordig.Ob 1930: S. de Kock
en A. Rothm an ; 1933: E. Pienaar , M . v. d. Spuy en
S. Brown; 1934: B. Brown, S. Brown en N. Steyn;
1936: J . van der Spuy, N. Steyn, H . Brower en D.
CaIit z; 1937= E. Wahl en R. Steyn ; 1940: C. Hane
kom en N . Brady.

Sedert die stigting van die Bolan d Vrou eh okkie
Unie het die volgende r eeds vir die Bolan dspan
gespeel(53): L. de Villiers ( 1962) , M . Fick ( 1951,
1952 ), 1. Fourie ( 1951) , G. Gerber ( 1955), L.
Kriek ( 1962) , Z . Lom bar d ( 1954 ) , R. Marais
(.1958, 1959) , M . lVIolier ( 1962), E.l\Iorkel ( 1946,
1948, 1949, 1950), L Muller ( 1948) , A. Nel
( 1957, 1961, 1962 ), A. Rust ( 1953) , M . Sau erman
( 1952, 195 7), Y. Smit ( 1952) , S. van Huyssteen
( 1946) en L. Wessels ( 1946) . Mej. M. Fick het
as oud-studente r eeds Suid-Afrika in verskeie toets
wedstryde teen besoekende hokkiespanne verteen
woordig.

Die prestasies deur spelers behaal ka n groten
deels toegeskryf word aan die deeglike afrigtin g
wat hulle oor die jare heen van m ejj. M. Musto,

(50) tu«; 1934, p. 30.
(51) Gegewens . erl<ry uit: Die Opleidingskollege-J aarblad 1930

1940.
(52) I bid .
(53) ius; 1940-1962.
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A. Rothman , E. Mer kel, A. Rabie, L. 'Vessels, B.
Wiid, A. Nel, m evv. H . Borcherds, 1. M aritz, en H.
va n der Merwe ontvang h et .(64)

Hokkie (M ans)

'n H okkieklub vir mans is in 1926 gestig, m aar
die be langstelling was sodanig da t die klub slegs
twee jaar na die stigting doodgeloop het .(66) Aa n
die begin van die dertiger jare het die belangstel
ling herlewe en in 1932 het die kl ub weer met volle
krag begin .(66) Die volgende jaar het die eerste
span die Keyter beker en die tweede span die
Maraisb eker verower, (67) Dieselfde prestasie is in
1943 weer herhaal, terwyl die eerste span in 1951
die Keyt er beker en die tw eede span in 1937, 1939,
1942 en 1945 die Maraisbeker verower het. (68)

In 1949 het die klub sy eerste Bolandspeler in
die persoon van C. Nunneley gelewer. (59) Die
selfde prestasie is in 1951 deur J . Maree, O. Heunis
en D. Meyer behaal. (60)

In 1955 het die klub hom aan die Bolan d-Un ie
onttrek toe daar nog net twee spanne in die Unie
oor gebly het. Op die oomblik neem die studente
slegs aan vriendskaplike w edstryde deel terwyl die
jaarlikse interkollege-wedstryde teen die ' Vellin g
tonse Opleidingskollege steeds 'n vaste instelling
blv. Sedert 1962 beskik die stu dente oor 'n eie

(64) tue; 1926-1 956.
(55) Jaarv ers lag · van die Mans Hokkieklub 1932. Vgl. Die Op-

leidings1«Jl/ege-Jaarblad 1932, p. 38.
(66) I bid.
(6 7) tua; 1933, p. 37.
(58) Gegewens verkry nit; Die Ople-idingskollege-Jaarblad 1937

1951.
(59) .Jaarveralag van die Srans Hokkieklub 1949. Vgl. Die O~

leidingskol/ege -JaaTbCad 1949, p . 67.
(60) tu«. 1961, p. 60.
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hokkieveld nadat die klub sedert die beginjare die
velde van die Paarl-klub, die Nyw erheidskool en
die H oerskool Gimnasium gebruik het.(61)

Netbal

Die n etba lklu b is in 1933 onder die leiding van
mej . M . Musto gestig. (62) Hoewel die klub aan
die begin saam met korfbal onder een bestuur
geressorteer h et, het di t baie gou duidelik geword
dat elkeen sy eie komitee moes he. Die klub het
gou gewild geraak onder die dames en in 1939 en
1940 het die eerste span die Westelike Provin sie
Netbalbeker verow er .(63) Die volgen de jaar het
die span saam m et die eerste span van die Un iver si
teit van Stellenbosch bo-aan die puntelys ge
eindig.(64)

In 1945 h et die eerste en tweede n etbalspanne
'n suksesvolle toer na die Tr ansvaa l on derneem en
m et die Normaalkoll eges van Pretoria en Johan
nesburg asook m et die Un ivers iteit van Pretoria
kragte gemeet. (65) Op die hele toer h et die twee
spanne nie 'n enkele wedstryd verloor rue.

Die verowering van bekers is geen seldsame
verskynsel in die geskiedenis van die n etbalklub
nie . In 1949, 1951, 19531 195 7 en 1958 h et die
eerste vier spanne van die klub daarin geslaag
om al vier die Bolandbekers in te palm, (66) t erw yl
die eerste span, benewens in bogenoemde jare ook
in 1945, 1952, 1954, 1956, 1959 en 1960 die beker

(61 ) Ne t. A.: Onderhoud 15 Augustus 1962.
(62) Jaarvera lag van die Netba lklub 1933. VgL Die Opleidings-

kollege-Jaarblad 1933. p. 37.
(6 3) ius; 1939. P. 38 en 1940. p. 36.
(6 4) I bid. 1941. p. 37.
(65) Ibid. , 1945. p. 46.
(66) Oegewens verkrv uit: Die OpkMing skoliege-Jaa-rblad 1949

1958.
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verower het. (67) Die verowering van die onder
skeie bekers is 'n aanduiding van die deeglike af
rigtin g w at die dames die afgelope aantal jar e van
m ejj. M. Musto, M. Beyers, H. Vogts, E. Merkel,
A. Rabie, L. ' Vessels, M. Williamson, A. Nel en
mev. H van der Merwe ontvang het.(68)

Ook op die gebied van netbal h et speelsters van
die O.K.P. gereeld hul verskyning in die Boland
Netbalspan gemaak. Tot dusver het die volgende
reeds aan inter-provinsiale toernooie deelge
neem:(69) mejj. S. Batt ( 1960) , M. Baden h orst
( 1956) , S. Bran d ( 1958) , A. de Jager ( 1956, 1957) ,
K. de Kock ( 1958) , A. Everson ( 1958, 1960, 1962) ,
A. Etsebeth ( 1958 ), A. Louw ( 1958, 1959),1. M om
sen ( 1962) , N. Nel ( 1960) , S. Olivier ( 1958) , P.
Olivier ( 1958, 1959), A. Steenkamp ( 1962) , A.
Tredoux ( 1959, 1960), H . van Eck ( 1959, 1960),
F. van der Merwe ( 1956) , M. 'Vebb ( 1958, 1959 ),
H. Wege ( 1962) en E. Wentzel ( 1958) .

Bah en Stoei

In 193 1 is 'n boksklub aan die Kollege gestig.(.0)

Die gebrek aan 'n afrigter is deeglik besef en in
1933 het mnr. J. Retief van Wellington ingewillig
om die bokscrs af te rig.(71 ) Die eerste bokstoer
n ooi is in 1933 teen die Soutrivierse Boksklub p:e
reel. (72 ) Vanaf 1937 h et 'n toernooi teen die
Paarlse Ontspanningsklub 'n jaarlikse instelling
geword. (73) Waar die studente hulle tot 1937

(6') I Md., 1915-1962.
(6 S) Ibid., 1933-195• •
(69) Ibid., 1955-1956.
(. 0) .Jaarvera lag van die Boksk lub 1931. VgI. Die Opleidings-

kollege-Jaa rblad 1931, p. 13.
(71 ) Ibid., 1933, p. 10.
(72 ) Ibid.
(73) I bid., 1951 , p. 53.
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hoofsaaklik op boks toegele h et, h et hulle sedert
1938 ook in stoei afrigting ontvang en h et die klub
vanaf 1939 as die Boks- en Stoeiklub bekend ge
staan .( 74)

Na 'n geslaagde toernooi teen W elfington in
1938 het die klu b in 1939 sy eie kryt aangekoop.
T oernooie is ook teen die Groenbergse Boksklub
( 1935 ), die klub Y.M.G.A. ( 1939) , die Universiteit
va n Stellenbosch ( 194-0 en 1941 ), die Kaapse Ver
dedigingsrnag ( 194- 1) en 'Worcester ( 194-8) onder
n eem.(,5) In 194-9 het die boksers en stoeiers 'n
to-r van meer as 1,000 m y l deur die Noordweste
onderneem,(,6) terwy l 'n soortgelyke toer, waar
die studente teen mekaar opgetree het, in 1952 na
die Suidwestelike Distrikte onderneem is.(77 )

'" eens die poliogevaar is daar in 1955 besluit
om onnodige liggaamlike uitputting t e vermy en
die klub is gevolglik in dieselfde jaar ontbind. (78)
T ot dusver het niemand nog die inisiatief geneern
om die klub weer sy werksaamhede te laa t hervat
nie.

Krieket

As gevolg van die toenemende belangstelling
in die spel en die ywer van die kant van mnr. 1.
McCallum is daar in 1946 'n krieketklub gestig. (79)
In 1947 h et die span vir die Boland-Juniorliga in
geskryf en om die Faureskild m eegeding.(80) Reeds

( 74) tu«, 1939, p. 40.
( 75) Gegew ens ve rkry nit: Die Opleidi1tgskoUege-Jaarblad 1931

1948.
(76) Jaa rverslag van die Boksklub 1949. YgL D ie Opleidings-

koUege-Jaarblad 1949, p. 50.
(77) I Md., 1952, p. 58.
(78) Die Opleidingskollege -Jaarblad 1955. p. 85.
(79) .Jaarvera lag van die Krieketklub 1946. Vgl. Die Opleiding. 

kollege-Jaarblad 1946. p. 63.
(80) I bid., 1947. p . 65.
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dieselfde jaar het die eerste span die Faureskild
verower en die prestasie in 1948, 1949 en 1952
herhaal. (81)

In 1950 het die klub in afrigting die hulp ont
vang van mnr. W ardl e, 'n Engelse beroepspeler.W'
terwyl m nr . Craig, ook 'n Engelse beroepspeler, in
195 1 met die afrigting van die spanne geh elp
h et.<83)

Nadat die klub in 1953 senior status gekry h et,
het die gehalte van krieket vinnig ver beter en in
1956 het die klub sy eerste Bolandspeler in d ie
persoon van G. Keys gelewer. (84 ) In 1959 h et G.
Streso en D. Bezuidenhout gereeld vir die Boland
span gespeel. (8 5 ) Die dosente van die Liggaamlike
Opvoedingkursus, mnre. I. McCallum, J. Schoom
bie, C. Ackermann, I. Gredley en H. McEwan het,
deurdat hulle self aan die spel deelgeneem het,
veel daartoe bygedra om die studente se belang
stelling in krieket gaande te hou.

Atletiek

Die eerste atletiekbyeenkom s is in 1937 gc
hou.(86) Die voorneme was om dit 'n jaarlikse
instelling te maak en steeds uit te brei sodat dit
mettertyd een van die erken de byeenkomste in die
W estelike Provins ie kon word. Daarin is egter nie
geslaag nie omdat die Kollege nie oor 'n doelmatige
atletiekbaan beskik h et nie. M et die voltooiin g van

(81) Gegewens verkry uit: Die Opleid ingskollege-Jaarblad 1947
1952.

(8 2) Jaarv erslag van die Krt ek etklu b 1950. Vgl. Die Opleidings-
kol/ege-Jaa rblad 1950. p. 112.

(83) I bid•• 1951. p. 54 .
(84) Die O pleidingskollege-Jaarblad 1956. p. 17.
(85) J aarve rslag van die Krl eketklub 1959. Vgl. Die Opleidings

kol/ege-Jaarblad 1959. p. 54.
(86) Paarl Post. 13 April 1937. p. 6.
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die nuwe sportstadion met 'n standaard atletiek
baan sal die ideaal van 1937 moontlik in die ses
tiger ja re verwesenlik word.

In 1939 het atlete van die Opleidingskolleges
van Kaapstad, Wellington en die Paarl aan 'n by
eenkoms op die Kollegeveld deelgeneem. (87) Die
doel van die driehoekige byeenkoms was om 'n
span te kies wat in Bloemfontein teen die ander
kolleges van die land kon meeding. Vyftien atlete,
tien mans en vyf dames, van die O.K.P. is in die
span ingesluit wat op 30 September 1939 in Bloem
fontein aan die byeenkoms deelgeneem het. (88)

In 1954 is weer 'n atletiekbyeenkoms gehou toe
al die studente in drie spanne ingedeel is en om
die dr. Pauw-beker m eegeding het. (89) Die byeen
koms wat bedoel was om 'n jaarlikse instelling te
wees, is aan die einde van die vyftiger jare nie
weer gehou nie. H oewel daar geen atletiekklub is
nie, h et die Kollege tog in die vyftiger- en begin
sestiger jare die volgende atlete van provinsiale
standaard gelewer(90): Mnre. P. Smit, P. van Wyk,
G. Potgieter, J. van Renen, D. Pienaar, G. 'Wentzel
en mejj: H. \Vege, T. Winterbach en M . du Plessis.

Swem

Tot 1961 het die Kollege nie oor 'n eie swernbad
beskik nie en die studente m oes na die Paarlse
swernbad gaan om afrigting te ontvang. Sedert
die eerste twee studente in 1948 die Silwermedalje

(87) .Jaarvera lag van di e Hoof 1939. Vg l. Die Op/eidingskollege-
Jamb/ad 1939. p . 4.

(88) Paar/ P ost , 15 Sep tember 1939. p. 9.
(89) Die Opleidingsk ol/ege-Jaarblad 1954. P. 80.
(90) Gegewens ve rkry nit: Die Opleidin gskollege-Jaar b/ad 1951}

1962.
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in lewensr edding verwerf h et, (91) is die prestasie
deur baie studente herhaal.

In 1961 is die nuwe swernbad voltooi en h oewel
dit teen Maart 1961 n og nie offisieel aan die Kollege
oorh andig was nie; " it nevertheless had an aus
picious baptism on March 15th, 1961, when we
wer e privileged to have the world cham pion
Australian swimming tea m give u s a demon
stration". (92)

Vir die eerste keer in die geskiedenis va n die
Kollege is in 1961 'n swernklub gestig (93) en op 21
M aart 1962 is die eerste swemgala in die nuwe
swembad geh ou.

In terkoZlege

' n J aar li kse interkollege teen gekombineer de
spanne van die \VeIIin gton se Opleidingskollege en
die Hu guen ot Universiteitskollege is in 1946 in ge
stel nadat die Studenteraad 'n komitee benoem het
om die hele aangeleentheid te ondersoek.w» Die
vertee n woordigers va n genoemde twee inrigtings
is on tmoet en wedstryde waaraan die eerste en
tweede voetba l-, eerste en tweede mans hokkie-,
eerste en tw eede darneshokkie- en eers te en tw eede
dames-netbalspanne deelgeneem het, is nog die
selfde jaar gespeel. Sedertdien het die iriterkollege,
wat tan s n et teen die \Vellingtonse Opleidingskol
lege plaasvind, 'n jaarlikse instelling geword. Ge
noemde wedstrvde 'lind om die beurt in die Paarl
en op Wellington plaas.

(91) I bid.: 1948. p. 63. .
(9 2) McEwan, H. : .,VlSit of Australian Swi mmers to P.T.C: ' Vg l.

Die OpleidillgskoUege-JaaTblad 1961. p . 11.
(93) Jaarveralag van die Hoot 1961. VgL Die OpleidillgskoUege

J aarblad 196!.
(9 4) Notuleboek ran v erteenwoord tgends Studenteraad, 17 Ap ri l

1946.
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( ii) Verenigingslewe

Debatsvereniging

Die debatsvereniging, die oudste kulturele
vereniging in me Kollege, is in 1919 onder die
leiding van mnr. ,Y. A. Joubert gestig.(95) Mnr.
Joubert se belangstelling in die werksaamhede van
die vereniging was van so 'n aard dat hy tot 1926
self as voorsitter opgetree het. (96)

Sedert die stigting was dit 'n vaste instelling dat
die vereniging al om die ander Saterdagaand, om
die beurt in Engels en Afrikaans, 'n vergadering
gehou het. Met verloop van tyd is meer verenigings
in die lewe geroep en kon aan bogenoemde instel
ling nie altyd uitvoering gegee word nie. Aan die
begin van die dertiger jare is selfs op Maandag- en
Donderdagaande vergaderings geh ou indien Sater
dagaande nie beskikbaar was nie.

Slegs vyf jaar na die stigting is na die debats
vereniging as volg verwys: "the Debating Society
has played an important part in the social life of
the college and has provided the opportunity for
many a budding orator to cultivate the art of
speaking in public." (97)

Tot 1926 is dikwels interdebatte met die plaas
like hoerskole gehou. (98) Sedertdien het interde
batte met die Kaapstadse en Wellingtonse Oplei
dingskolleges, die Universiteit van Stellenbosch en
die onderwysafdeling van die Kaapse Tegniese
Kollege gereeld plaasgevind.(99)

(9 5) J oubert, W. A... : Onderhcud, g Desember 1962 .
(96) .Jaarverslag van die Debatsvereniging 1926. VgL Die Oplei-

d'mgskoUege-Jaa rblad 1926. p. 45.
(97) tue: 19~3, p . 32.
( 98) tsu; 1926, p, 45.
(99) Oegew ens verkry nit: Die OpleidingskoUege-Jaarblad 1923

1962.
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In 1938 is 'n reden aarskompetisie ingestel, (100)

en va n af 1942 het die Jagger-Bequest kompetisie 'n
jaarlikse instelling geword. (l01) Sedert 1958 res
sorteer die Deba tsver eniging, saam met die Musiek-,
Pedagogiese-, en Drama-Vereniging on der die
Kultuurvereniging.

Die Christen -Studen tevereniging

Die C.S.V. is die oudste vereniging en h et sedert
die stigtin g van die Kollege op 'n besondere wyse
in 'n belangrike behoefte by die students voorsien .
Oorspronklik het da ar 'n tak vir die damestudente
en 'n tak vir die dagstudente bestaan, In 1923 is
op aanbeveling van dr. Gerdener wat die Kollege
in daardie jaar besoek het, 'n aparte tak vir die
mans gestig.(102) Om te verhoed da t die takke as
aparte eenhede beskou kan word, het h ulle een
keer per kwartaal 'n gekombineerde vergadering
gehou waar die bespreking van die een of ander
onderwerp plaasgevind het. In 1945 het die takke
geamalgam eer en vanaf genoemde datum is daar
net ee n bestuur wat die belange van die h ele C.S.V.
behartig.(1 03)

'n Norrnaalklas wat elke Vrydagmiddag gehou
is, het die leiers en leidsters in staa t gestel om met
meer vertroue voor die kringe op te tree. Die
n ormaalklasse wat deur een van die plaaslike
leraars waargeneem word, is later na Dinsdagaan de
verskuif'.

(100) .Jaarve ra lag van die H oof 1938. Vgl. Die Opleidingskollege
Jaarblad 1938, p. ! .

{lOll Ibid.• 1942, p. ! .
(102) Jaarverslag van die C.S.V. 1923. Vg l. Die Opleidin gskollege

J aa rblad 1923, p. 31.
(103) tu« . 1945, p. ! 9.
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Die bestuur va n die C.S.V. het oor die jare heen
ger eeld afgevaardigdes na die C.S.V.-konferensies
gestuw' wat o.a. in die Strand, Pretoria, Bloemfon
tein, Port Elizabeth en Pieter m a ritzburg gehou
was. ( 104) Die studente w oon tans gereeld gedurende
die kort vakansies die C.S .V.-kampe by, terwyl twee
C.S.V.-nmveekkampe op Bainskloof reeds tot 'n
vaste deel van die jaar se bedrywighede ontwikkel
h et. (105)

In 1949 het lede va n die C.S.V. met sending
werk in die Paarl begin. Sedertdien word daar
mee volgehou en die strewe is om dit steeds nit te
brei. (106)

Pedagogiese Vereniging

Onder die leiding van m nr. 'V. A. Joubert het
die seniorstudente in 1923 besluit om ' n vereniging
te stig wat hu lle in staat sou stel om m eer omtrent
sa ke van opvoedkundige belang, w at nie direk m et
die werk geskakel het nie, te wete te kom. ( 107) Die
Pedagogiese Vereniging is in dieselfde jaar gestig.
Hoewel aan die begin slegs senior studente die ver
gaderings bygewoon het, is die junior studente
sedert 192 6 ook toegelaat om die vergaderings by
te woon.

Aan die begin is daar gepoog om die vergade
r ings elke veertien da e te h ou, maar na 'n aantal
jare kon w eens omstandighede nie aan die r eeling
u itvoering gegee w ord nie. Uitstap pies na by. die

(104) Gegewens verkrr uit: Die Opleidingskollege-Jaarblad 1923
1962.

(lOS) .Jaarverslag van die C.S.v. 1959. VgI. Die Opleidingskollege
Jaar blad 1959. p. 73.

(106) De Jager. ~I. : "Sen dingwe rk op O.K. P ." VgI. Die Opleiding s
kollege-Jaarblad 1952. p. 66.

{lOi ) .Jaarverslag van die Pedagngfese Vereniging 1923. vgt. Die
Opleidingskollege-Jaarblad 1923. p. 31.
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M ontessori-skool in Kaapstad het in die dertiger
jare gereeld on der die beskerrning van die Peda
zoziese Verenigin 0" plaasgevind (1 08 )b b b b .

Onderwerpe soos bv. die Ewolusieleer van Dar
win, Analitiese Sielkunde, die 'Wording en Ontwik
keling van Afrikaans, Hipnotisrne, Karakterfoute
en die verbetering daarvan, die Naturellevraag
stuk, (109) w at deur die studente self voorberei en
aangebied is, het veel bygedra om 'n wetenskaplike
h ouding teenoor die opvoeding en onderwys by die
aspi rant-onderwyser aan te kweek. In latere jare
is a l h oe m eer van persone van buite gebruik ge
m aak om die stude n te oor d ie een of ander opvoed
kundige on derwerp toe te spreek.

Die A frikaanse Studentebond

Nadat dertien studente gedurende die April
vakansie van 1934 die Kampkongres van die Afri
ka anse Nasion ale Studentebond te Potchefstroom
bygew oon het, het hulle teruggekom m et die oor 
tuiging dat die Kollege by die A.N.S. behoort aan
te sluit. In dieselfde jaar is 'n tak aan die O.K.P.
gestig. (110)

Sedert 1940 is ve rteenwoordigers van die Kol
lege gereeld na kon gresse te Bloemfontein, Pretoria,
Potchefstroom en Stellenbosch gestuur. (111) In
1940 h et die afgevaardigdes na die A.N .S.-kongres
wat in Julie in Bloemfontein gehou is, besluite
geneem wat die Departem ent van Onderwys ge
noodsaak het om die A.N.S. in aIle kolleges te

(lOS) I bid., 1930. p . 3~.

(109) tu«; 19~5, p. ~5.

(110) .Jaarvera lag van die Atri kaanse Studentebond 1934. VgI. Die
OpleidingskoUege-J ao.r blad 1934. p . 25.

(111) Gegewens verkry nit : Die Opleidingskollege-Jaarblad 194(f
1962.
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verbied.ll1.2) Die bestuur van die A.N.S. aan die
Kollege h et in 1941 besluit om die vereniging tot
'n suiwer kulturele vereniging te omskep en vanaf
genoem de jaar het die vereniging as die Afrikaanse
Studen te Vereniging bekend gestaan. (113)

In 1951 is die naam Afrikaanse Studente
Vereniging na die Afrikaan se Studentebond ver
ander. ( l U) In dieselfde jaa r h et die eer die voor
sitter van die O.K.P. se A.S .B.-tak, mnr. II, Prins,
te beurt geval om as lid van die Sentrale h oofbe
stuur van die A.S.B. gekies te w ord.(115)

Toneelverenipn{!

In 1942 is on der die leiding van m nr. J. ·W.
Louw 'n toneelverenigin g gestig. (116) Die doel m et
die stigting da arvan was enersyds om die studente
ook in die opsig vir hul onderwysloopbaan te
bekwaam en andersyds om by verskillende geleent
hede opvoerings te gee. (117)

Die vereniging het elke Donder dagaan d 'n
oefening gehou en sedert 194-3 het m nr, De 'Vet
Lau bscher, bekende toneelafrigter, dikwels die
studente oor aspekte van die toneelbedryf toege
sp reek.(118) H oewel ton eelstukke dikwels in die
Paarlse stadsaal en selfs op ' Vellin gton opgevoer
is, (119) is teen die einde van die veertiger jare meer
op eenbedrywe gekonsentreer. Daar is ge voel dat
dit ba ie tyd ver g om 'n ton eelstuk op die planke te

(112) Jaa rverslag van die Afrikaanse Studentebond 1941. VgI. Die
Opleidingskolleg e-J<wrblad 19H . p. 35.

(113) I bid.
(114) tue; 1951. p. 58.
(115) Ibid.
( 116) Jaarverslag van die Dramattese VerenigiD.g 1942. Vgl. Die

Opleidmgskollege-J<wrblad 1942, p. 31.
(117) I bid.
(118) Ibid., 1943, P. 35.
(119) I bid.
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bring en dat net aan "n paar lede die geleentheid
gegee w ord om deel te n eem.

In 1951 is 'n spesiale kursus in dram akuns
ingestel. (1 20 ) Dit h et egter, weens 'n tekort aan
persone m et die nodige ken nis en ondervin din g,
nie to t sy reg gekom nie. Tans is die opvoer van
eenbedrywe, Engelse blyspele en Spellesings deel
van die jaarlikse werksaarnhede.(121)

S werwerskluh

Onder die leiding van dr. J. R. Malan is in
1942 'n Swerwersklub aan die Kollege gestig.(1 22 )

Mnr. C. Martin, "n dosent wat tydelik aan di e
O.K.P. waargeneem het en lid was van die Berg
en Toer klub op Ste llen bosch, het die nodige inlig
ting omtrent die organisasie van so 'n beweging
aan die geesdriftige lede verstrek. (123)

Die klub het in 'n Bolan dse om gewin g soos die
Paarl spoedig aan sy doel beantwoord. As doel is
gestel nie alleen die reeling van uitstappies op
geskikte tye om sodoen de die regte studen tegees
wakker te hou nie, maar ook om die studente van
die binneland die geleen theid te gee om die Boland
te leer ken.

Reed s die volgende jaar, 1943, h et die eerste
groep studente gedurende die April-vakansie by
die Witbrug nab}' Ceres gaan kamp.(l2t) Sedert
dien het di e Witbrug in die tradisionele ka mpplek
on twikkeJ terwvl students ook reeds hulle va kan
sies in die Voortrekkerpark in di e Strand en by
Kleinmond deur gebrin g het .

(120) I bid•• 1951. p. 58.
(121) tua; 1962. p. 12.
(122) .Jaarvere lag van die Swerwersklub 1942. Vgl. Die Opleidi-ng:1

kal lege-Jaarblad 1942. p. 31.
(123) l ind.
(1 2t ) l ind., 1943, p. 36.
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Gedurende die jaar word gereeld uitstappies
na Wernmershoek, Gordonsbaai, Paar lberg, die
Kaapse Skiereiland en Tafelberg onderneem,(125)
terwyl naby gelec plekke per fiets besoek word.
Die nuutste toevoeging tot die bedrywighede is
boottoere na Durban wat onder beskerming van
die Swerwersklub plaasvind.(126) Onder die leiding
van mnr. G. Stander wat sedert 1959 as president
va n die klu b optree, het d ie klub reeds twee sukses
volle toere onderneem.

iHusiek en San!!

In 1923 het rnnr, M. Hough wat vir die san g
verantwoordeli k was, die eer ste musiek- en sang
uitvoering in die Pa arlse stadsaa l gegee. (127) By
daardie geleentheid, 8 Septem ber 1923, is die
Kollegelied vir die eerste keer aan die ein de van
'n Kollegefunksie gesing. (128)

In 1955 h e t mnr. en m ev. T. H olzapfel begin
om die sanguitvoerings 'n jaarlikse in stelling te
m aak.(129) H oewel dit aan die begin op klein
skaal en in die Kollegesa al aangebied is, het dit
t een die einde va n die vyftiger jare in omvang so
uitgebrei dat tans 'ri groter saa l vir die doel gehuur
m oet w ord. Die san gfees maak tan s een van die
h oogtepunte van die kollegejaar u it. In 1960 h et
die O.K.P.-studente onder leidin g van mnr. H olz
apfel hu lle bydraes gelewer tot d ie indrukwekken
de rnassakoor by die Uniefees in Bloem fon tein. (130) .

(125) I bid. , 1961, p. • 5.
(126) I bid.
(127) Die Opleidillgskollege-Jaa rblad 1923, p. 7.
(128 ) Hough, Y.: Ouderhoud 9 Januarte 1963.
(129) .Jaarveralag van die Hoof 1955. VgL Die Opleidingskolleqe

Jaarblad 1955, p . 4.
(130) tu«. 1960.
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Sedert 1958 ressorteer die Musiekvereniging
onder die kultuurvereniging en word jaarliks
musiekaande gehou waar studente oor m usiek
waarde ring, die opera ens. toegespreek word.(131)

In 1923 h et m nr. Jou bert op voorstel van m nr .
Hough, d ie studente gevra om 'n lied vir die Kol
lege te skryf. (132) Mnr. H ou gh wou graag die lied
beskikbaar gehad het vir die musiek- en sanguit
voering wat daardie jaar aangebied sou word. Om
studente aan te moedig het rnnr. Hough aangebied
om £ 1 te betaal aan die stude nt wat die beste
woorde sou skryf, Nadat die pogings van die
stude nte beoordeel is, is die woorde deur m ej . M .
Blignaut geskryf, aangeneern. (133) Mnr. H ou gh
het mej . E. Br own van Wellington, 'n oud-musiek
onderwvseres van hom, gevra om die musiek te
skryf. (134)

Aan die einde van die dertiger jare is die
Kol1egelied onder redaksie van dr . W . J . B. Pienaar
op 'n paar plekke gewysig en in Engels vertaal. (135)
Sedertdien h et die volgende woorde onveranderd
geb ly: (136)

Onder Drakenstein se kran se
In Bergrivierva llei
In Paarlberg se glanse,
Aan skool en kind gewy
Staan die Kollege wat ons li efde verg .
Afrikaners elk in been en merg
Studeer daar, doseer daar;
Roem en eer hul naarn.

(131) Jaerverslag van die Kultuurv~renlging 1958. Vgl. Die Op-
leidingskollege-Jaarblad 1958. II. 92.

(132) Hough, ~1.: Ond erhoud, 9 J anuarie 1963.
(133) tu«:
(134) tus:
(135) tuc.
(136) Die OpleU1ingskollege-Jaarblad 1961.
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Ons leus: "Nie vir onsself nie,
Maar YOlk en vaderland."
Besiel ons dierbaar O.K.P.
In brein en siel en hand.
Van onderwy sers trou en sterk
In liefdediens en offerwerk,
Die Kollegenaam, die Kollegefaam,
Hoog in ere hou.

( iii) A nder Studenteorganisasies.

Die Verteenwoordigende Studenteraad.

Die ee rste Studenteraad, wat as die Kollege
raad bekend gestaan het, is in 1923 gekies.(137) Die
Raad wat uit twaalf lede bestaan het.(138) h et die
bevordering van die studente se belange beoog. Die
eerste voorsitter, mnr. J . H. Loubser, 'n student wat
in besit van 'n B.A.-graad was, het die leeueaandeel
in die verskyning van die eerste jaarblad gehad.(139)
Sedert 192 3 word die werk i .v.m. die blad elke jaar
deur die Studen teraad self gedoen, te rwyl die
dosente slegs in raadgewen de h oedanigheid optree.

In 1929 is daar 'n studenteraadskonstitusie op
gestel wat voorsiening gemaak het vir 'n voor
sitster bygestaan deur 'n vise-voorsitter of 'n voor
sitter bygestaan deur 'rr vise-voorsitster ,(140) Deur
die jare h een is aan eersgenoemde bepaling nooit
uitvoering gegee nie en slegs mans h et die voorreg
gehad om die Raad te lei.

In 1940 h et die Studenteraad besluit dat die
voorsitter van die Raad nie aan die begin van die
jaar gekies moet word nie, maar wel aan die einde

(137) tue; 1923. 1> 1.
(138 ) tu«
(139) Joubert, W . A. : Dnderhoud, 8 Desember- 1962.
(140) Die Opleidingsk oUege-Jaarblad 1929. p. 1.
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van die vorige jaar.(141) Die nuwe reeling h et die
voorsitter in staat gestel om aan die begin van die
jaar 'n massavergadering te bele waarop die be
sture van die verskillende verenigings gekies kon
w ord. Die an der lede is as volg gekies: elke klas
het sy verteenwoordiger aan die begin van die jaar
gekies en genoem de lede tesame met die primarius
en primaria van di e twee koshui se het die Raad
uitgemaak .(142)

Nadat m nr. 1. C. Bruwer in 1958 hoof van die
Kollege geword het, het hy in dieselfde jaar die
Studenteraad ontmoet en aan beveel dat die Raad
op 'n ander basis gekies w ord .(143) Hy het veral
daarteen beswaar gem aa k da t die Raad aan die
begin va n die jaar gekies w ord wanneer die
studen te vir mekaar vreemd is. Die feit dat die
eerstejaar stu den te, w at in werklikh eid nie die doel
van die Raad besef nie, dri e verteenwoordi gers op
die Raad gehad het, is ook as 'n ongerym dheid
beskou.

Op aanbeveling van mnr. Brower word die lede
van die Studenteraad tans aan die einde van die
jaar deur 'n ope ve rkiesing aangewys waaraan die
hele studente-u nie deur middel va n sternbriefies
deelneem.(144) In plaas daarvan dat die Raad uit
klasverteenwoordigers bestaan, is daar net vier
verteen woordigers va n d ie derdejaarkursusse, ter 
wyl d ie ander twaalf lede m et die stem pote nsiaal
van die hele Koll ege verkies word. Die nuwe Raad
kom onder leidin g van die voorsitter van daardie

(141) NotuIeboek van v erteenwcordtgende Studen te raad. 6 Augustus
1940.

(142) Ibid.
(143) I bid.• 21 Oktober 1958.
(1 44) I bid.



1939: J . M. Dippenaar
1940: L. A. \Vilkenson
194 1: F . D. Hugo
1942: J . A. Moller
1943: A. G. Botha
1944: F. J . Bran dt
1945: G. S. de Waal
1946: H. Fo uc he
1947: D. du Preez
1948: P. du T. van der

Merwe
1949: P. du T. van der

Merwe
1950: R. F . v . H eerden
1951: G. Stander
1952 : H. H . J . Prins
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jaar byeen om die voorsi tter, ondervoorsitter (sit
ster) en sekretaresse vir die volgende jaar te Ides.

Die Studenteraad van 1960 h et besluit om 'n
dosen t t e krv om as skakel tussen die Raad en die
personeel t e dien. (145) Die skakeldosen t w oon die
meeste van die vergaderin gs by en waar nodig,
bedien hy die Raad van advies. Terwyl mnre. T.
Holzapfel, G. Stan der en J . Louw in 1960, 1961 en
196 2 onderskeidelik as skakeldosente behulpsaam
was, (H6) sal rrinr , J. Fourie in 1963 in dieselfde
hoedanigheid optree.

Sedert die instellin g van die eerste Studente
raad in 1923 h et die volgende studente reeds die
eer geh ad om di e Raad as voorsitter voor te
gaan :(1 47)

1923: J. H . Loubser
1924: H. C. de Beer
1925: J. W. Scribante
1926: T. A. Viljoen
1927: J . Grobbelaar
1928: S. van \Vyk
1929: J. S. Gericke
1930: E. O'Kennedy
193 1: E. O'Kennedy
1932: E. Walsh
1933 : T. Holzapfel
1934: C. S. v. d . Merwe
1935: C. S. v. d. Merwe
1936: J. P. v . d. M en ve
193 7: J . J . van Zvl
1938: H . C. Slabber

(145) I bid•• 15 F eb ruari e 1960.
(146) Gegewens ver kry nit: Die Opleid ingskollege-Jaarblad 1960

1962.
(147) Gegewens verkry van: Naamplaat van voorsttt ers van v er

teenwoordigende Studente raad,



1953: F. Vorster
1954: C. A. Victor
1955: D . D. Mar ais
1956: E. W . Mostert
1957: F. v. d . Merwe
1958: S. N . Heyns
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1959: L. S. Hoon
1960: A . du Raan
1961: A. L . van Wyk
1962: J . Joubert
1963: A. Nel

Studentekoerant

In 1961 het in die geledere van die Studente
raad die gedagte ontstaan om 'n studentekoerant
die Jig te laat sien.(148) Hoew el die eerste ui tgawe
aan die einde van 1961 weens beperkte finan siele
fondse nil' er g suksesvol was nil', h et die redaksie
van 1962 'n blad aangebied wat m et trots sy reg
matige plek tussen studentekoerante van universi
teite kan inneem. Die koer ant, " Ararat" , verskyn
eenmaal in 'n kwartaal en eksemplare w ord ook
na ander ko ll eges en universi te ite gestuur.(149)

Lentedag

Sedert 1939 w ord die koms van die lente aan
die Kollege op 'n besondere wyse gevier .(I50) Teen
1944 het die kroning van 'n len tekoningin in die
oggend plaasgevind, tenvyl di t in 1946 na die aand
verskuif is .(151) Hoew el elke klas vroeer vir 'n
nommer verantw oordelik was, behels die program,
waarvoor die tweedejaa rs tudente ta ns verantwoor
delik is, 'n fantasiespel om die koms van die lente
te versinnebeeld. In 1961 is die stuk vir die eer ste
keer in En gels opgestel en aangebied. (I52)

(148) Die Opleidi7!gskoUege-Jaar blad 1962. p. H .
( 149) [ /rid.. p . 11
(ISO) I bid.. 1939. p . 2.
(151) Notuleboek van. v ert eeawocrdtgende Studenteraad, 8 .augustus

1946.
(152) Jaarve rslag van die H oof 1961. Vgl. Die Opleidi7!gskollege

J aarblad 1961.
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Kleurbaad;ies

Die eerste kleurbaadj ie vir mans was 'n don
kerblou baadjie m et omboorsel en die Kollege
wapen op die sak. Die dames het 'n wit baadjie
m et omboorsel en wapen gedra .(153) Die wapen is
aan die begin van die twintiger jare deur rnnr. J .
E. Rawson, die destydse kunsdosent, ontwerp. (154)

Tydens die eerste re-unie in 1928 (155) het die
oud-studente hulle vir 'n oud-studentebaadjie be
ywer. Daar is besluit op 'n roomkleurige agter
grond, maar oor die wapen is geen finaliteit bereik
nie. Die oud-studentebond sou, in samewerking
met die Studenteraad van 1928, oor die wapen
besluit.l156) Die wapen wat deur m nr. D. S.
H en driksz, tans ku nsdosent aan die Kollege, ont
werp is, het nie bevrediging gegee ni e. In 1932 het
mnr. Hendriksz die Kollegewapen sodanig vereen
voudig dat dit met enkele wysigings ook as oud-stu
dentewapen aanvaar is.(157) In dieselfde jaar het
die roomkleurige baadjie met ligblou, donkerblou
en goue strepe die oud-stu den tebaadjie geword.

In 1932 het die Studenteraad die tyd ryp geag
vir 'n nuwe Kollege-kleurba adjie. Die studente
gemeenskap is geraadpleeg en die nuwe baadjie,
donker blou met ligblou en goue strepe, wat deur
mnr. 1. van der Linde ontwerp is, het soveel byval
gevind dat dit as die nuwe Kollege-kleurbaadjie
aanvaar is.(158) Die wit baadjie met w apen, waar
op die dames geregtig was, het teen 1938 geheel en
al verdwyn. Na 1938 het die baadjie wat van dag
algemeen as die Kollegebaadjie bekend staan, met

(153) Nctu leboek van v ert eenwoordtgeude Studen teraad, 8.2.1932.
(54) Hough. Y . : Onderheud, 9 .Januarte 1963.
(1 55) Paarl Pos t. 22 Desember- 1928. p. 7.
(1 56) Notuleboek van v ert eenwocrdte ende Studenteraad, 13 Des . 1929.
(157) H end rtksz, D. S .: Ond erhoud, 14 Augustus 1962.
(1 58) Notu leboek van v erteenwoordtgende Studenteraad, D I aart 1932



13.

slegs 'n vereenvoudiging van die wapen deur mnr.
Hen driksz, tot vandag behoue gebly .

Nadat die derdejaarkursusse ingestel is, het die
studente van die verskillende kursusse op 'n onder
skeidende kleurbaadjie aan gedrin g. Die studente
van die Liggaamlike Opvoedingkursus was die
eerste om in hierdie verband die voortou te neem.
Die Studenteraad het in 1938 die baadjie en wapen
wat die Liggaamlike Opvoedingkursus voorgele
het, goedgekeur.(159) Die wapen is deur mnr. Hen
driksz, na aanleiding van 'n voor beeld wat hy van
wyle mnr. E. 'V. Airey ontvan g het, ontwerp. (160)

Die studen te van die Han dwerk-, Naaldwerk-, en
Kleinkinderskoolkursusse het in die veertiger jare
ook op 'n eie baadjie en wapen aangedring. Om
die m oontlikheid van te veel kleurbaadjies uit te
skakel, h et die Studenteraad besluit dat die blou
baadjie, wat die studente van die L.O.-kursus gedra
het, vir al die derdejaarkursusse beskikbaar was,
mits die studente goedgekeurde wapens daarop sou
dra. (161) Elkeen van die kursusse h et 'n eie wapen
on twerp en dit word tans op die blou baadjie gedra.

T een 1937 was die eerste voetbal-, ten nis- en
h okkiespanne die enigste sportliggame wat wapens
vir hulle onderskeie sportsoorte gehad het. (162) In
dieseUde jaar is 'n a lgemene sportwapen deur die
Stu denteraad goedgekeur.(163) Die sportwapen, wat
die basis vorm vir di e wapens van die verskil lende
sportklubs, word tans op 'n wit baad jie met 'n
omboorsel gedra deur stude nte aan wie die kleure
komitee kl eure-toekennings gemaak het. (164)

(159) iu«. 27 Julie 1938.
(160) Hend rtksz. D. S.: Onderhoud, 14 Augustus 1962.
(16 1) Netuteboek van Verteenwoordtgende Studenteraad, 9 Maart

19t2.
(162) I bid. . 10 September 1937.
(163) I bid.. • }lei 193t,
(164) Die Opleidingskollege-Jaarblad 1950. p . 133.
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