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VOORWOORD

Kort n adat dit beken d gcwo rd het dat die On d erwyserskollege Wellington aan die einde
van 198 9 sou slutt, h et daar 'n s pontane b egeerte by s tuden te , oud-studente en die
dosercndc pc rson eel ontstaan dat die geskiedenis van hul alma mater te boek gestd
moet word. Ditis 'n ve rstaanbare reakste . Die Nederlandse htstortkus. Juhan Hutstnga.
het baie jere gelede reeds na hierdie ndging verwys toe hy die geskiedskrywing
gedefinieer het as die vorrn waarin 'n kultu ur hom rekenska p van sy verlede gee.
Wa t die leser in die hreropvclgende bladsye sal vtnd. is du s d ie wyse waarop dte On
derwyserskollege Welling to n in woord en b eeld reken skap van sy ve rlede probeer gee.
Anders gestel, in luerdre publIkasie word daarverslag gedoen oo r dit wat ge d u rende die
afgelope 94 ja ar aan hierdle mrtgung plaasgevmd het. Wat die publtkasre hiervan nog
meer dringend maak, Is die feit dat die geskiederus van hierdie tnngttng nog nooit
wetenskapl1k nagevors en geboekstaaf is rue. Dit moet beklemtoon word dat d it 'n
populere publikasie Is wat s tu dente, oud -s tudente, dos ente . oud-doscntc en die
algem ene publiek as tetkengroep h et, Hierm is d ie ideale . d ro m e. vrese, hertnnennge
en pres tas ies van ons trotse tnngtmg opgctckcn.
Verskete persone, te vee Iom individueel te noern. hct hicraan meegewerk. Enkeles m oet
egter ge noem wo rd vanwcc die bcsondcrc bydraes wat hulle gelewer het Orr. Etie nn e
Smit en J .N.S . du Plessi s sowel as mnr. Tommie va n \Vyk het bydraes in die vorm van
bepaalde hoofstukke gelewer , teTV.')'1 verskeie ander persone ge h elp het met d ie
navorsmg. die opsporing van foro's of op ander wyses . Die redakste bedank ook vir dr.
J .N.S . du Plessis vir die taalkundige ve rsorging en vir mnr. Koos Lou Vir d'le ontwerp
van die bulteblad.
Aangesien dit 'n sam eges telde werk is waaraan ve rskele persone rneegewerk het. Is on s
terd ee bewus van die gebreke waaraan dit mank gaan. Dit kan egter me anders me en
die leser word ve rsoek om dlt ten s pyte daarvan te geniet en te waardeer. Die redaksie
is eweneens daarvan bewus dat die ben arrunge van opvoedkun d tge mngtrngs aanvan
klIk in Engels wa s. bv. Huguenot Seminary. Boy's High SChool. ens. Vir hierdie
publIkasle is al hierdie benamtngs verafrikaans: dus Hu genote Scminarie . Hoer
Seunskool, ens. Die naam van WOK is d cur die jare heen te!kens gewysfg [Opl et
dmgskollege. Onderwys erskollcgc , Onderwyskollege). Om pra kties e redes is die term
On derwyserskollege konsekwent gebruik. Imperiale eenhede, soos geldeenhede, is
deurgaans gemetri seer om di t vir die moderne leser verstaanbaar te maak.
Hierdte publikasie word opgedra aan hulle wat vir byna 'n eeu lank aan die On derwyser 
skollege \Vellington gewerk en gestudeer het: aan alle ou d-dos ente en oud-s tudente.
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1. ONTSTAAN
DR ANDREW MURRAY - [)IE VADER VAN OPVOEDlNG OP WELLINGTON

Andrew Murray kan met reg vereer word as die vader van opvoedmg inWellington. Met
sy koms na Wellington in 1871 was dr. Murray tcrdcc bewus van die gebrekkige
onderwys- en oplcidtngsgertewc in Suid-Afrika. Daar was vera! 'n gebrek aan deeglik
opgeleide Christelike cnderwyscresse. Dit was juis vanwee die gebrek aan geskikte
skole en onderwys vir dogter-s dat hysy twee oudste dogters vir hu Iopleiding na Europa
geetuur het. Op Wellington was daar wel 'n skooltjie vir dogters. Toe die onderwyseres,
mej . S . McGill, te kenne gee dat sy aan die einde van 1872 wi.! aftree, moes Andrew
Murray probeer DIn 'n opvolger te kry.
Gedurende die Desembervakansie in 1872 in sy vakanstehutste. Patmos, te Kalkbaai,
lees Andrew Murray die Iewensverhaal van Mary Lyon. Mary Lyon was On kampvegter
vir die opleiding van dames. Deur harde werk en geloof sng sy 'n lnrigting vir die
opleidingvan dames te Mount Holyoke, Massachusetts, in die V.S.A. In Mary Lyon vmd
Andrew Murray die verpersoonliking van die idea!e onderwyseres, Sy het haar
opleiding gegrond op die drie hoekstene, nl. HOOF. HARr en HAND . Kwekeling
onderwyseresse aan genoemde mngting lay oak die geleentheid om die teorte in die
praktyk te beoefen, Baie leerhnge van die genoemde Moum Holyoke Seminarie het
hulle tot die scndingvcld gewend en so het daar ook van huIle Kaap toe gekom.
In diepe geloofenvertroue skryfdr. Murray dadelik aan die hoofvan die Mount Holyoke
Seminarie om te vra vir 'n onderwyscres vir die skooltjie op Wellington, Groot was die
blydskap toe daar in antwoord op sy gebede die dienste van twee baie bekwame en
gclowtge dames, naamlik mejj. Abby Park Ferguson en Anna E. Bliss, bekorn is.
Deur die ywer en dryfkrag van die drtc persone lMurray, Ferguson en Bliss) het die
nuwe skoal tot stand gekom. Op Maandag, 19 Januarie 1874 het An drew'Murray se
droom waar geword toe die inrigting wat hekend sou word as die Hugenote Semtnarte
geopen is. Die Hugenote Serntnarte het hom van meet af aan daadwerklik beywer vir
die opletdtngvan Chrtsteltk-geortenteerde onderwyseresse. Vartwee dte gcete reaulta.te
aandie etnde van die eerstejaar. is dit n ievreemd nte dar mej . Ferguson alreeds in 1875
'n versoekrtg aan die destydse S .G,O., Langham Dale, dat die skool die Elernentere On
derwyseksamen mag afneem. Die versoek is dadelik toeges taan,
In 1882 is 'n spestale normaaldepartement aan die Semlnarie gevorm. Mej. Newton,
bygestaan deur me], H.F. White, sou verantwoordelik wees vir die opleidtng wat ook
voorsienmg gernaak het vir kmdertutnonderng, Gelyktydig met hierdie ontwtkkeling is
die Modelskool te Malherbestraat opgcng. Junior primcrc leerlinge vanuit die dorp is
daar onderng, terwyl dit aan die kwekelinge die geleenthcid gebied het om die teorie
in die praktyk in te ocfen.

DIE KWEKELINGSTELSEL
Voordat opleidingskolleges in Kaapland tot stand gekom het. is aspirant-ondcrwysers
in gekeurde skole opgclci as onderwysers. Hierdie opletdtng h et as die kwckettngstclscl
bckend gesraan. Skoliere wat die vereiste standaard behaaI het, het 'n jaar lank onder
die letdtng van 'n goedgekeurde onderwyser gewerk vocrdat hulle uttgegaan het as
gekwalifiseerde onderwysers. .Aan die etnde van elke jaar moes die k.wekeling.
benewens 'n mondellnge en skrifteltke eksamen, 'n klas voor 'n Inspekteur van
Onderwys waarneem. Die toelatmgsveretstes vir kwekelinge Is algaande verh oog . Die
onderwyser wat verantwoordeltk was om kwekel1nge vir die onderwysek samens voor
te berei het 'n toelaag van R24,OO per kwekeling perjaar vtr die eerste jaar, R32,OO per
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kwekeling vir die twcede jaar en R40.00 per k\ve keling vir die dcrde jaar ontv ang. Die
toelae is aan die einde van die jaar betaal s legs in dien die kweke ling geslaag h et.
Kwekeltnge te We llin gton is opgelet aan die IIu genote Seminarte. die Publieke S c urr
skoal van mnr. Robert McCrone en d te Blouvleiskool van mnr. M.J . Stucki . Meer as 400
onderwysers vir d ie Derde Klas -serttflkaat is op hierdie wyse alhrer opgelei.

'N NUWE TYDVAK IN ONDERWYSERSOPLEIDING
Met die aansteiling van dr. Thomas Muir as S GO in 1892 word 'n nuwc tydvak, wat
onderwye betref betree. By geleentheid van die tockcnrung van die eregraad D.SC. in
1921 aan dr. Muir. se prof. Crawford : "Sir Thomas Milk's greatest reward for Cape
Education. however. was accomplished in connection with the training of teachers."
Dr. Muir bet. dte regulastes vir die kwekelingstelsel h ernteu om die stelsel op 'n gesonder
voe t te p laas. maar was van mentng dat die tyd ryp was dat aile onderwysersopletdtng
in opletdmgstnrtgtrngs moee geskied. Varrwee die sukses wat die Hugcnote Semtnarte,
die Blouvleiskoul van mnr. Stucki en die Seunskool van mnr. McCrone met die
kwekeltngstelsel gehad het. het hy Wellington uttgescnder a s 'n gesjckte sentrum waar
so 'n tnrtgtmg opgertg kon word.
Tydens 'n besoek van rue]. Ferguson in Maart 1895 aan dr. Muir in Kaapstad. spreek
hy die wens uit dat die Semmarte se normaaldeparternen t verder uttgebret moet word.
Dr. MUir onderneem dat die regertng vir d ie oprtgtmg van die gebou sal betaal.
So wo rd die de ur oopgemaak vir die daarstelltng van 'n opletdtngskool. Na verdere
korrespondensie en onderhoude gedurende die tweede heLfte van 1895 tu s sen mej.
Ferguson, mnr. McCrone en dr. Muir. het die verwesenliking van '0 volwaardige
opleidingskool a! hoe rneer 'n werklikheid geword. Htervan getuig dr. Muir soos volg:
"On discussing the plan with the principals of the two first-class sch ools , I found them
willing to make sacrifices in order to give it a fair trial ." Die oplctdtng van man- en
darncstudcntc is voorsien.
Die twee h oofde het onderneem om die plaaslike reelmgs te tref vir die verkryging van
'n geskikte terretn en die oprigting van 'n gebou.
Hocwel daar aanvanklik besluit is dat die twee hoofde van die plaasltkc skole (mej.
Ferguson en mnr. McCrone) gesarnenthk sou optree as hoofde van die Opleidingskool,
bet die tydtge kerns van mrrr. James Harvie. M..A.. die prohlee-m van die hoofskap
opgelo s .

DIEBEGIN
Van die be gin afwas die noue vcrbintcnts m et die Scminaric opvallcnd. Die Modclskool
het oorgegaan n a die Opleidtngskool: so oak die pcrsoneel. Die Seminarie het ook aile
losies aan die dames verskaf. Aile a a n s oek e is gertg aan die hoofvan die Serrunarte. Alle
tn s krywtngs vir die Opleidtngskool is deur die Seminarie gedoen.
Dte klasse hetop 26 Januarie 1896 begin . Die perscneel het bestaan uit mnr. Harvie
en twee asststente. m ejj . Johanna E, Malherbe en E.E. Fisk. albei van die Senunarte.
MeJ. Malherbe het ses maande lank waargeneern in die plek van mej. E . Solomon,
terwyl laasgenoemde besig was met haar rweejartge normaalopletding in die V.S.A
Reeds in die eerste kwartaal het 108 studente tngeskryf - alma! dames. DIe mirurnum
toc latmgsvcreistes was 'n oudcrdom van 14 jaar en st. 5.
So het die irmgting wat later bekend sou word as die Opletdingskollege/ Onderwysers
kollcgeyOnderwyskollcge Wellington dan amptelik in 1896 ontstaan. Dientcngevolge
is dit d ie tweede oudste on d erwysersk ollege in die RSi\ .
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2. DIE SEWE LEIERS
Gedurende die vter-en-negenngjarige bestaan van WOK h et di e kollege s legs sewe
h oofde (la ter rektore gcnocm) gehad. In hierdie op s tg was di e inrigting werklik gcsecn.
want sander u itsondertng was dit uiters begaafde persone wat sterk leiding geneem
het. Alhoewel hulle u tteraard oor utteenlopende persoonlikhede beskik het. het elkeen
in sy eie era en op sy ete rneruer 'n beson dere bydrae gelewer tot die u itbouing van
h ierdie trotse inrigting.

JAMES HARVIE (189 6 - 1921)

A True Christian Gentleman
AB die eerste hoof van die n u utgcsttgte oplei 
dingsinrigting kan hy a s die grondlegger van WOK
bcskou word. Die vtsie wat Andrew Murray gehad
het, h et hy verwerklik. Harvie, 'n Skot van ge 
bocrte, het na die verwerwing van 'n onderwysdi
ploma en d ie graad M.A. sy onderwys loopbaan in
Skotland begin en tot die rang van skoolhoo fgevor 
der . In 1895 vind on s h om op Wellington aan d ie
Hugenote Semmarte waar hy die on derwysers
opleidingsafdel1ng behartig. Daar het hy hom bewys
as die geskikte persoon om aan die hoof van die te
sngte afson derlike opleidmgsmrtgting te staan.
Op 26 Januarie 1896 begin die nuwe opl,,-idingskool
dan met mnr. Harvie as h oof, bygestaan deur een
assistent, mej. Malherbe Smith. Soos In la tere
h oofstukke aangedui sal word , het die getalle gaan
deweg gegroei en teen 1898 h et hy reeds vier
a ssts tente gehad . Gedu rende die peIiod e waartn hy
hoof was. is 'n verskeidenheid nuwe kursu sse
tngevoer (kyk h oofs tuk 4) en veral gedurende 191 7,
1918 en 19 19 het die getalle vtnrug toegeneem
sodat die kollege in 1919 reeds 180 s t u dente gehad

het. Aangesten die Kaapse Onderwysde partem ent in daardie s tadium 'n kwotastel sel
tngestel het om tndrvtduele opletdtngstnrtgungs te b eskerrn. het die getal s tudente
daarna d rasnes afgeneem.
Ja.II1esHarvie het aan die etnde van 192 1 met pensioen uit die liens getree. Hy was 'n
waardige , strnpa neke en h oogsgerespekteerde mens; 'n d iepge lowtge wa t oo k akttef
betrokke was by die bedrywighede van die plaasllke Presbltertaanse Kerk. Op opvoedkun
dlge gebied was h y een van die baanbrekers in Su td -Afrtka.

ARTHUR WYNN DAVIES (1 922 - 19 3 5)

Wa1lies e dirigent
Min is bekend vandievroee loopbaan van mnr. A.W. Davies, B.Sc.•WOKse tweede h oo f
en 'n Wallieser van afkoms . Wat weI bekend is, is da t h y op Mosselbaai onderwys gegee
het en vanaf 19 10 In die personeel van WOK gedien het ~ eers as dosent:
vanaf 1918 as on derhoof en vanaf 1922 as hoof. Hy was dus aan die s tuur van WOK
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gedurende 'n krttteke ekonomtese tydperk in die
geskiedenis van Suid-Afrika.
Benewens die reeds genoemde kwotastelscl hct
verskere faktore daartoe rneegewerk dat die twin
nger- en vroee derttgerjare vir WOKgetaliegewys 'n
pertode van stagnaste was. Die eerste was dat
Afrikaans OIl hoe sterker na vore gekom b et totdat
dit in 1925 die status van 'n amptelike taal vc rwcrf
het, En WOK was destyds 'n En gels talige inrigting,
terwyl 'n Afrtkaanstalige opletdtngstnrtgting in
tussen enkele kilometers van WOK ifgesttg is! Ook
is toelatingsvereis tes gaandcweg verhoog totdat dit
in 1928 op st. 10 vasgestel is.
Onderrtgstandaarde is u tteraard daarmee saam
verhoog. Haec toela ungsvereis tes en akademtese
standaarde moes noodwendtg 'n negatiewe invloed

op die inskrywings he. Verder h et die ekonomiese depresstc van di e era dit vir talIe
voornemende studente onmoontlik gemaak om te studeer vanwee 'n gebrek aan
middele. Dlentengevolge was die inskrywing In 19 28 (toevalIig d ie eer ste jaar da t die
tnspekste d eur m edlum van Afrtkaans gedoen is) slegs 86 . waarvan scs mans was . Die
person ccl h et utt 9 lede bestaan: drtc mans e n s cs dames. In 193 5, ten tyde van mnr.
Davies se aftrede, was die s tudentetal s teeds 86 en die personeel 8.
Mnr. Davies was 'n wyse en bestelende Ieter- Met sy vrolike geaardhetd het hy sy

stu dente en k ollegas getnsptreer . Hy het 'n akUewe
belangstclltng tn sanggehad en gevolgltk was di t 'n
tydperk waartn groot m u s iekuitvoerings. waaraan
s tudente en personeellede deelgeneem het,
aangebied is. Die kollegekoor het dikwels onder sy
persoonlike leiding opge tree . -

Aan die eind e van 1935 h ethy met pens ioen uit di e
dlens getree m et die genoegdoemng. om sy eie

'I woorde te ge bruik: "It h a s been life worth Itvtng".

JAKOBUS GERHARD MEIRING
(19 3 6 " 19391

'n Opvoedkundige reus
Dr. J .G . Meiring. WOK se derde en eerste Afrt

kaanssprekende h oof, verwerf die grade B.Se.. B. Ed. en Ph.D .. laasgenoernde in
Duttsland. Sy on derwysloopbaan lei hom n a d ie Hoerskool Gmmastum in d ie Paarl en
die Poteh efstroomse Onderwyskollege. waar- hy tussen die Jare 1925 en 1935 on 
dervtndlng opdoen in d ie opleiding van onderwysers.
A1hoewel h y slegs Vier j aar lank h oof van WOK was, h et hy 'n beduidende bydrae
~elewer. On der sy leidtng h et die studente taI bykans onmiddellik opwaarts genetg: 113
In 193 6 en 135 In 1939 . In die j aar was daar tten dosen te.
Dr. Melling was on hoof met besondere intellcktucle vermoens, 'n lewenstusttge leter
war op talIe gebtede di e voortou geneem her. Soos In die geval van die ander hoofde,
WOrd die prestasies wat onder sy lelding behaal is elders in hterdte publikasie
opgeteken. Enkeles verdien spesiale vermeldtng, In 1938 ls 'n spesiallseringskurs us in
Skoolmus lek ingestel. Die fis iese fasiliteite is uitgebou enverb e ler. So is die kollegebib
U?teek vergroot en h erbou sodat dit in 1937 amp telik in gebruik geneem kon word as
die Pieter Cillie B iblioteek . Tydens die Voortrekke ree ufees (1938l hetdie kotlcge yweng
meegedoen en ter h erdenking daaraan is die Oefenskool herdoop na die Pteter
Retiefskoo!.
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Waarskyn1lk di e belangrtkste ontwikkel1ng Indr. Meirmgs e tyd was die nuwe praktlese
onderwystel sel, wat In h oofs tuk 5 beskryf word. 'n Interessante gebruik wa t hy
geinisieer het. is 'n maandeltk se s tud tekrtng waartydens dosente referate gclcwer het.
'n Fisiese crfcnis van hom is die kosbare kunswerke wa t hy m et sy fyn k unsaanvoeling
vir die inIigttng aangekoop het . Huts Metring is na h om vernoem.
Na 'n Iewenskraguge _ty dperk van vernuwtng, het dr. Meiring WOK ve rla at om 'n
professoraat in Opvoedkundtge Sielkunde aan die US te aanvaar waar hy la ter de kaan
van die Fakulteit Opvoedkunde word. Vanaf 1953 t ot 1959 wa s hy Supertntendent 
generaal van Onderwys vir Kaapland en na sy aftrede h et hy agt jaar lank gehelp om
die Unrversttett van Wes-Kaapland tevestig; trouens, hywas di e eerste rektor daarvan.

HUGO AMOS RUST (19 4 0 - 19 5 3)

'n Soliede onderwysman
WOK se vterde houfhet die graad B .A op S tellen
bosch verwerf en hom oak daar as onderwyser
bekwaam. Hybegin sy onderwy s loo pbaan op Mal
mesbury en is daarna opeenvolgen d hoofvan die
Hoerskole Richmond, Calvtnia. Ceres en J an van
Ricbceck. waarna hy dr . Me iring in 19 40 as h oof
van WOK opvo ig.
Sy vcerttcnjangc terrnyn as hoof het s aamgeval
met die alles-ontwrigtende Twccde Wercldoorlog
en die nagevolge daarvan. Gedurende die ses oor
logsjare (1939 - 194 5) h et die in rigting s tad ig
gegroet , vanaf 'n ge tal van 135 in 1939 t ot 15 9 in
1946. Die jare onmidd ellik na die oortog het 'n
dubbele krtsls meegebnng: daar was ge lyktydrg 'n
nypende tekort aan onderwysers en 'rt nypende
tekort aan geld vir die on derwys. Steeds gekortwtek
deur die kwota-stelsel, h et mnr. Rust hom b eywer
vir die u itbouing van WOK se twee spesiah
scrtngskursussc , Kindcrtuin en Klasmusie k . Die
is in 1949 aangevul deur 'n s pesialisertngskursus
in Hutshou dkund e . Sodoende het hy groel be
werkstellig. In 1948 h et WOK 'n vie rklaskollege
geword, m.a.w, 'n tnrtg ung m et vier sekstes in die
eerste jaar. Ten tydevan sy aftrede in 1953 het die
studentetal al 303 ge tel en die personeel 28.

As h oof het rnnr. Rust hom In die besonder b eywer vir die uttb re tding van WOK se
m u siekfasilrteite . Hy h et ook 'n stelsel van skakeidosente vir die studente se buiternuurse
aktrwtteite geimplemen teer wat vandag nog in geb ruik is .
Mnr. Ru st se op trede was deurgaans ka1m. beredeneerd en 'n besieling vir ander , Ntks
van opvocdkundi gc en organtsatortcse belang het sy wakker oog en vlugtige verstand
ontsnap rue. In die onderwyswereld het hy gevolglik di e hoogs t e aansten ver-werf oo k
varrwee sy be sondere vermoe om 'n s ttu aste gall. duidelik en reg op te 5 0111, 'n saak
h elder te stel en dit kragng en a angrypend te bepleit, Daarom is hy oo k ve rki es tot lid
van die h oofbestuur. die dagbestuur en tot voo rsitte rvan die SAOU; by geleenthetd ook
tot voor sttter van die Gesamentlike Raad van Onderwysersvererugings van Kaapland.
Na sy aftrede Is hyverkies to t LVvtr Pike tb erg en t u ss en 19 6 1 en 1964 was hy Su td
Afrika s e ambassadeur in Nederland.
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Die ou Pm-ker-gebou usord.geslnop 1969

Eerste WOK-span wenners van die Bolandse Groo tuiIdaagbeker 1971
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Mev . Oetleu, toe
oudste lewende
Wokoner. onthul
die gedenkplaat

tydens die
verklaring van die
WOK-Koshuister
rein tot NasionaIe

Gedenkwaar
digheid 1984

Personeel 1988

WOK-1ndaba
Vakblad van

WOK
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CAREL PETRUS VAN DER MERWE
( 19 5 4 - 1967)

Leier van formaat
Na die verwerwtng van die grade B .A. en B.Ed. sowel
as 'n onderwysdtploma aan die US waar hy reeds
tydens sy studentejare sterk letersetenskappe geo
penbaar het, gee hy onderwys te Moorreesburg en
aan die Paul Goos Gimnastum op Stellenboseh. In
1945 aanvaar h y diens ann WOK a s d osent in Afri
kaans. Met mgang van 1954 is h y as h oo f van die
mngtmg b enoem.
Tydens sy bewind h et die opbloeifase wat in sy
voorganger se tyd begin het, voortgcdu u r . Die studen 
tetal het gegroei van 303 in 1954 tot 4 95 in 1967.
tcrwyl die pcrsonccl aangegroeihet tot 40. In 1960 is
op sy inisiatief en na talle vertoe 'n groot d eurbraak
gemaak: d ie eerste speslallsertngskursus In die
akademiese vakke h et in die jaar a an WOK b egin.
Bclangrlk in sy pcrtode was ook d ie uttbretdtng van
fis tese gertewe waarna in h oofstuk 5 verwys sal word.

Besondere venne1ding m oet gemaak word van die vergronng van die k ollegeterreln en
die tn geb rutknerrnng van 'n vergadersaal, wat vandag n og s y naam dra, Nuwe kollege
kleure is ook In sy tyd in gebruik geneem.
Hy hel op di e opvoedkund tge en breer kulturele lerreine diep spore getra p. Op die
gebted van die m oedertaalonderwys het hy baanbrekerswerk gedoen. Vir h om was die
onderwys waarlik 'n 1ewenstaak en roe p tng, Daarby was h y 'n beson dere m ens en 'n
woordku nstena ar. Watter c u d -s tuden t sal sy weeklikse saaIpraatj ies oo tt vergeet?
Tussen h om, sy personee1 en sy studente was daar 'n bes ondere band . Hy h et groot
waardertng vlr kollegas en stu den te gehad en altyd die m ootste in hulle raakgesten.
Gevolglik het by h u ITe hoogs te agttng geniet.
Van b orn is gese: "Hywas 'n eaaler van Ilefde. vliends kap. aanmoedigtng en troos en
het altyd helder e n duidelike m oti ewe gekoester." Daaro m het hy wye erkenning gekry,
Saos sy voorganger was hy lid van die h oofbestuur en d ie dagbestuu r van die SAO U

asook voorsitter van die orgarusaste en die Gesa
m entlike Raad van Onde rwysvereniglngs In Kaap
land . Op nasion ale vlak was hy lid van die S uid
Atnkaanse Onderwysersbond en die Federate Raad
van Sutd -Afrikaanse On d crwyscrsvererugings . Die
S A Akademte h et d ie status van fakulteitsltd a an
hom toegeken,
MATTHYS J OHANNES LOURENS

OLIVIER (1 9 6 8 - 1977)

Redenaar van formaat
Saos sy voorganger was hy ook 'n c ud-Matte: hy h et

"" die onderwysdiploma en die gmad B.A. aan US ver -
'- wert. Hy gee onderwys op Stellcnbosch en Piketberg,

m aar tree in 19 4 9 toe to t die personeel van WOK as
dosent in Afrikaans en Geskiedcnis. In Januarie
1961l aanvaar hy die betrekking a s hoof van die
kollege, Di l was in sy tydperk dat die arnpsnaarn van
die betrekking verander is na rektor .
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Die ses Vise-Re1ctore van WOK

Agter v.Ln.r. dr. J. N. S . du Plessis. dr. M. Broodryk, mnr. J . J. du P. du Tait

Voor v.Ln.r. mnre. P. H. Nortie. G. P. Lochner. J. A van ZyL



Gedurende die veertienjarige termyn waartyd ens hy rektor was. het groat on twikke
Iin ge ten ops igte van onderwysersop leiding in Kaapland p la a sgevind . Hy moes dit a an
WOK implementeer. Inderdaad is daar met die tn etel ltng van 'n verpltgtc d riejarige on 
derwysdiploma in 1968 'n n uwe bedding b etree. Dtt het oak die etnde van die
spesialisertngs kursus se in die akademiese vakke en kindertuin beteken. Nuwe sp
estaltsertngskursu s s e is mettertyd tngestel in die vterde ja ar: eers net in Wetenskap.
Mu siek en Naaldwerk, maar is la ter uttgebrei n a di e m ees te and er akademtese vakke.
Kort voor sy aftrede is .. getn-tegreerde vtertartge d lplomakursus ook tnges tel, Hoewel
dit rue verpligtend is om d ie kursus te voIg rue, word d tt m e ttertyd d eur verreweg d ie
meeste stu dente gevolg,
Drt s preek eintlik vanself dat nuwe kursusse n uwe behoeftes en nuwe geleenthede
geskep het. Soos in hoofstuk 5 verduidelik sal word. is akkommodaste- en on de rngge
rtcwc in dte vroee sewentigcrjarc u itgebrei en ge moderniseer . Die kollege se inskrywin g
het gegro ei tot 63 3 in 1977 en die getal personeellede to t 64. Saam hiermee het di e
kollege 'n bloeitydperk op sport- e n kulturele gebied beleef en sy s tempel dutdelik
afgedru.k - rue net in die gemeenskap en omgewtng rue. maar oak op provtnstale en
nasionale vlak.
Mnr. M,J.L. OliVier is 'n ondcrwyskenner , 'n mens m et 'n fyn aanvoeltng vir dit wat
p rtns ip teel reg is. 'n vaderlandsliewen de Afrikaner en 'n diepgetowige Ch rtsten . As
rektor was hy bekwaarn en ferm me t buitengewone adminis tra tlewe gawes. Hler 
benewens besktk hy oor 'n besondere joemalistieke talent, terwyl sygawes as redenaar
en s preker oral bekend is. As m ens beskikhy oar die uitsonderlike vermoe om met albei
voete op die aarde te bly.
Sy invloed het veel verder as sy ete werkkrtng ge strek. Aan die georgantseerde
on derwysb eroep het h y voortr eflike dtens gelewer. Soos sy drre voorgangers h et hy van
sy kollegas erkenning gekry deu rdat hy verkies is tot lid van die hoolbestuur . die
dagbestuur en tot voorsitter van die SAO U. verd er ook t ot lid van die Gesamen tlike
Raad van die Kaaplandse Onderwysersverenigings en die Federale Raad van-die Suid 
Afrikaanse Onderwysersvererugirrgs. Voorts h et h y die S A O U verteenwoordtg in ta lle
departernentele kommtsstes en nas ionale Hggame. Sedert 1972 tree hyop as redakteur
van Die TIme - 'n ampwat hy tans nog beklee. Hywas ook lid van di e Suid-Afrikaanse
Padveiligheidsraad.
Aan d ie einde van 1977 het mnr. Olivier met pensloen u tt die diens getree. Oor sy
rektorskap het mnr. P.H. Nortje, vtse -rektor, die volgen de geskryf: "Die pos is nie
bestern vir die rruddelma tige mens. die gewone sterweling nle, maar slegs vir .d te
b cgcnadigdes. Mnr. Olivier was en is s o 'n begenadigde mens.'

ETIENNE SMIT (197 8 . 1989)

Onderwysmens
Aan die b egin van 1978 het mnr.. la ter dr.
Etienne Smit mnr, Olivier opgcvolg as WOK sc
sewe n d e en. soos dit later sou b lyk . laaste rek
to r. Na sy studie aan die Uruverstte it van Stellen
bosch. wa ar hy benewens d ie on derwysdipluma
die grade ESc, en M. Ed. verwerf het lhy pro
m oveer in 1985 toe sy proefskri f vir die D.Ed.
aanvaar is). gee hy onderwys in Kimberley en
Wynberg. Sy eerste h oofskap was die van die
Hoerskool Maclear, waarna hy vinnig vord er en
opeen volgen d h oof word van die Hoerskool
An drew Rabie in Port Elizabeth en die Hoerskool
D.F. Malan in Bellville.
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Een van die eerste ontwikkelinge wat hy as rektor moes hantecr, was die Im p lem en
termg van die samewerkingsooreenkoms tussen die Kaapse Provmstale Administrasie
en die Unrverstteit van Stellenboseh Vir die gesamentllke opleiding van leerkragte. As
uttvtoetsel hiervan het 'n Kollegeraad en Kollegesenaat op 22 Me i 1979 gekonstitueer.
'n Stelsel van die koordmertng van werksaamhede, die moderenng van vraestelle en
skrtfte sowel as 'n netwerkvan Senaatkomitees Is in die lewe geroep . Deur die instelling
van amptelrke akademiese openlnge en forrnele diplomaplegtighede het di e kollege sy
nuu tverworwe grater outonomte na butte getoon.
Die grootste urtdagtng aan dr. Smit as rektor was die hantenng van die dalende
studentegetalle vanwee die herinstelling van 'n kwotastelsel vanaf 19 78, Die afname
van die inskIywlng aan die kollege het 'n nuwe kun dtgh etd verets , te w ete die
beplanning vir 'n negattewe groetkoers. Die iruigting moes steeds sy lewenskragtigheid
beh ou en uitbou. sy aktiwiteite handbaaf en sy plek volstaan. Selfond ersoek is
toegepa s en as uttvloetsel hiervan is nuwe aksies geloods en aanpassmgs gemaak.
Ten spyte van die dalende studentegetal. het daar verskeie ontwtkkeltnge in d ie pertode
plaasgevmd , Die eerste s tudente in a ie vieIj arige IrOD -ku rsu5 het in 1979 hul d ip lomas
on tvang , 'n vierjange HOD (Junior Prtrner) is mgestcl. verskc te nuwe vakke is tngevoer,
'n nuwe stelsel van onderwyspraktykopleiding is geimplementeer, 'n vakblad , die
WOK-INDABA. het verskyn - om maar enkeles te n oem.
As Ieier was dr. S mit 'n dernokraat en as eodantg 'n gee sdrtftrge voorstander van '0

kornttcestclsel , Sodoende het hy die b eslu ttnermngsproses deur cnkelingc oo rgcskakel
na 'n besluitnemmgsproses waartn daar wye inspraak is . Met sy "oop deur" -beleid h et
hy doeltreffende kommunikasiekanale opgebou en 'n oop gesprek moonthk gemaak.
Sy admtrustrattewe en organisatoriese gawes het 'n groat bydrae gelewer om die
a dmints trasie van die kollege meer vaartbelyn te maak. Die totstand koming van 'n
person eelhand.leiding was een van d ie bes te on twrkkelmge oott, want deur di e
tngebrutkneming daarvan is talle on sekerhede uit di e weg geruim.
Dr. Smit , 'n akademikus en wetenskapbkc . het die u itbou van akadem.iese standaarde
by personeellede en studente b evcrder . By is by uitstek 'n kultu unnens met 'n
b eson dere ptetcit Vir di e verlede, Tog het hy 'n gebalanseerde mens gebly. WOK se
pres tasies op kulturele, sport- en ander gebiede wat geduren de sy rektorskap p laasge
viud het en in die publlkasle opgeteken Is, getutg da arvan.
Oit spreek eintUk vanselfdat 'n per-soon met sy kwalttette opgeroep sou word om hom
wyer as op die p laaslike diensbaar tc s tel. Meer as 'n dekade lank dien h y in die
hoofbes tuu r en die u itvoeren de k omitee van die S A O U, die orgarusasie waarvan hy
reeds voo r sy koms na WOK voorsrtter was. Hy was oak lid van d ie Gesamentllke Raad
van die Kaaplandse On derwysersveremgings en van verskete provtns tale en inter
proviusiale departementele k omitees. Tans dien hy n og in di e S treekraad Vir Kultuur
Sake in Wes-Kaap . dieadvies komitee van di e RGN oar Doelmatige Musiekopvoedin g in
die RSA en in die dagbestuur van die Andrew Mu rray Prysfonds.

3. FISIESE GERIEWE
Toe dr . Murray se n uwe Semmarte in J anuarie 1874 begin het, was dtt gehutsves in 'n
gebou beken d as White House (gelee ongeveer daar waar Huis \Vouter Malan vanda g
Ie.] Die gebou Is op 24 Oktober 1873 Vir R3 200 van 'n mnr. Schoch aangekoop . Dit is
d ie volgen de dag plegng tngewy, Dit het bestaan uit 'n aantal woonkamers, 'n winkel
en 'n groat solder . By di e koop was verder ingeslurt: 'n groot perseel met tuine en 'n
Wingerd tot aan di e Krommerivier en vcrskeie gebouc, waaron der 'n groot pakhuis m et
'n graanskuur bo-op en bediendckwartiere. Laasgenocmde is la te r om sk ep in 'n
klaskamer en musiekkamers en die pakhuis in 'n klas kamer. D ie White House
kom pleks was groat gen oeg Vir die inwoning van 4 0 kosgangers en Vir hulle onderrtg.
Met die opening van die skoal was daar reeds 'n hutsvesnngsprobleem. Van die
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aansoek e k on n et 4 0 aanvaar word en meer as 70 is van d ie hand gewys, Dit was
duideltk da t 'n groter gebou n oodsaaklik was. Om geld vir d ie nodtgc uitbreiding te kIy.
het d r. Murray vier maande lank in Ka a pstad en die Oranjc-Vrystaat rondgercis . Hy
het:10 gemcentes besoek en die s aak van onderwysersop letdtng bate sterk bepleit. By
het R4 6 00 tngesamel. Die Semtnartedogters het R500 vir die nuwe koshuis be1oof. Na
lang on derbandeltngs is 'n perseel DOS van die White Ho use vir R6DO gekoop. Daar is
begin filet d ie beplanning vir die oprtgung van 'n koshuis wal 50 dogters moes h utsvcs.

Byna 2000 mens e was teenwoord tg toe die nuwe koshuts - Murray Hall en tans Huts
Murray - se hoeksteen op 19 November 1874 gele ts. 'u Spestale tretn van Kaapstad af
het belangs tellendes gebrtng. Die koshu ts is op Dtnsdag. 2 7 Julie 1875 mgewy . Weer
het 'n spestale trein ongeveer 25 0 besoekers u tt Kaapstad. Stellenbosch en die Paarl
gebring. Die plegttghetd het om 14: 0 0 begin met 'n leerlingoptog van die White House
na die ker k. Die gebou en die perseel waarop die n uwe koshuis gestaan het. het
ungevee r R8 000 gekos. Die meub els s e koste was ongeveer RI 000. Die totale koste van
die Whit e Hou se en Huts Murray h et ongeveer R 15 000 beloop.
Regoor Mu rray en die White House was 'n oop perseel (die Goodnowsaal is tans daar
gelee) , Toe dit in die m ark kom. h e t mej . Fergu s on dit Vir R300 gekoop, Later h et sy ook
'n ander gebou lwaar Hu ls Meiring tans gelee is) vi r Rl 400 gekoop. Dit was die Cottage.
'n Ander bekende onderwyseres van die Semtnarte was mej. M.E . Cummings . oa k van
Mount Holyoke. Toe die Seminarie sy nende bestaansjaar in Desember 18 83 h erdenk.
het sybesefdat die Seminariesaal se sitplekvir 125lcerlinge te min was . Daar was 2 50
sitplekke en 'n gimnastieksaal nodig. Dadelik is aan die werk gesprtng. 1\vee h ere het
elk R20 gcskenk. Ole dogters wat die s kool verlaat het . R34. 'n Totaal du s van R74.
maar vir 'n saal was rntnstens R4 000 nodtg.
Terwyl mej , Cummings in 18 85 met verlofin dieVSAwas. h et sy k ontak gemaak met
rnnr. E,A. Goodnow, 'n skatryk Amerikaner. Hy was beretd om die R4 000 te skenk.
Later het hy nog R2 000 bygedra. Intussen het me]. Ferg uson gesorg dat d ie perseel
bekorn is waarop die saal gebou kon word. Die Goodnowsaal se hoeksteen is op
Donderdag. 29 Oktuber 1885 gele . Dil is in Oktober 1886 tngewy en in gebrutk geneem.
Die saal is in 1986 tot nasionale gedenkwaardigheld geproklameer . M.M , Walters. die
beken de Afiikaanse dramaturg, het Vir die geleentheld 'n paslike toneelstuk geskryf:
Oor die Llmiete, Plaaslike talent, waaronder WOK-dosente. het as spelers opgetree,
Die Seminarie is van d ie begin at tot aan die einde van 1895 in sy taak a s opleid ingskool
Vir onderwyseresse bygestaan d eur die SeunskooI. Tydens die on der h andelmge oor d ie
sugnng van 'n op leid ingskool gedurende 1895 . Is beplan om 'n nuwe gebou op te rig
met drte groat klaskarne rs vir studente in die eerste, twecde en derdcja ar . Dit s ou die
eers t e opleldingskool van die aard in Kaapland we ea. Daar m oes ook klaskamers wees
Vir die leerlinge van die Malherbestraatskool - opgcrig in 188 1 en la ter bekend a s d ie
Malherb« Street Poor SchooL Die skool s ou dien as oefens kool vir die leerltn g- on 
derwysers. Verder moes 'n manskoshuis gebou word met woongert ewe vir die rneto
diekonderwystrs. Laasgenoemdes woes toestg hall oor die koshuis . Dr. Muir. die
S.G .O.. het rnnr. McCrone en men. Fergus on en Bliss versoek om '0 perseel te bekom
en planne op t e stel vir 'n gebou vir die Opleidingskool. Hulle het dadelik aan die werk
gespring. 'n S tuk grand. n aby die bestaande Modelskool in Malherbestraa t . is op die
hoek van Pentz- en Fontemstraat van die murustpalitett aangekoop, Mnr.. later s ir.
Herbert Baker. die latere bekende argttek. he t 'n "be sketc gebou " van ses vertrekke
ontwerp. Dit sou ook die Modelskool van mej , Watermeycr a s oefenskool m oes hutsves.
Vroeg in 1896 is m et die b ouwerk begin. Omdat d ie Op leidmgskool nog nie oor sy eie
gebou beskik het nle. het dit die Midway-gebou. tussen White House en Murray Hall.
ses maandc lank van die Seminarie gehuur. Dtt was 'n d rteve rtrekgcb ou tp e wat dr.
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Murray oorspronklik saam met WhIte House aangekoop h et. By geleen theld Is dlt
gebrulk as woo nhuts en selfs a s pakhu ts met 'n graansolder . In die beskete geboutj ie
is d ie eerste tree op die WOK-p ad gestap oTeen Julie 189 6 is d ie nuwe gebou van die
Op leidingskool betrek. Die totale boukostewas mmder as R6 000. In 1897 ts :n saal en
'n addis ion ele klaskamer bygevoegen daarna kon di e studente wat reeds die Matrtkula
ste -eksamen afgele h et - dit was die sg. Middelklas - ookvandie Seminarte atoorgepl aas
word na die nuwe gebou. Mnr. McCrone het gesorg dat die n cdige a meu b lemen t van
die Departement van Onderwys bekom is.
In daardie stadium het di e Opletdingskool. la ter di e Opicidingskollege. geen Iostesge
rtewc vir sy studente gehad nfe. Die Semtnarte het die Iostes verskaf. Om genoeg
h utsve stin g vir sy stu dente te verskaf. het 'n probleern gebly . In Au gustus 1896 het die
Semtnarte die destydse Commercial Hotel aangekoop en d it tot Grevll1eas h erdoop.
Agt kamers is daar tngertg as huisvesting vir studente. In tussen het die Semlnarte
s teeds gegrcet. Teen 19 0 2 wa s d a ar s oveel Ieerunge da t losiesplek in di e dorp gevtnd
rno es word . Dtt was 'n onbevredtgende toedrag van sake. Daar1s begin met die op rrgting
van 'n nuwe koshuts m et hutsvestmg vir minstens 50 kosgangers. Die weldoener
Goodnow het weer een s sy hand in sy sak gesteek en R2 000 geskenk. Huis Bliss is in
1904 voltooi en betrek. Dit het eers in 1970 WOK-eiendom geword.
Die kindertuinklas is in 190 7 oorgeplaas van die Serrunarte at en ingelyf by die
Opleidingsk ollege. 'n Groter gebou was nodig. Daarvoor is eers in 19 1 1 begroot, Die
m urustpahtctt het virdie gcbou 'n perseel geskenk wes en suid van d ie 1896 - bes taande
gebou , d .w.s. op die h oek van Pentz- en Jan van Riebeeekstraat . J ohn Parker. di e
argttck. het 'n s ierlike gebou ontwerp bestaande u it 'n saa l en klaskamers. Dr. And rew
Murray het op 6 .Jurue 191 2 die eerste sooi gespit vir die n u we gebou se fon damente.
Op die eerste dag van die eerste kwartaal van 191 3 - die prestese datum is on bekend
- is dit arnptelik geopen. Dr. Mu ir was teenwoordtg en m oes 'n toespraa:k hou.
Gedurende die tydperk 191 3 - 1922 is geen verdere aandag ge skenk aan geb ou e nie.

Die Senlinarte was tn tussen s teeds b are betrokke by die kollege. Daarom rig hy Huts
Navarre in 1927 op as koshuis Vir die kollege se dames tuden te. Tot in die stadium is
vir losiesdoeleindes geen verskil gemaak tussen damestu dente en Mets tes kooldogters
rue. Die Seminartum het vir die los ies gesorg en die kollege het daaroor geen
seggenskap gehad nie. Die Seminarium-trustees h et Navarre op 2 November 19 38 Vir
RI 3 000 aan die Kaaplandse On derwysdepartem ent ve rkoop. Hiermee het die k ollege
sy eerste koshuis gekry, alhoeweI damestuden te jare lank gehuisves was in '0

Icsresh u ts Sunnyside. wa t later herdoop is na gwathu . Die Departement van
On derwys het di e perseel in 1937 aangekoop en di t in 194 1 oms kep in 'n manskoshuis .
Gedurende die jare 1940 - 194 6 is die kollegestuden te gehuisves onder d irekte
kollcgebeheer. tn Navarre was 85 dames en in Kwathu 25 mans . Huts Mur-ray met sy
45 dames wa s nag Semtnarte-etendom. rna a.r wa s onder kollegebeheer . Die kollege ltd
Vir 'n a antal Jare lot aan die einde va n 1944 ook die gebruik gehad van dr. Andrew
Mu rray se huts, ClaJrvaux.

Ole Kaaplandse Onderwysdepartement h e t gedu rende 19 47 die Seminarte se geboue
en persele Vir R36 000 gekoop om dit t e gebruik Vir die kollege e n die Hoer Metsieskool.
Verder is besluit om die studen te en sko liere Vir lostesdoeletndes van mekaar te sket.
Daarom word Na varre aan 1948 se begin 'n Meisieskoolkoshuis. Die kollege het sy
damestu dente toe gehu isve s in die Seminariegebou e . naamlik Murray . Bliss. die Mary
LyOnsaaI. d ie Hospital (tans Holyoke) en The Oaks. Van 1949 af is die Goodnowsaal
en Midway ook Vir losiesplek ingerig. Die lo s iesplek vir d ie 234 s tu dente aan 1 950 se
etndewas Bliss. Murray. Goodnow en Kwathu . Vird ie volgen de jaar moes Frle denheim
Vir 3 8 ekstra dames en Les Malanot vir ag ekstra mans gebrutk word.
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Teen 1950 se einde is beslu it dat 'n n uwe darneskoshuis opgerrg gaan word waar die
White House gestaan het. Dtt sou huisvesting bred aan 60 s tuden te . Die nuwe k oshuts.
Huis Wouter:Malan. is inJunie 1953 voltooi. Saam met die toerus ttng het d tt rneer as
R120 000 gekos. Teen 1953 se etnde h et d ie k ollege 270 dames gehuisves. In Kwathu
m et sy op s laangebou e, wa t in 1952 bygevoeg is, was 54 mans. Planne vir 'n n uwe
dameskoshuiS vir 120 studente is in 1956 opgestel. Di t was Huis Meiring en is in 1959
volto oi. Dit is vernoem na dr. J .G. Meiring, 'n ou d- rektor van WOK.
Ween s die kollege se groeiende studentegetal m oes gedung vir m anstudent e vir
h utsvesnng voorstening gemaak word. Navarre is aan 19 63 se b egin in 'n rnansk osh u ts
omskep , Huis MacCrone was van 1970 - 1985 'n manskoshuts vir 45 studente.
Die P1eter Rettefskool was die k ollege se oefenskool. Van 19 45 af is d it onder d irekte
kollegebeheer geplaas. 'n Nuwe skool is opgertg op die terrein waar Kwathu was. Dit
is die Laezskoo1 Hugo Rust en is op 4 April 1949 in gebruik geneem, Die kollegekam
pu s is t oe vergroot met die to evoeging van die Pieter Hetiefskool s e geboue. Die gebou
is in 1969 gesloop, wat aanleiding gegee het tot 'n groot stryd.
Sewe d oeltreffend mgertgte musiekkamers is in 1952 by die kollege opgeng. Di t moes
voorsten in die musiekstu dente s e groetende beboeftes . Ged urende die volgende jaar
is 'n h outwerkkamer vir 40 studente aangebou asook wee rutm klaskamers . Een van
die twee s ou as biblioteek tngertg word.
Die Kaapse Provinsia le Administrasie het gedurende 1956 besluit om aile vas te
eicndorn aangrensend aan die k ollege uit te koop vir tockom sttge u itbreid ings.
Intussen is by die k ollege aangebou. Dr. J .N. (Nieo) Malan, Kaapland se Admtnts
trateur, het die C.P. van der Merwe-, on tspanning- en demonstraslesaal en 'n groot
blok vakkamers In Oktober 1962 amptelik In gebruik ges tel. Die admmis traste h et
bes luit om m et slopingswerk te b egin sodat 'n andergebouekompleks op die b estaande
perseel opgeng k on word . Op aanbeveling van die Kaaplandse onderwysdeparternent
het die administrasie gedurende 196 6 besluit om van die bestaande kollegebou af
ooswaarts aile vaste eien dom tussen Pentz- en Malherbestraat tot aan die S pruitrivicr
te on tet en . Die hoop is uitgespreek dat reeds in 1967 aan die nuwe k ompleks begin bou
konword.

'n Tender van bykans R600 000 is teen 196 8 se elnde aanvaar vir d ie bou van 14
vQorlCSingIokale. twee wetenskaplokale, 'n admtn tstratiewe en musiekblok. 'n gtmna
sium. 'n laboratorium en 'n hout- en naaldwerkkarner. Die m u siekblok en
naaldwerkkamer is gebou op die plek waar die Pieter Retiefskool was. Die bestaande
laboratortum is om s kep In 'n Aardrykskunde-Ie stnglokaal en die bestaande hout
werkkamer In m u sie kkamers. By die nuwe gebou ts ookvoorsientnggemaakvir 'n groot
en gerteflike b iblioteek. Oit word die M.J.L. Olivier -biblioteek .
Die nuwe gebouekom pleks is reeds In 19 7 1 voltooi. Di e gedagte was om dJe nuwe gebou
In die jaar amptelik in gebruik te neem sodat dit kon saamval met dJe 75ste
bes taansj aar van die kollege, Aangesten die h ele kollegeterretn teen die etnde van di e
jaar n og m e verfraai was m e, is bes luit om tot die volgende jaar te wag. Die amptelike
ingebruikneming was op Woensdag. 13 September 19 72. Mnr. S . [Fartie] Theron.
Kaap land se Direkteur van Onderwys, h et die seremonte waargeneem. In die s tadiu m
was by die kollege 60 dosen te en oor die 600 s tu d en te.
Aangesien die kollege rue sy eie swem b ad het me. moet vir die Liggaarnltke Opvoedtng
Studente se swemopleidtng van die m unisipale swembad gebruik gemaak word .
Daarnm is 'n sportkompleks In 1975 beplan. Ott het tngesluit 'n swembad en twee
girnnasla. Gebrek aan fondse h e t die uitvoer van die projek voorloptg verhind er . Na 'n
aantal j are se gesloer. h et 'n kollege-afvaardiging mnr, J .J. Vosloo op 2 7 Julie 1979
gaan spreek. Hy was die hoof van die Onderwysdcpartcmcnt se Afdeling Fisiese
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Geriewe. Hy h et gcsc dat die gimnastum en swembad op die 1980-begroting was. Teen
19 8 1 se einde is gese dat dit op die 1982 -begroting was . Teen 1989 se einde het nog
niks daarvan tereggekom nie.
Ween s die veranderen d e omstandighede in blanke onderwys is at hoe m eer bepcrkings
geplaas 01' die aantal gekeurde studente vir kollege-opletdtng. Die s ituasie het so
ontwikkel dat die owerheid in Oktob er 1987 besluit h et om WOK en die Onderwysers 
koUege Paarl (OKP) 01' 1 .Januarte 1990 te amalgarnecr . Die Onderwyskollege Boland
ontstaan sod oende . Die \VOK-kampus sal die nuwe kollege huisves.
Die amalgamasie het meegebrtng dat by die WOK-gebouekompleks lokale aangebou
moet word om die metaalwerkkursus te kan akkommodeer. Uitbreiding word oo k aan
die admlnlstratiewe blok gedoen. Bouwerk het in Maart 1989 begin.

4.KURSUSSE

131

Persentas ie

Onderwysers vir die pnmere skool is gedurende die Iaaste paar dekades van die
negentiende eeu hoofsaaklik deur mtddel van dle kwekeltngstelsel opgelei. Die groot
probleem wat verhinder het dat 'n doeltreffende kwekellngstelsel tot stand gebnng kon
word, was dat die meeste onderwysers wat d ie opleidtng moes aanbied , self swak
opgelet was. Hulle was nie na behore in staat om hierdie taak suksesvol u it te voe r nie.
Die toelatmgsvereiste vir kwekelingonderwysers was ook b ale laag, nl. st. 5 in 1899,
s t. 6 in 190 I en st. 7 in 1909.
In 189 6, dicjaar toc die Wellingtonse Opleidingskool tot s tand gekorn het. wa s d ie stand
van d ie opleiding van die onderwysers by die 2 327 b lanke skole wat daardie j aar
m speksle ontvang het, soos volg:
Gekwalifiseerd met die Regertng
se Onderwysersertifikaat 162
GekwaIifiseerd met die Kaaplandse
Eers te - en Tweedeklassertifikaat
Gekwalifiseerd met die Kaaplandse Derde
klassertifikaat
Oeen professlonele kwallfikasie nle

1377
2 161
3 831

In 'n groat sentrum soos Kaapstad kon die probleem oorbrug word. maar vir die
1'lattelandse gebiede wa s daar nie 'n bevredJgende oplc s s tn g nie.
Dr. Thomas Muir, die SGO. hel Wellington uttgesonder a s 'n do rp waar guns ttge
resulla!e deur 'n opknapping van die kwekeI1ngstelsel verwag kon word omdat 'n
relattef groot getal dogters h u lle opleiding as onderwyseres se by die Hugenote
Scminarie kon ondergaan. Ook het mnr. MaeCrone by die Seunskool en mnr, Stu ck!
van die Blouvleiskool goete werk van die kwekeI1ngs telsel gemaak.
Die verwagttng het nie beskaam me, want reeds in die sngnngsjaar van die Op lei
dIngskool was die eksamenu itslae s oos volg:

Kandidate geeksammeer Gedruip
gedruip

Eerstejaars 2 1 4 19 ,0

Tweedej aars 34 2 5 ,9
Derdejaars 45 4 8 ,9
TOTAAL 100 10 10 ,0"/0
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Die persentaste druipelinge was laer as die syfer vir blanke kandfdate in die hele
provtnsie. Dieselfde ten den s is oa k in die volgen de j aar waargneern, sodat die SGO die
benammg "training sch ool"- gebrulk vir alIe skole waar kwekellngo nderwysers opgelei
is - In 1899 vervang het deur - die b enaming "Wellington Training College" .
Die sg . "Mid dle Class" (die ou ()2 en T, vir dtegene wat reeds die Matrlkulasle-eksamen
afgele h et) Is In 1897 vanaf die 5eminarte na d ie Opleidingskool oo rgep la as. Die
opleid ing van kindertUinonderwyseresse het in 190 7 gevolg. Die volgende s ertifikate
kon t een die elnde van die eerste dekade van hierdie eeu by WOK verwerf word:
- die Derdeklasserttfikaat (03: drie jaar n a st. 7)

- die T weedeklasserllftkaat [02 : twee jaar na die Senior 5ertiJlkaat pl us 0 3 . ofeen jaar
na die B.A. -graad)

- d ie Elementary K1nd ergarten-sert1flka at (E.K. G.: ee n jaar n a 0 3)
- d ie Higher Kindergarten-sertiflkaat (H .K.G.: een jaar n a E .K.G.)
'n Senior Derdcklassertntkaat (03 Senior : eert jaar na 03) is in 1912 tngevoer . 'n
Verdere sta p wa s d ie bepal1ng dat alIe 03-kandidate vanaf 191 4 h u lle k ursusse by
opleidtngs kollegcs m oes vol toot. Vanaf 1920. toe d ie kwekelingstelsel finaal in Kaap 
land afgeskaf ts , m oes alIe opleidtng by o pleidm gs kolleges ge s kied. Van toe afwas s t.
B ook die mirumumtoe tatmgsverets te en het die aard van die eksamens sekere
verandermge ondergaan: benewens Metodiek en Klasoriderwys is die vakke van die
pnmere skool oo k geeksarmneer. In sornmtge van die vakke was daar selfs s pcsialc
departcmcntele cksamcn s .
Die name van voorgenoernde sertifikate is in 1922 verandcr na die Laer Prtmerc
Onderwyscrsert1flkaat en die Hoer Primcrc Onderwyssertilikaal. Die eerste kandida te
het in 1923 die tweejange Laer Prim cre On derwy s er sertfftka a t (Prim ary Lower Tea ch
ers' Cerrtflcate] verwerf Studente wat die opletdtngs kursus met s ukses voltoot het en
die Onderwysdepartement s e eksamens in die twee jaar ges laag he t, kon eera op die
uitreiking van die sertiflkaat aanspraak maak nadat 'n Inspekteur van On derwys dit
aa nbeveel h et n a vo ltooiing van een jaar onderwys in die praktyk. Studen te wat die
kursus vir kindertuin onderwys wou neern . moes eers in di e tweejartge Laer Prtmere
Onderwysersertlflkaat of d ie eerste jaar van die Hoer Pnrnere OnderwysersertiJlkaat
slaag,

Vanaf 1929 is die toelatmgsve retste verh oog tot d ie Matrikulasteserttfikaat of 'n
vergelykbare Senior 5ertiJikaal. 'n Nuwe kursus , d ie tweejange Primere Onderwyser
serlillkaat (POS), het in werking getree. Dit was byna vier dekadcs lank [to t in 1969)
die minimumoplciding. In somrrnge vakkc, ve ra! die praktiese vakke. was daar geen
skrtftelike eksamen rue . Die inhoud en metodes van onderwys is deur die Departernen 
tele Inslru kteur jlnslruktrise getocts. Bcnewens die POS kon studente by WOK ook d ie
eenjarfge Hoer Prtrnere Onderwysersertifikaat (Kleinkinders koolmetodiek) volg .
Die SATA (South AfricanTeachers' Associa tio n) het by h u lle 1933-kon gres die volgen de
versoek tot die Departement gertg: "That the Departement b e u rged to set up a third
year Course of training leading to the special qualification of music teahers," Aanvank
11k was d ie vcrtce onsuksesvol, maar in 19 37 h e t die Departement aangekondig dat die
HPOS In Klasmuslek vanaf 193 8 by WOK en vanaf 1939 by Grahamstsd tngestel sou
Word. Hterdie kursu s was rue bedoel vir die on derng van tnstrurnentale mustek aan
in divid u ele Iee rlmge nie. Die makstmumgetal studente per jaar is op 10 per kollege
vasgestel.

In 19 52 is die HPOS in Klasmusiek by die Grahamstadse Onderwyserskollege gestaak,
WOK was van toe af tradisionee! die erngste kollegc in Kaapland wat hterdie en later
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oak die andermusiekkursusse aangebied het. Ander spestaltsertngskursusse wat oak
aan WO K toegeken is . was die HPOS (Huishoudkunde) in 1950 en die HPOS
(Naaldwerk) in 1952 . Eersgenoernde ku rsus is in 19 65 gestaak.
Omdat vir die akademiese vakke geen spesialite its kurs us bestaan h et nie, h et WOK
seder! 1958 vertoe vir sodaruge kursus gerig. Die HPOS (Akademiese Vakke) is gevolgltk
in 1960 eerste by WOK Ingestel en het die vakke Afrikaans. Engels, Rekenkunde.
Geskiedenls en AardIykskunde mgeslu tt, Gedurende die 11 jaar van h1erdle kursus se
bestaan byWOK. het 353 afgestudeerdes met hierdie kwalifikasie d ie onderwys betree.
'n Nu we verphguge driejartge ople tdtng vir die Prtmere Onderwysdtploma h et in 1968
begin. Gedurende die eerste jaar het al die studente dteselfde vakke geneern a s in die
POS behalwe dat twee vakke gekies moes word uit die groep Skoolmustek, Kuns ,
Handwerk en Liggaamsopvoedlng. Enkele ander vakke is later toegevoeg.
Na die eerste jaar is die kursus geskei vir oplei dm g vir die onderwys vir enersyds die
Junior pnmere s tand erd s en andersyds die senior prtrnere s tanderds. In die derde jaar
kon die s tudente in die senior primere kursus verde r ki es tussen die rtgnngs
Akaderntese Vakke, Skoolmusiek. Kuns, Handwerk. Naaldwerk ofLiggaamsopvoedlng.
Die eers t e studente wat die POD (Senior ofJ unior standerds) behaal het. het in 1970
hu lle diplomas verwerf.
Met di e invoer van die verpligte driejange POD. is besluit om oo k vie rdejaarkursusse
in te stel. Oit is d ie Onderwysdiploma (00) gcnocm. Die volgcnde n gtings is by WOK
ingevoer: Naaldwerk (19 71). Akademiese Vakke (1972). Klasmu siek (1972) en Instru
mcntale Musi ek (1973) . Met die tnste lltn g van die vterd ej a arsk u r s u s in Instrumentale
Musiek h et d it die eer ste keel' in Kaapland gebeu r dat rrrustekonderwysers wat by 'n
kollege opgeIei is, 'n permanente betrekking as m usiekonderwyser in die laer skoa l (vir
die tndtvtduele onderng in Muslek) kon beklee.
Die benaminge Prtmere Onderwys d ip loma Idrtejartge opleiding) en Onderwy sdlp loma
I'n verdere eenjartge oplelding) Is sedert 1977 verander to t On derwysdlploma (Junior
of Senior Primer) en Hoer Onderwys diploma (Junior of Senior Primer).
Onderwys er sopletdmg aan WOK Is sedert 1979 gedoen kragtens 'n samewerkings
ooreenkom s tussen die Administrateur van Kaapland en die Unrve rsitett van Stellen
bo sch. Ditwas n odig om te kon voldoen aan die bepalmgs van artikell .A(3) van d ie Wet
01' Nasionale Onderwysbeleid (no. 39 van 1967) wat bepaal dat onderwysersopleid ing
tn n ou e samewerking tussen 'n ondcrwyskollcgc en 'n univcrsttctt sal geskied. Die
ooreenkom s maak voors iening vir m odererende In ap raak deur die u niverstteit. Die
eenj ar-ge HOD is toe uitgefaseer en s tudente kon vanaf 1980 en 1981 dte vterjartge Hoer
Onderwysdiploma (Junior of Senior Primer) neem. In die senior prtmere kursus ki es
die studente in die vie rde jaar twee vakke op vterdej aarsvlak uit Opvoedkun de,
Afrikaans, Engels. Xhosa . Oesktedents. Aardryksku nde. Wiskunde, Nat uur- en
Skeikunde. Biologie , Musiek teorie, Instrumentale Mu slek, Klasmu slek. Naaldwerk en
Uggaarnlike Opvoeding. Daarbenewens k:1es die stu d ent twee vakke op derdejaarsvlak
u tt die volle spektrum van derdejaarsvakke (met mslu iting van Onderwys kun de:
Begaafde KInd). In die vierde jaar van die HOD (J u nior Primer) is die verpligte vakke
aan WOK Onderwyskunde (J u nior Primer). Rcm cdier ende Onderwys en
Natuurwetenska p . Die vierde yak is 'n keusevak.
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5. ONDERWYSPRAKTYKSTELSELS
Soos in h oofstuk I reeds ver-dutdelrk. is die eerste on derwys eres se aan die S eminarie
volgen s die kwekelinp;stelsel opgelet, Utt die aard van die ttpe op letd tng wat h u lle
ondergaan h et , het die praktiese komponent '0 prommente rol gespeeL D it is dan oak
deur '0 Inspekte u r van Onderwys geevalu eer voordat se rttfisertng kon p laasvtnd,
Met die stigtmgvan d ie Opleidlngskool in 18 96 is d ie behoefte aan die praktykopleidlng
van die s tu d en te wei deeglik in ag gen eern. Om genoeg oefenfas ilitett e vir d ie studen te
te versk af, is in die beplanrung van die nuwe gebouekompleks voorsterung gemaak vir
'n sk ool. DIe sg . Modelskool van me] . Waterrneyer bet die gebou betrek en sou as
oefen skool vir die stu dente dien. Dit h et later bekend geword as die Pieter Retiefskool
en wa s tot aan die eindc van 1948 op d ie kollcgckarnpus gesetel. Volgen s die destydse
reeling bet die klem n og s lerk op die p raktiese a spek van die oplelding gele. 5tudente
mocs naamlik m tn s ten s tierr n ul' per week aan die a spek van h ul opleidtng bestee.
In die beginjarewas die praktiese onderwys die u its luitlike verantwoordclikheid van die
metod te konderwyser-ydosen t. Die nadeel van die s telsel was dat s legs personcellede
wat by die metodtek en ..krtt"-lesse betrokkewas en tgtets van die onde rwysvaardigh ede
van di e studente geweet het. In 1927 het da a r ten opsigte van die b eheer van die
prakti ese onderwys 'n bela..ngrike verandertng tngetree: rnnr. A.W. Davtes het beslutt
dat elke lid van die personeel die le iding moes gee in die onderrtg in die prtmere skool
van die vakke waarvoor hy verantwoor d eltk was. Hterdte nuwe reeling het a anle td tn g
gegee tot 'n won derlike butgsaamheid in die prakuese onderwys sowel as in die
on derwys metod es van die personeel.
'n Student was tn die era veronde rs tel am 'n totale getal van 200 u ur aan daadwerkhke
praktt es e on d erwys in die tweejarige kursus te bestee. Dit Ie voo r die hand dat di e las
darern ondraaglik geword bet vir die We llingtonse skole, vera! a s In aanmerkmg
geneem word dat daar toe reeds 'n spestahsenngskursus In die d erde jaar, nl. Kinder
tUlnon derwys bestaan bet en da t studentegetaUe bykans jaarliks ges tyg b et. So is daar
bv. In baas clkc klas In Wellington feitlik clkc dag deur 'n studentond erwy s er Of
onderrtg gegee of waarnemmg gedoen. Ve rder is klasse of kleiner kemklasse geb ruik
Vir dcmonstraste of "krtt"-Ies se.
Dit wa s in 1932 dat dic Departement van Onderwys beslutt b et om 'n nuwe maatrccl
inwcrkingte stel, nl . da t diegetaJ s tude n te in enrge sentrum vir op letd mg in ver hou d tng
rnoet wees tot die getal onderwysers in die gebted waar die prakttese onderwy s
plaasvind . Gelukkig vir Wellington is die "gebtedtnte omskryf rue en is daar gevolglik
besluit om d1t uit te brei tot die skole waarvand aan die betrokke s tu den tonderwysers
geko m bet. Die destydse Wellingtonse OpleidlngskoUege wa s die eerste In S u id -Afrtka
om sy gebted vir die praktiese onderwys op die wyse uit teb rei. Dit b et to t goeie resultate
gelei. Die emgste swakheid was dat die person eel oo k rue so uttgebretd u1tges tuu r k on
word rue, maar die voordeel daarvan dat die studente die praktiese oefenmg In
na tuu rlike egte on derwysomstandighed e k on verkry, bet ruimskoots vergoed vir dre
gebre k aan onmiddellike t oestg en begeletding deur die dosente. Die s tuden te bet
ad dision el ervartng opgedoen om da t bulle b ul by nuwe m etodes en omstandlghede
moes aanpas. Die st elsel b et so goed gewerk dat studente by b u lle terugkoms k on
"epporteer dat hulle versoek was onl groepe onderwysers toe te spreek oor rtu we
metodes. Hulle is selfs betrekklngs aangebted as h ulle maar net aansoek wou doen.
In die tyd perk van dr. J .G. Meiring se b oofskap is spesiale aandag gegee aan die
Uitbre iding van die s telsel van proefonderwys soos d it in di e tyd genoem Is. Dear is met
skole in oml1ggen de dorpe gem! d a t die kollegestudente twee keer per jaar twee weke
lank on d er toesig proefonderwys m oes doen . 5 tud en tond erwys ers is hierdeur In die
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geleen thetd gestel om naderby m et Ieerlinge ken nis te rnaak en om terselfd ertyd iels
te wete t e kom van d ie organtsasle van 'n skool. Dr. Metring skryf dat s tudente op die
wyse in die doodgewone atrnosfeer van die s kool geplaas is , ids wat hulle noodwendig
moes ontbeer by sogenaamde "krttt ek" -Iesse waarby hulle te d oe n gekry het met
wtldvrr-e md e kinders en dit boonup in d te teenwoordighetd van dosente en ander
stu den te. In die twee we ke is dte studentonderwysers elke tweede ofderde d ag besoek
de u r lede van dte kollegepersoneel, Lesse is dan geevalueer, 'n punt toegeken endie stu
dent daarvolgens gegradeer.
Dit blyk dat die steisel van prcefcnderwys tn die jare na 1936 met germge aksentver 
skille tot in die jaar 1984 in d ie bree opset ongeveer dieselfde ge bly het. Van ty d tot tyd
is meer di strikte en skole toegevoeg by die bestaandes om te voo rsren in die u itgebreide
beh oefte s van die groeiende s tudentegetalle. Die n ou ges et te organisasie van die
prakues e onderwysprogram bepaal in 'n beslissende mate hoc h artlik die samewerking
t ussen skool en kollege sal verloop, Oat Vir die program slegs die heel deegltkste en
doeltreffendste kontrole goed genoeg is. word deur mnr. P.I I. Nort]e , desrydse vise
rektor, ten sterkste onderskryf: - .. . ek kan aan geen enkele as pek van die studenton
derwyser se opleiding dink: wat op stgself van groter kernbelang is as j u is sy prakuese
oplerding nie: ook aan geen werksaamheid van die kollege waarby gelyktydig meer
mense en mccr tnngttngs. ja en selfs rneer- gemeenskappe. betrokke is en waar-, as dit
met die orgarusaste en kontrole verkeerd sou loop. groter- skade aangertg kan word rue.
'n Kollege wa t sy eie aansten geweld wil aandoen, hoef net sy praktiese ond erwys
program s wak te organiseer. Bait: gou sal bale deure u tt bale oorde vir hom toegaan!"
'n Oud-student ell oud-vise-rektor. dr. Maritz Broodryk. noem dat dit o .a , in die
vyftiger- en ses ngerjare die gebrutk was dat studente bo en behalwe die twec besocke
van twee weke elk onderskeidelik in Apnl en Julie aan die skolc, oo k die eers te en la aste
week In die b etrokkejaarbesoek afgele het aan skole ten einde ervarmg in di e prakttese
onderwys op te doen. Eerstejaars het wcliswaarnie die eerste week bygewoon nie terwyl
die finalejaarstudente dit ook nie die laaste week gedoen h e t n ie. Oat d ie kollege
n ormaalweg 'n week later as die s kole h eropen, is na ve rneern word juis na die gebruik
terug te voer ,
Alhoewel daar aanvanklik rue op hierdie gebied tu s se n die ver-sktllende kureusse
ged ifferen s teer is rue. het die praktiese opl etdtng van ktnd ertutnonderwyseresse Itans
Junior p rimer) gcleidel1k sy eie kleur begin kry. Benewens die praktykopletdtng tydens
proefonderwystydperke. moes studente wa t as klndertutnonderwys eresse s pes taltseer
periodtek krttlesse by die Piet Reuefskocl (ell later oo k die Laerskool Hugo Rust)
aanbted. Gedurende die vyftlgerjare is die stelsel uttgebret deurdatn a antal leerlinge
utt die skool se klndertumklasse onttrek en deur die studente onderng is . Die kollege
het die verantwoo rdelfkheid vir hulle vordermg en bevordenng genee rn.
Uitga a n d e van die standpunt dat die studentonderwyser sy opleid.1ng so n a a s m oontlik
aan die om s tandighede van die praktyk m oet kry, is d ie stelsel in 1980 gewysig.
Sedertdren bet die studente Vir die periode Februarie to t Okto b er daagliks prakticsc
ond erwys by drie volle klasse gedoen vir vi er lesu re lank. So kon hulle ervaring kry van
groepwe r k en 'n brei; spektrum Ieerlinge. Hierbenewens het hulle nog steeds ty de ns
praefon d erwystyd per ke na skole op hul tUisdorpe gegaan.
Ock hierdie stelsel is volgens veranderendc bchocftes aangepas. Eers is dit verrninder
na dne dae per week en s edert 1987 is dit ge konsentreer in die tweede kwartaal,
waartyd ens ses klasse Vir die doel mgespan word . Die klasonderwysers word in 'n hoe
mate betrek by die opleiding en evaluertng van die studen te. terwyl d ie h ele stelsel
Rediffcrensieerd toegepas word. Die else waaraan die s tudent b lootgestel word . neem
Progres sief van die eers te tot vterd eja ar toe. Net s oos die senior prtrnere studente word
hulle vir 'n volle maand aan die begtn van d te derd e kwartaal by skole uitgeplaas.
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Alhocwcl ecrstc-, tweede- en derdejaars nie deur dosente geevalueer word nie, word
Vierdejaars net soos die senior etudente. soos later beskryf word. tydens voldag
cvalu e rt n gs bepunt.
'n Praktyk wat tot in die sewenttgerjare gegeld het en wat om die in teressantheid
da arvan vermeld ing verdten, is die waar die studente se praktiese onderwys p u nte
des tyds gemodereer is deur die hoofinspekteurs van onderwys. Hiervoor m oes 'n lys
van die praktiese onderwyspunte aan hulle voorgele word waarop die finalejaarsludente
se p urue in 'n ranglys van die hoogste tot die Iaagste punt gerangskrk is. Die gebrutk
he t intussen a .g.v. die samewerktngsooreenkoms met die US verval.
'n Belangnke ontwikkeling het in 197 1 gevolg toe daar oorgegaan is n a 'n nuwe s telsel
waarvolg en s proeflesse volgen s 'n drtekolorn-Iesskem a u ttges kryf is . Ock d ie evaluer 
tng van proeflesse 15 verbeter. In 'n poging om die evaluertng meer objektief te rnaak,
is lesse voortaan volgens 'n bepaalde skema geeval u eer ,
WOK vo lg vanaf 1985 'n stelsel van prakuese c nderwys wat vanwee s eke re verand e r 
tnge tereg kwallfiseer om as 'n vernuwing aangeslaan te word. Die vernaamste van die
verandermge is dat die getal k ere wat 'n s tu dent n a die ornliggende sko le uttgeplaas
word nou vermind er is tot sIegs een keer in di e j a ar en dan weI vir die du u r van 'n vo lle
maand in die derde kwartaal. 5aam hiennee is vir die vt erdej a arstudente oak 'n stelseI
tngestel van studentmternskap, Oit kom k ortliks daarop n eer da t 'n s tudent in die
finale jaar van sy vterjange Hoer Onderwysdiplom a in die geleen theid gestel word a m
'n maand lank volwaardtg as 'n p laasvervangende onderwyser in die pick van 'n
diensdoende on derwyser op te tree, In d ie hoedanigheid tree hy dan op asof hy 'n
diensdoende onderwyser in die berrokke skool is en moet hy die verantwoordeltkhetd
aanvaar van die totale diensslaatverpligtinge van die onderwys er van wte hy die kIas
Vir die maand oorneem.
Om die HOD-student by te staan waar en wanneer hy drt benodig. is 'n tutor vir elke
skooI opgelei. Die tutor is 'n senior, ervare en kundtge onderwyser wat 'n Indtenekur-sue,
gevclg het waann die klem val op sy taak om le n opstgte van die h ele s pektrum van
prakttese onderwyskundighede di e nodige Ietd ing aan die stu d en ton derwysers te gee.
Verd er moet hy d ie opletdtngsprogram plaaslik orgaruseer, k oord tneer en ook die
senior hulponderwysers by wie s tu den te ui tgeplaa s word van die nodige leidmg
voors ten, Hy hetverder die funksie om saam met die besoeken de dosente die Ies s e van
Studen te te evalueer. Op die wyse vul skoal en opleidtngstnngtmg mekaar op 'n
onon tbeeritkewys e aan. So onts taan 'n vennoatskap tussen die skoa l en die kollege wat
in on toen emende mate gedy to t die professioneIe s kating van on s s tudenteon
derwyseni.
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6 . VERENIGINGS
Die gesonde s tu dentegees wat sedert sy s tigttng op die WOK-kampus heers, openbaar
hcmself onder andere in '0 akttewe en bloeiende vererugmgslewe. 'n Verskeidenheid
ver enig1ngs bestaan wat voorsterung ma ak vir studente se religteuse. geestelike en
ku lturelebehoeftes . Trouens, in '0 sekere stadium het daar so baie vererugings bestaan
dat daar gerasionaliseer moes word deurverskeie van hulle te akkommodeer cnder 'n
oor koepelen de Kultuurvere ruging.
Die ontwikkeling van elke vereniging gemet vervolgens die aandag.

DIE ACSV DOEN EWIGHEIDSWERK
"HE ERE, Gij zijl ons gewees t eeue Toevlueht van geslacht tot geslaeht. - [Ps . 90 : I
Statevertaling)

'n Jeugvereniglng van 93 [aar oud? En na drie geslagte n og s teeds 'n dmamiese en
vormen de krag op die kampus! Hoe kry die ACSV dlt reg?
Toe me]. Ferguson In 1894 'n wereldwye students' Convention In die V.S.A. bygewoon
het, het sy 'n waarnemlng gemaak wat die ACSV se lewen s krag in WOK vand a g mag
verklaar:
"The students themselves were doing the work. They crea ted a Chris tian atmosphere
and ch anged the tone of Universities . There was a w on derful m oral force in the unity
of interest for Christ .. ... and it became worldwide."
Dr. Andrew Murray. ds. W. Neethling. eerw. Geo rge Ferguson, mej . Bliss en mnr.
Harne h et me] . Ferguson se vt s te en geesdrlf gedeel vir die s tignng van di e bewegtng
inSutd-Afrika.Jn 1896word di e Students' Christian Association op Stellen boseh gestig
met Wellington se kerk - en onderwysleicrs aan die spits. 'n Week na die stigttng voIg
die takstigting by die Hugenote 5eminarie . Mej . Ferguson vra: "The fou ndations ofou r
SeA were lai d in prayer and con secration to s ervice. and s h a ll we not tr-u sr Him that
He who began this great work wi th all its possibilities will continue it to the day of the
Lord J esus Christ?"
Die SCA se gesktedents loop parallel met on s kultuurgeskied enis. Eers verafrikaans
ons tak totdie KristelikeStudentevereniging. Standa ardtsertngvan spelllngreels m aak
dlt die CSV, en in 19 56 verd eel die k ultuurgroepe en word die Afrikaans" afdeling die
Afrlkaanse CSV.
Hoe behou die vererugtng sy aanklank by OIlS s tudente? Op struktuurvlak deur die
doel treffend e funkstonertng van di e kl eingroepbeginsel, In 1941 was daar al sewe
kringe by Navarre, twee by S u n nys ide en een elk by Kilarnyhuis en Hawequasig. En
al die jare was Dtnsdagaand die ACSV-aand.
Op geestelike vlak deur getrou te bly aan sy d oelstellings - lewende kerklidmaatskap.
aktiewe Bybelstudte , betrokke gennerusakste - en sy leu se: Jesus IS Koning .
"Thts great work"voorwaar:
Vir die "n uwe ACSV- in di e n uwe kollege herhaal ons mej . Fergus on se gebed dat die
groot werk sal voo rtleef tot di e wederkoms van ons Here J esus.

KULTUURVERENIGING
Die Kultuurvereniging van vandag is dtep gewortel in die ou Debatsvererugmg waarvan
ons reeds in 1914 kennis neem. Die veremging was egter nooit net 'n s uiwer verentgtng
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vir die beoefentng van die redeneerkuns rue, maar het reeds vanaf die vroegs te j are 'n
verskeidenheid aktiwite ite vart k u lturele aard aangeb led. Die aard en die ornvang van
die aktiwiteite het wellswaar bate afgeh ang van d ie bestuu r, die dosen te wa t b etrokke
was en die s pes tfleke groep studente wat op 'n gegewe s tadium baie aknef en
belangstellend b etrokke was ,
In 1914 lees on s dat daar benewens die gewone debatte oo k die volgende deur die
DebaungSociety aangebted is: "Readtngs ofMIdsummer Night's Dream; Julius Caesar,
a Tennyson Evening: Uberty Competitions and a rnustcal evening arranged by the
students", Voorwaar 'n imposante program.
Tog het twee aknwttette deur d ie jare heen 'n prommente en konstante plek in die
vererugmg se aknwtteite tngeneem, Die eerste was d ie tradtstonele debatte onder die
studente, waartydens daar lewendig deur die studentegeh ore deelgenccm is. Hicrdie
debatte is soms so dikweIs as tweeweek11ks gehou en in die dcrtigcrjare is dit op
Vrydagaande geh ou ! Dtt is a m die beurt in Afrikaans en Engels geh ou en. volgens
getuienis. is die d cbatte in die tweede taaJ ewe geed on der steun . Aanva nklik h et
dosente die voorsitierstoel m geneem. maar later h et studente oo k die taak oo rgeneem.
Normaalweg Is op debatsaande ook ander items. soos sang-. musiek- en voord ragnorn 
rners as afwisseling aangebied. Debatte is ook op 'n uitklopb asis ge hou sodat ' rt wermer
bepaal kon word. Hierdie aknwitett is latervervang deur 'n interko s huis redenaars kom 
petisre wat tot 1989 bly voortleef het. Alh oewel die a kttwtrette van die debatsvererug
ing in d ie s es ngerjare kla arblykl1k rydeltk doodgeloop het. het d it in 1971 h erleef en
sedertdren o pgeb loei.
Die tweede tipe aktiwiteit w at '0 prominente p lek in die pr ogram van die debatsveren
iging gehad het. was die: tnterdebatte m et ander tnstansres. So is daar pertodtek op
hterd te gebted gekom peteer m et omliggen de skole. d ie ou Sendingtnstituut. die
Hugenote Untverstteitskollege. OKP en die Faku ltett Opvoedkunde aan d ie US. Sedert
die s ewentigeqare neem hierdie kom pen s te die vorrn aan van 'n Tweetahge Redenaars
kornpeuste tussen d ie Onderwyskolleges in Wes-Kaapland. In sy deeIname hieraan het
WOK 'n trotse rekord gehandhaaf. Dit was darem ru e net op dte gebied van die
debatskuns dat WOK se studente bedrywtg wa s rue. Deur d ie jare het die toneel oo k
'n groot rol gcspccl en tallc ccnbcdrywe en stu kke van 'n grater ornvang is ingestudeer
en opgcvocr. In 1920 is Shakespeare sc Twelfth Night o pgevoc r, gevolg deur vcrskete
andcr-werke - hoofsaaklik in Engels - gedurende die twtnngerjare. Oed u ren d e die laat
twintigerjare het rnev, Maxi de Villiers met h aar s tudente verskeie ktnderopvoertngs
geh ou van s tukke wat sy selfges kep het. Opvallend van d ie opvoertngs gedurende die
derugerjare was dat Afrikaanse toneels tukke meer tot hul reg ge k om het en vanaf d ie
veerngerjare begin oorheers het,
Alhoewel die debatsvererugtng 'n wye versketdenhetd aktiwitcite aangeb ted het, het 'n
afson d erltke vereruging vir drarnakuns in 1944 tot s ta n d gekom . Klaarblyklik was die
twee aktiw1telte tnterafhankltk van mekaar, want in 1947 amalgameer hulle In die
Vereruging vir Debat en Dramakuns on der een s entrale bestuur. In die j aar was die
drama-afdeling bate bedrywig en Is verskeie eenbedrywe mgesrudee r . In die vo rm het
die twee vererugtngs vir die volgend e aantal j are b ly voortbestaan en opgeb loei so dat
dit in 19 51 beskryfis as "die s iel van die studentclewe en dat e lke s tudent lid daarvan
is." Klasse het om die beurt vir die program gesorg. eenbedrywe is ingestudeer en
dcbatte . am die beurt In Afrikaans en En gels, het wyd byval gevtnd. In sommige jare
is t ot drte eenbedrywe in Afrikaans en En gels opgevoer. Om m ee r reg aan hierdle
afdelin g te Iaat geskred. is in 1953 'n onderkomnee vir dramalmns gekies. Gedurende
hierdie j aar het d ie fasUttelte grootliks verbeter, Gevolglik kon die on derkormtee in
1954 'n konserttoer on dem eem en hutswaarts keer met "d ie moo t bedrag van £ 107
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(R214) .-
Op In1slatlef van die bekende Tos s le Lochner wor d die Dramavererngtng in 1957 'n
volwaardige vererugtng en 'n konserttoer word weer ond erneem. Die j are daarna was
daar op hierdie gebied 'n snlstand, maar dit het in 1963 weer opgelewe toe 'n drama.
Binnehof van M.J. Murray. opgevoer en daarna op toer geneern is.
Dtt wi! voorkom asof die Drarnaveremgtng daarna glad nle gefu nksioneer het nte,
Klaarblyklikwas di e rniddel sestigerjare op kulturele vlak d roe jarewant die Deb a tsver
erngtng het ook maar swaar gekry. In 1968 is besluit om die Debatsvererngtng se
konstitusie te vcrander sodat daar benewens die redenaarskuns ook sake van
kulturele en opvoed kundige aard bcocfcn kon word. Die bcn aming h et egter nle
verander nie. In hierdiej aar was daar oak noue skakeling tussen hierdie verc ruging en
die Nederlandse Suid-Afrtkaans e Werksgemeenskap, On organisasie wat hom te n d oel
gestel het a m die oorsese haatveldtog teen S .A. te bekamp.
Met d ie aanstelling van begaafde dosente op hierdie gebied h et d ie Dramavereniging
weer herleef en aktief gefunksioneer. Dte j aar 19 72 was 'n bate lewendtge toneeljaar.
Nie mmder nie as vier eenbedrywe is deur die loop van die j a ar aangebied - van hulle
is tot drie keer aangeb ied . Een van die s tukke. Die Sandkls. is inges kryf vir die
landswye ATKV-ton eelfees . waar dtt aangewys is as die beste een akter in Kaapland .
Op versoek van die rektor . mnr. Olivier, is die Deb a tsvererugtng. Dramaverentgtng en
Mustekverenfgtng sa arngesnoer in een liggaam. Die b en amtng Ku lt uurvererugtng is
gekies as oorkoepelen d e term vir daardie vererugtn g wat hom nle aileen daadwerklik
beywervir die belangevan sy subvererugtngs rue , maar ook Vir alle kulturele aktiwttette
wa t met verloop van tyd deel geword het van on s kollegeb estt . AIle kulturele aktlwiteite
lred enaarskompettstes. musiekkonserte, Sondagaandkonserte. Dramaaande, een
bedrywc, sangfee s te. prcstige -produkstes . u itstappies n a t ea ters, ens .) res sorteer
scdertdien onder die vle uels van hicrdic vcrcniging .
In 1983 en 1984 s kryf die Dramaverenlglng ecnbcdrywc in vir di e KrKV-to neelfees. In
albei gevalleword d it bcoordeel as een van die Vier beste stukke in die RSA. In di e fm ale
rondtes, on derskeidelik in Pretoria en Kaapstad . verower di e WOK-groep di e tweed e
p lek . terwyl die spelers verskete s tlwer- en m ertetetoeken n tngs Vir h ul s pel kry. In 1984
is Eu genie Kemp as die beste aktrtse aangewys.
Die Kultuurverenigtng was op baie terretne aktief. So is talle besoeke aan teaters S OD S

die Nieo Malan. d ie Baxter en die H .B. Thorn gereel, huldigtngsaande ter herdenking
van Ietterkundtges en volksftgure aangebted. vasvra -. braar- en potjiekoskompetisies
gereel en so meer. Om kulturele kontak n a butte te b ewerks tellig, h e t d ie Kultuurver
enlgtng sedert 1983 gereeld die s tu den te van OKP na hul bedrywtghede u ltgenool ofas
"ngroep daarheen gegaan om hul produksies by te woon. Die k ontakwas u iters stnvol.
WOK. sy s tudente en dosente kan met reg trots wees op dit wat op kulturele gebted
vermag is. Dit was me net vir studente e n die bree publ1ek 'n b ron van vermaak rue,
maar vir di e dosen te en studen te 'n waardevolle leerskool.

LANDSD IENS
Die Landsdiensklub aan WOK Is In 1954 ges tig. Mnr, J .A. (Oom Boetle) van Zyl, 'n
voormahge vtse -rektor, kan tereg beskou word as di e vader van Landsdiens aan WOK
Hy was 16 jaar lank leier van hierdie klub . Vir h om was dit 'n liefdesdiens . Hy dien
vandag n og as voorsttter van WOK se Landsdien s - beskerrrungskomrtee.
Bate j are lank kon hierdie klub spog met di e p res tas ie dat di t die grootste en aktiefste
studentekiub in die land was. Vanuit WOK se geledere is b ale beson dere prestastes

59



Oud-studente en- dosente

Oud-dosente

60



behaal. Talle Junior Sprlngb ok-. le terskaps- en mertetetoekennmgs Is deu r die j are
verwerf. Landsdi en sklubs in rneruge skole in Kaapland h et hul on tstaan te danke aan
di e saa djte wat op WOK geplant is en deuroud-s tudente nahu l sk ole m et vrug uitgedra
is. Die jaarlikse kursus vir senior s tu den te wat by WOK aangebted wo rd. s tel studente
in staat om kl u bs te stig by skole waar h u lle aangestcl wor d . So sal die Lands
dien sbeweging groet tot volle wasdorn.
Om die Timbavati-p restigeprojek mee te maak. is m enige Landsdiener s e ideaal.
Hierdie projek is die beloning vir ontbaa tsugtige die n s aan Lan dsdiens en d eur die jarc
is WOK besonder vereer deurdat een of me er van sy led c bykans clkc jaar uitgcnooi is
om die pmjek by te woon .
Landsdiens se vier groa t liefdes (lie fde vir die S kepper, mcdcmcne. arbctd en die cie
harlem) is deu r die jare ten voll e u itgeleefaan WOK en dit is ons hartewens dat hierdie
pragttge verentgin g s legs van krag tot krag sal gaan in die nuwe bedeling. Mag die
Landsdten s se le u s e Facta non Verba (dade. rue woorde nte) ten volle u ttgeleef word
in die te sugte Onderwyskollege Boland .

VOETSLAANKLUB
Bate j are lank is daar 'n behoefte gevoel om geleenthede te sk ep sodat s tudente wat rue
aan georgaruseerde sport deelneem rue oak naweke utt hul koshuiskamers kan karn.
Ook die fett dat Wellington as't ware tussen d ie Boland se berge ge lee is en 'n s tu den t
dalk die koll cgc kon ve rkwalik dat daar tydcns vier studiejare geen geleenthede geskep
is om die wonderskone be rglandskap te verken nie. het as motivcring gcdic n vir die
s tigti ng van 'n Voetslaanklu b .
Die ve remgtng is amptelik op 2 Maart 1982 geetfg. alhoewcl s tap togte voorheen al op
'n Iu krake basis onderneem is . As amptelike kollegeverentgtng kon die Voetslaanklub
egter oak in sekere voor regte deeI.
Vyf jaar lank het die klub ge reeld onvergeetlike staptogte on d emeem hier in oris
Boland se berge en vera! studente uit di e btnneland het tonele gesten wa t hulle a ltyd
sal bybly . Die perrnttstelsel wat vroee bespreklngs gen oodsaak. vervoer wat voorkeur
verleen aan georgaruseerde sport, die skielike weerverandertngs. die [tit dat alle
naweke uitnaweke geword het en die toename van motors onde r studente. h e t alma!
meegewerk dat die relatief klein vereniglng tydens ras tonalts a s ie twee jaar gelede sy
outonorme mgeboet het en tans re s sorteer as sa tellietkl ub van die Landsdtensklub.
AIle ou d -s tu den te wat egter tydens d ie klub se vyfjange bestaan gereeld gaan stap het,
sal d ie crvarmgs bly koester as van hulle m ooiste hertnnenngs aan WOK. "On s laat
s lcgs voetspore ... ..

NOODHULPVERENIGING
Die WOK-noodhulpvereniging se voorgeskiederus het reed s in 19 76 begin t oe begin is
met die opleidlng van instrukteu rs. In dieselfde j aar on tvang 13 lede di e h oogste
toekenrung wa t die ywer wat vanuit die s taansp oor at in die klub vaardig was.
wecrspfeel. In 1979 is die klub amptelik gestrg.
Die hoofdoelstelling van di e klub is om die medemens te dien. Om die doel te bereik
word noodhe1pers s o deeglik moontlik opge1ei en word diens gelewerwaar moontlik. Die
klub streef ook na doeltreJIendheid en om geed opgeleide noodhelpers n a skole uit te
s tuur ,

Klu b led e doen gereeld diens by aktiwitei te soos atle tiekbyeenkomste, rugbywedstrydc.
die Paarlskou en die Welllngtonse Herfsfees. Spesiale aandag word oo k daaraan
geskenk om studente op te lei om tyd ens ramp- en n oodsituasies k orrek en d oeltreffend
op te tree. In 1981 is daar ook met h osprtaaldiens begin waanyd ens stu dente on de r
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toesig van geneeshere ondervmdtng by die ongevallcafdeling kan opdoen .
In 1982 b e t die tak as gasheer VIr die Wes -KaapJand se Instruktcurskursus opgetree.
'n Jaar later het dte tak di e eerste keerdie HedWig Smit-skild virdte Westeltke Provinsle
verower, H1erdte sk1ld word jaarliks aan di e tak wat di e m eeste Ied e oplet, toegeken.
Sedertdien het die klub nag elke jaar die skild verower .
In 1988 h et dte klub 'n hoagtepunt beretk toe dit d ie VSR se p restastetoekenntng
verwerf h et VIr dte p restasie van die verowering van bogenoernde sktld vir d ie sewende
agtereenvolgen dejaar, In dteselfdejaar is 'njcugtak van die verentgmg by d ie Laerskool
Hugo Ru st gesng. Dtt Is die WOK-noodhulpvereniging s e wens d at die leuse vall d ie
SU1d-Afrlkaanse Noodhulpliga. te w ete Kenrus. Ltefd e, Diens altyd deur di e WellIng
tonse studente uttgeleef en uitgedra sal word.

STAATMAKERS
Op Woensdag, 3 Februarte 1982 Is 'n vergadermg in die Goodnowsaal gehou met die
doel am 'n S taatmakerveldkorne tskap in WellIngton te herstfg. Ses-en-twtnng voorne
mende ledc uit die WOK-studentekorps was teenwoordrg. Daar Is beslutt dat die
veldkornetskap as di e Staatmakers van dte Wamakersvallet bekend sal staan.
Sedertdien h et die Staatmakers van krag tot krag gegaan. Me t 'n j aarllkse ledetal van
ongeveer 50 led e is d ie veldkornetskap die grootst e in die provtnste , Hulle h et h ulleself
oak on derskei deur in w e agtereen vclgende jare (1986 - 1988) di e trofee Vir di e
aktiefste S taa tmakergrcep van alle onderwyserskolleges in di e RSA en SWA te verowe r ,
Deur die jare bet die Staatmakers van die Wamakersvallet d ie plaaslike voor
trckkcr kommando gedra in die s in dat nagenocg dte helfte (8 - 10) offts te re uit di e
Staatrnakergeledere gek om h et, .
Aan die etnde van 1988 het die staatmakers die tweede plek verower Vir d ie aktiefs te
veldkornetskap van alle veldkorne tskap pe [uruversttette tngeshut) in die RSA.

DIE JAARLIKSE AFSLUITINGSGESELLIGHEID
In 1986 het die skakeldosente van verenfgtngs besluit a m n et soos die sportklu b s
voortaan jaarllks 'n gesamentltke afsluttrngsgeselhghetd te hou , Die presnge-gesel
Iigheid h et sedertdten elke jaar gedurende die laaste kwartaal plaasgevind en veren tg 
togs kry beurtelings die ge leenthetd om dit aan te bled. By die geleenthede fewer
voorsltters hul jaarveralae en erekleure word toegeken.

7 . MUSIEK
Ole musieklewe aan die Hugenote Scminarie h et 'n b loe itydperk beleef veral na die
aanstel1Jng van dr. H.W. Egcl uit Leipzig in 1904. Hy het die Wel1Jngto n Chord! Union
gesng en met kwartaallikse koor- en or ke s ko nserte in die Ooodnow-saal b eg in.
Voorbeelde hlervan was 'n Handelfees (1905), 'n Mendelssohnfees (1906) , 'n uttvoenng
van JOS HUA (Ha nd el) in 1907 en Mozart se Twaalfde Mis to 1908.
Met dte aanstelltng van mnr. A.W. Davie>; as tweede h oafvan WOK. het die musiek
aktlwiteite van die Seminarte geieidelik na die k ollege oorgegaan. In die jaar van sy
aanstellmg sing die studente to MESSlAH (Handel). Latervolg ELIJAH (Mendelssohn)
en lrgte werke soos HlAWATIiA'S WEDDING FEAST, fLVIS. PINAFORE (1927) e n THE
MIKADO (19 28). Indte Kollege se rooster isvoorsterung gemaakvtr 'n vaste sangpcrtode
op Vrydagoggen de en die saugk!as het 'n koarklas geword.

65





'U lac Time" 19 6 2

•Allyd maar glimlag" 1984

67
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Die nypende tekort aan skoolsang In die skole wa s d te a anleiding Vir die ontstaan van
die Hoer Prtmere Onderwvserssertifikaat in Klasmusiek aan WOK in 1938. Die eerste
mu s tek dosen t was m e] , R. Kotze (1938) opgevolg deu r ander beken de persone soos
mnr. P .J. Lemmer en mnr. S . Ie R Marais.

KOORAKTIWIT EITE
Gedurende die veertiger- en vyftigerjare het alle studente In massakore gesmg. Die
sangfeeste het In dle stadsaal plaasgevind en appelkooskissies wat tot plafonhoogte
gestrek het, is gebrutk om 'n koo rstellas te vir meer as 250 studente op te rig.
In 1956 is die gewyde kantate, "St. Mary Magdalene". van J. Stainer met 'n koorvan
ongeveer 200 lede onder leiding van Faure Loots uttgevcer. Sy konsertkoorwat In 1954
gesng is en utt 45 uttgesoekte stemme bestaan het, het gou bekendheid In die Boland
verwerf weens dle talle konserte op ornliggende dorpe en dle jaarhkse sangfeeste op
Wellington wat groot gehore getrek het. Verskete koortoere is onderneem. o.a. na
Noord- en Sutdwes-Kaapland. die Oostcltke Provtnstc, Sutdwes-Afrika en die Oranje
Vrystaat. In 1960 het die koor op uttnodlging tydens die Uniefees In Bloemfontein
opgetree. Met die wtns wat uit die konsertoptredes gemaak is, is 'n vleue lk lavrer en die
pyporrel In die C .P. van der Merwesaal gekoop. Ander hoogtepunte was die u ttvoertng
van Gabriel Faure s e REQUIEM a sook die Koraalfantasie van Beethoven saam met die
Kaapstadse Stadsorkes In 1970.
Sedert 1973 is die konsertkoordie Kollegekoorgenoem. In 1983. 1985 en 1986 h et die
koor in Bloemfontein en .Johannesburg aan die KUESfA-feesvieringe deelgeneem. Op
29 Oktober 1985 het die koor sy debuut op die 1V-s kerrn gemaak tydens die
Hervormingsfees by d ie Hugenote Monument In Fransehhoek. In 1987 en 1989 het die
koor aan die Internasionale Eisteddfod te Roodepoort deelgeneem en 'n s ilwer m edalje
verwerf (1987). en In 1989 is die KUESTA op Stellenboseh ook In dre koor se
jaarprogram ingewerk, -
Die Kollegekoor , vergroot deur lede utt dle publrek, het In 1983. 1985 en 19 88 In
samewerking met die Wellingtonse Kunstevererugtng en die Direktoraat Kultuursake
van die Departement Onderwys en Kultuur [Administrasie: Volksraad) 'n reuseaandeel
gehad In die aanbiedmgvan uittreksels uitDlE MESSlAS [G. F. Windell. Die begeletd in g
is In 1985 en 1988 gedoen deur die Sirnfonie-orkes van die Unive rsiteit van Stellen
bosch.
Gedurende die Goodnow-eeujaar. In die n aweek va n 12 September 19 86, het 'n groo t
re urue van koorlede by WOK plaasgcvind . Die drie dae was vol geprop van gemoedsaan
doeninge en vreugdevolle hertnncrtnge. Ecn ding sal oris a ltyd ge meens ka plik he: die
herinnering. En die hertnnertng sal altyd onverand erd bly .

MUSIEKS PELE
Gedurende d ie sewentigerjare h et die idee on t staan om d ie tradisionclc sangfeeste met
opere ttes en mustekblyspele af te wissel. Die vroegste voorlo per van hierdie gedagte
Was reeds ULAC TIME (Schubert) in 1962 . Naas vyfopvoerings op Wellington is dit ook
met groot welslae op S wellendam. Stellenbosch, Wolseley , Ceres , Worces ter en Bellville
opgevoer . In 1974 voIg DAS LAND DES LaCHELNS (Frans Lehar) 'n ee r-ste Afrikaanse
vertaltng vir die RSA -deur Herman Pretortus. bygestaan deur J acobu s Bouwer en
Bennett de Lange. Hierdie operette is ook In Parow en die H,B, Thom -teater op
Stellenb osch aangebied. In 1980 volg nog 'n operette, 'N WALSDROOM [Oscar
Straus s ). en In 1981 'n bate ambisieus e produks te, 'N AAND O P BROADWAY. wat
Uittrckscls u it WEST SIDE ~''TOJ{Y . SOUND OF MUSIC. MY F.'\.lJ{ LAl.JY en OLIVER
tngcslutt het. Hierdie grootse opvoertng word as 'n hoogtepunt In die lang geskiedenis
van musieksuksesse aan WOK bes kou.
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In 1984 is DAS LAND DES LaCHELNS onder die titelALTID MAAR GLlMLAG h erh aal
en ook In Bellville , Moorreesburg. Caledon en Hermanns aangebied. In 1988 word daar
van die tradislonele opere t tes weggebreek en 'n muslkale b urleske, OPERASIE GROOT
NOOT, met groat s ukses opgevoer,

SONDAGAANDKONSERTE
D ie Sondagaand k onserte van die Mustekdeparternent speel 'n belangrtke rol In d ie
musleklewe aan WOK. Hierdie konserte vtnd In die ge sk1edkundige Goodnow-saal
pla a s en het al tngeslutt optredes deur WOK-d osente en- studente, d ie strykorkes van
die Untversttett van Ste llenbosch, die Vrystaatse Jeugorkes en die dameskoor van US .

8 . SPORT
Aan die opvcedkundige waarde wat daar In sportdeeiname opgesluit le . word daar
vandag rue rneer ge twyfel nie. Opvoedkundiges aanvaar dit a s 'n vold onge fert , OIt is
rue net p restasles wat belangrlk is rue . Deelnarne aan sportbedry...vighcdc skep
geleenthede vir gesonde vryetydsbestedm g, b ou die nggaam en gees uit , dra by tot die
sosialisertng van die student en skep die nodtge onderbou vir die toekomstige
onderwyser as afngter en/ of sketdsregter, Daarom het WOK h om vanu it die staan
spoor daarvoo r beywer om aan sy s tudente so veel moontlik geleen theid t e b ied om
h u lle op sportgebred uit te leef. Pragtige span- en tndivtduele prestastes Is dan ook deur
d ie jure heen in netbal, hokkic, tennis, rugby, krteket en atletiek gel ewer.
E lk van hierdie sportsoorte word n ou 'n oom blik in d ie kolli g ge plaas .

HOKKIE
Hokk1e Is seke rlik die ou dste sportsoort wat op die WOK-kampus a angeb ted word,
alhoewel die spel Uiteraard deur die jare heen bale verander her, Vermoedeltk Is die
sportsoort al gedurend e die vo rtge eeu alhier beoefen . Teen 1926 het WOK al oor twee
h okk1espanne beskik.
In d aardie stadium is daar meegeding in die "Hugenot Provmce Hockey Union .- In 'n
gekomblneerde We1llngtonspan wat die Paarl met 6 - 5 gekIop h ct, h et drie studente
plek gekry, In 1928 het die kollege 'n suksesvollc jaar be leef. Ole kIub het .g lede gehad
en In sowel d ie eerste as die tweede Iiga gcwcn.
G edurende die jare hlerna h et die kIub se Ied etal bale gewtssel. In 19 3 7 is daar vir die
eerste keer doe studente gekies om aan die 1nterprovmsiale toemooi in Pretoria dec!
te neem. Sedertdlen lower WOK-studente gereeld 'n beduidende bydrae in verteen
w oardigende p rovtnstale spanne (Boland en Barlinka) , So byvoorbeeId h et gedu nende
die tien[aar sedert 1980 nie rrunder rue as 35 WOK-spclers vcrtcenwoordigende k leune
op die hokk1eve Id verwerf, In die laaste j aar "an die bestaa n van d ie WOK-hokklekiub
het vier studente hul provtnsic verteenwoordtg.
Ole Interkoll ege k ompetlsle wat In 1940 teen d ie Hugenote Universiteitskollege begin
het en sedert 1946 teen OKP plaasgevind he t (eers saam met Hugenote Kollege a s d ie
Wellingtonse Gekombtneerde Kolleges en vanaf 19 61 alleen) . was al tyd 'n hoogtepunt
op die hokk1ep rogram. Die instelling h et die entoestasme by studente en dosente laat
toeneem. 'n In teressante inskryWin g in d ie h okkiekaptetn se jaarverslag vtr 19-1.6 lees:
"D oscnte se errtoestas rne op sportgebied oors kadu soms selfs die van dLe srudente."
Ole WOK-h okkieklub het deur die jare heen gegroei en goeie vriendskappe tussen
spelers on der l1n g en tussen spelers en opponen te gekweek . So h et h okk1e oak 'n
stnvolle bydrae gcIcwer tot die vormtng en opleiding van talle onderwysers.

NETBAL
Saam met hokkle Is "basketbal"/ kortbal. die voorioper van netbal. die oudste sportsoort
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Eerste rugbyspan onder WOK-vaandel in 'n ligawedstryd 1961
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op die WOK -kampus. Aangesten die eerstc leerkragte aan die Semlnarte u il die VSA
a fkom sng was, spreek dlt vartself dat hulle die Arnertkaanse sportsoort aan die on
d erwysl.nrtgtl.ngs op Welli.ngton bekend gestel h et, waa rskynUk al voordle eeuwen d mg.
Teen 1910 was die spel, gespeel deur spanne van nege spelers, a!hIer reeds goe d
gevesug, In 1913 het WOK geafilUeer by di e WP-kortbalUga. Tot 1933 het WOK s aam
met die Hugenote Kollege en die Meisieskool gekompeteer om d ie "Wellington Dtstrtct
Basketball Shield.·
In 1935 n eem n etbal di e plek van k ortbal aan WOKln e n me] , M.J. Lawrte wa s die eerste
afrtgtervan hierdie nuwe spel op die kampus. Saam met haar was daar sedertdten sewe
verskillen de netbalorgaruseerders. Uitstaande on der hulle, vanwee haar besondere
bydrae to t die spel en haar lang dienstermyn (19 53 - 1986). was die geliefde mej . S .M.
[Esna] Zietsman.
In 19 3 8 afIllieer WOK by di e W.P.-vrou en etbalveren igin g wat pas op Welli.ngton gcsng
is. Agt jaar later , In 1946. met die s tigtl.ng van die Bolandsc Netbalurtie . affilieer WOK
utteraard by die n u wc ltggaam. Alhocwcl die unic In 19 57 by die Suid-Afrikaanse
Nctbalvcrcrugtng affilieer. het \VOR eers in 19 58 vir die eers te keer 'n vertccnwoordtger
in die unie se A-span. wat aan die Sutd-Afrtkaanse Netbaltoernooi declgeneem het. in
di e persoon van Sarie van Ull gekry. In die jaa r is d ie ou ondoeltreffende grondbane oo k
vervang d eur bane m et 'n harde oppervlakte. Die afgelope 20 jaar is WOK een van d ie
grootste klubs in die Bolands e netbalurtie en hy skryf j aarltks agt .panne in die
Bolandliga in.
Ook op n etbalgebied h et die eerste interkollege sedert 1940 tussen d ie plaaslike
k olleges plaasgevtnd en tu s s en 19 46 en 1960 as 'n gesamentUke Well ingtonse
Gekom b tneerde Kollegespan teen OK? Vanaf 1961 to t 19 8 5 het suiwerWOK-spanne
OK? aangedu rf, terwyl 'n In terkollege in 1988 teen di e Tygerbergse Tegruese Kollege
on tstaan het, Tydens hierdie interkollege het di e netballdub puik gepresteer. By vier
ge leenthede h et WOK aan die SA Kollegenetbaltoemooi deelgeneem en in 19 8 5 die
toernooi op Welli.ngton aangebted,
Sedert die klub se ontstaan het hy voo rtreflike prestastes behaal. Bille kompetisi es is
gewen en taIle trofee is eweneens deur s panne, individue of die klu b verower. Twee
spelers, albei Ltggaamlike Opvoedkundedosente. het Springbokkleu rc vcrwcrf. te wctc
Elbie Engelbrecht (nee Joubert) in 1973 en Ingrid le Roux in 19 81 . E tbie Engelbrecht
hct hierbcncwcns ook in 1971 die Departement van Sport en On tspanning se mer-tete
toekenning vir netbal "e n-vert". Maar ook die doyen van \VOK-n~tbal . me] . Esna
Zietsman. h er pu ik gepresteer. Benewens talle ander paste wa t sy beklee het, is sy
gedurende 1984 - 1986 verkles a s voo rsitler van die Bo landse Netbalurtie . In 19 88 is
sy verder vereer toe 'n verdiens telikheids toekeluling vir m eer as 20 jaar se besondere
w ens deur die S u id-Afrikaanse Netbalunie aan h aar oorhandlg is .
Bo en behalwe die bevordertng van die s pel a s sodanlg. het d ie n e lbalkl ub 'n hoe
prioriteit geplaas op die opletding en voorbe retdtng van afrt gters en skeldsregters. Ook
op hlerdle gebted h et d ie klub 'n grout bydrae tot d te on twikkeling van die spel op
laerskool- en h oersk oolvlak gelewer,

T ENNIS
Hierdie klub 15ook een van die ou d stes in die kolle...e . Vanaf sy sngnng in 19 12 -1 3 het
die klub as gevolg van die entoesiastiese deelname van studente en die bekwame
afrigting van vcrskete d osentc gcgroet to tdat hy homself in die laat sewen uger- en tag
ugerjare baie dutdelik in die Bolandse tennisligas laat geld h et. In 19 77 h et on s ce rste
span selfsIn die Groot Uitd aagbekerko m petis ie m eegeding: in 'n later s tadi u m k on die
kollege selfs vyf spanne In die on d erskeie k ompensies Inskryf.
By verskele ge leenthede het WOK-Iennisspanne hul kornpensies gewen. Tog het s legs
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een speier, mej . J . Calitz In 1977. daarin ges laag a m d ie Bo landse senior span te h aaJ.

WOK h et ook m et groot sukses aan die Kaaplandse Kollcgcstocrnooi deelgeneem. In
19 87 h et ons damespan die to e mooi gewen en in 1988 en 198 9 h et sowe! die man- en
damespan die toernooi gewen . Agt mans en agt dames is s edert die ontstaan van die
toernooi vir die Kaaplandse Kollegesspan gekies . 'n Besondere hoogtepunt het in 198 9
p laasgevtnd toe die WOK-daIues geskiedenis gemaek deur as span net sogekies te word
a s die verteenwocrdigende Kaaplandspan . D rte \\rOK-studen te - mnr. F. Pauw (1987)
en me] . K. du Toit (1987) en L. de Villiers (1989) - het 'n pulk prestasie behaal d eurdat
hulle opgeneern is In d ie span van die S uid -Afrikaanse Onderwyserskclleges.
Die tennisklub het oak geskrederus gemaak aanges ten dit die eerste sportsoort is wat
met OKP saarngesrnelt het en as een klub in die kornpeus te tn ge skryf h et. Om aUes te
kroon het al bel spanne wat lngeskryf Is hulle on derskele k om pe tlsies gewen.

RUGBY
Voordat WOK sy d e rugbyklu b gchad het. het studente die spcl a s lede van die
Wellingtonse Rugbyklub beoefen. Heelwat s tuden t e het die eerste span ge h aal en sclfs
provinsiale kleure verwerf.
Rugby in d ie WOK-opset in die jare voor 1961 het gewen tel a m die jaarlikse interkollege .
Tussen elie [a re 1940 en 194 5 het d ie hoogtepunt op elie sportprogram plaasgevind
tu s se n \VOK en die Hugenote Universite its kollege . Vanwee die verminderde s ruden
tetal aan die HUK is hierdle kompetrste in 1945 gestaak en het die twee Wellingtonse
kolleges on der d ie vaandel van WGK die gemeenskaplike vyand , OKP, aangedurf Ter
voorberetding van ln terkollege Is e lke jaar enkele vrtendskaplike wedsUyde ge speel.
In 19 60 het dIe eerste "surwer" WOK-span to t d ie Bolandse rugbyligas toegetree toe 'n
stu den te-onder-twtnn gspan. in die Wellingtonse kleure, m et groot sukses aan dIe
n uwe onder-rwmtrg-Iiga deelgeneem het. WOK h et hierd ie kornpenste, wat origelu kkfg
net daarna doodgeloo p het, gewen. Sedert 1961 het WO K. steeds onder d ie We llington
rugbyklub -vaandel, 'n ere span in d ie Bolandse tweede liga ingeskryf en groat sukses
behaal. Die moederklub het egter steeds d ie eerste reg gehad op studente Vir die eerste
s pan.

'n Afsonderlike WOK-rugbyklub is in 1965 gestig en h et onmiddellik senior status
gekry. Sedertdlen het die be kende Iigblou-trui sy stem pel 01' Bolandse rugby afgcdruk .
Dit is in 'n groot ma te te danke aan die bydrae van die klub se ee rste voo rsitter en
hcofafrtgter. mnr. n .J. (Dawie Doem-Doem) de Villiers. J are lank was rugby aan WOK
en Dawte de Villiers s fnoniem . Met die materiaal tot sy beskikking het hy 'n reeks
tndrukwekkende prestastes gelewer. Spelers wat onder sy hande deurgeloop het. Is dit
een s d at hy 'n groot tn vloed up hulle gehad het. Sy regverdigheld en persoonlfke
belangstell1ng, sy besondere sin vir humor, sy vermoe om te hestel en te mottveer. sy
deeglike en fyn kennls van die s pel, het gesorg dat taIle ge mlddelde spanne en s pelers
groot p restastes gelewer het. In 'n geleenthetdsruk vat P.H . Nortje dit soos vo lg pragttg
saam: ' En ons - D.J, de Villlers se vnende. studente en ou d -s tu dente - on s weet daar
is n et cen verklaring voor, Dit is die werk van die towenaar. Docrn-Doem. di e groat in
d oena van die ball game. Of sy weerga bestaan? Ek glo n ie .·
Gevolglik h ct WOK-spanne seder! 1965 pu lk gepresteer, Die vierde span het d ie
rcserweligabeker een keer gewen : d ie derde s pan sy liga vie r keer; die tweede s pan syne
twee k eer terwyl die eerste span die Groot Uitela a gheker ses keer (19 7 1. 1973. 1974.
19 76 , 1979, 19 80) en die Hermie Roostrofee twee keer( 19 8 I en 19 86) verower het. Die
jaar 19 76 was tnderdaad 'n glortejaar, want WOK het al d rie ligas gewen - dte entgste
klub In die Boland wat dlt uol t kon regkry. Deu r die j are heen het 53 s tu dente h u l
Bolandkleure verwerf. Dit s luit spelers in alle pos tsies In: vier h eelagters: agt vle u els :
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sewe senters; vier losskakels ; nege skrumskakels: drie voorrymanne; vyf hakers; ses
slo t te : drte fianke en vier agtstemanne. Slegs een WOK-s tudent h et die Bolandspan
aangevoer , te we te Johnny J oubert In 19 69. Sover b ekend het 51 oud-stu den te ander
provtnsies na hul s tudiejare verteenwoordig.
Alhoewel slegs BarryWolmarans (J u nior S prlngbok) , Bea u Schoeman (J u nior Spring
bok en Gaselle) en DirkVisser (SA Platteland) h oer louere a s provtnstale kleure tyden s
hu l studentejare verwerf h et, h et verskeie ou d -studente goed gepresteer. Wolmarans
het Sprtngbokkleure ve rwerf; Hendre Reyneke, Mae J orda an en Tobie Hanekom is
gekies vir die Gaselle en Buys Wie se vir die SA Plattelandspan .
Pres tas tes wat relatief onbeken d is, s luit d ie volgende In; gedu rende die 1978-selsoen
het tien WOK-spelers vir di e provtns tale s pan uit gedraf; Beau S ehoeman het d ie meeste
pu n te ooit (455) vir die Boland aange teken : onder d ie tien spelers wat d ie meeste pun te
Vir Boland aangetek en h et, is vier WOKaners (Beau S choeman, Do nnie Southey, Dirk
Vis ser en Gordon Reddell); die twee spelers wat die m ees t e p u nte oo tt in 'n p rovinstale
wed s tryd vir I30land a angeteken het, is albei WOKaners (Seh oem an en Reddell). In
1976 het WOK die afdeIing B van die nasionale sewe-aan-'n -kant-toernooi gewen .
Oo k tn sy mededtnging met ander kolleges het WO K puik gepre steer .Van 24 inte rkol
lege s teen O KP vanafl9 6 I tot 19 85 h et WO K s legs sewe verloor, maar 15 gewen terwyl
twee gelykop was. In 1967, d ie entgste jaar waartydens 'n Suid-Afrikaanse in te rkol 
legekom peti sie plaasgevtnd het. het WOK d itgewen. Twee-en -twin tig WOK-spelers het
d ie span van die SA Kolleges gehaal - enkeles meer as een keer - terwyl Barry
Wolmarans (19 73) d ie span aangevoer het.
Verskeie adm jntstrateurs van die klub het eweneens 'n prominente ro l ge speel. Mnr.
G.P. (Flappie) Lochner was S.A.keurder en etlike jare lank president van die Boland se
Rugbyvoetbalunie. Mnr. D.J. de Villiers was b ale jare lank 'n Bolandk eu rder , sa 
meroeper van die keurkomt tee , lid van d ie uitvoerende be s tu u r en sedert sy s ttgtmg tn
1971 voorstt ter van die uitvoerende komitee van die S.A. Kolleges. Mnr. H.J. Reyneke
was 'n Bolandkeu rder en- afrigter van die provinsiale s pan en dien tans in die
uitvoerende bestuur van die urue. Mnr. H.N. (Basie) Bas son is tans lid van die
keurkomitee. Dr. M . Broodryk en more. V.A. Jordaan en J .J . .Jou bert wa s S .A.
kollegekeurders.
tn annstpermg van di e amalgarnasie tus s en WOK en OKP vanaf 1990, s peel die
s tuden te van die twee kolleges reed s vanaf die 1989 -seisoen a s een s pan in die
Bolandse Groot Uitd a a gbekerkom pe ti s ie .

KRIEKET
Alhoewel die WOK-krteketklub eers in 1963 amptelik gestfg is . is d ie sportsoort reeds
de kades vantevore at op die kampus beoefen. Indtvtduele s tud en te h e t Lede van die
Wellingto n -krteketklub geword, terwyl vrtendskaplike wedstryde teen omliggen d e
skole, kolleges en ander kl ubs pertodiek informeel p laasgevtnd het. Heelwat stu den te
het as lede van die dorpsklu b die eerste s pan gehaal en enkeles h et selfs p rovtnsiale
kleure verwerf. Sover bekend wa s Dennis Bczuidenhout in die laat vyftigerjare di e
eers t e wat hterdte pres tasie behaal het.
Dit was egter eers s edert d ie vroee sestigerjare dat die sportsoort werklik ge b loei het.
Aa ngemoedigdeu r die onvergee thke mnr . J .S. Florence het die kollegespan eers tn d ie
skoolliga Ingeskryf en later ook in di e senior ligas . Soos d ie getal m anslu dente
vermeerder h et , hetdie klub lo t 'n krag in die Bolandse tweede liga ontwikkel en sedert
19 77 ook in die eerste reserweliga , 'n Hoogtepunt in die klub se bes taan was die
feesweds tryd in 19 71 tussen 'n span ou d -s tuden te en die eerste span ter geleentheld
van WOK se 75-jarige fees . Die s ter k span van die ou d-studen te het maklik gewen.
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Benewens die versk ete kere dat die eerste krteketspan ltgatrofee verower het, het
tndtvtduele studente puik prestastes behaal. So h et Wolmarans (1974). W. Lau bscher
(19 77) en S . van Rooyen (1980 en 19 8 1) h ul Bolandkleureverwerf, WOK h et ook gereeld
aan die S A Kollegekrleketweek d eelgen eem en die week In 1984 aangebied . Vier
spelers, G. laing en B. Sch oeman (19 80) ; S. van Rooyen en A. Lubbe (19132 ) is tot die
S A Kolleges span verkies.

ATLETIEK
Atletlek as sportsoort het amptelik op die WOK-kampus In 1954 begin toe mnr, D.J .
de Vl1lIers begin het om j aarhks 'n Interkoshutsatletiekbyeenkoms ann te bred. Die
dameskoshuise het meegeding om 'n trofee geskenk deur mnr, G.P. [Flappie) Lochner.
Manstuden te is aanvanklik by die dameskoshuise tngedecl. maar n eem vanaf 19 813 op
hulle ere on der di e vaandel van Huis Navarre deel. Die doe1van hierdie byeenkoms was
m e die prestasies as sodanig nie. maar om aan studente die ervaring te gee om 'n
byeenkoms te organtsccr en as beamptes op te tree . asook om di e teorie in die praktyk
toe t e pas. 'n Groot tnsputtmg vtr die k ompetts te tydens h terdte byeenkoms sedert 19 7 1
was die toekenning van trofee vir die beste prestastes deur 'n mans- en damesatleet,
WOK laat vir di e eerste keer sy stem beh oorlik In die WP-atletiekkringe hoar toe die
eerstc WOK-atleliekspan in 1966 aan byeenkomste in d ie Boland en WP begin
deelneem. In hrerd te jaar word Attie Barnard opgeneem in die WP-"j unior"span en
neem met welslae aan SA j unior kampioenskapsbyeenkorns deel, Dreselfde j aar wen
WOK ee junior afIOSSPaIl d ie afIosnornmer OFdte WP-kampioenskapbyeenkoms In 'n
pragtyd van 44.5 sekon des.
'n Amptelike WOK-atletiekklub. geaflllieer by d ie SAA.o\U. is In 19 71 gesUg. Met mnr.
J .J. Grt esel as eerste voorsttter en h oofafrtgter . gaan d ie klub van krag tot krag. 'n
J aarlikseeerstejaarsbyeenkoms sten die Iig. vanaf 1972 neern a tlete van b uite In WOK
kleure deel en In 1975 wordn h oogtepunt bereik t oe on s damespan die \VP -platteJand 
Jiga gewen h et.
PertodlekhetWOK-atlete putkgepresteer tydens \VP- en SA kamptoenskapbyeenkorn
s te , bv, Dante Goosen (800 en 1 500 m ), wat later sy Sprtngbokkleure verwerfhet: Atti e
Barnard (100 en 200 m); Dtrkie van Niekerk (100 en 200 ml: Philip Lewis (stapl : Netta
Truter (spiesgoof): Cecile Viljoen (100 en 200 m ); Wennie Pretortus (1 500 rn): Anna
Marle Greffrath (100 en 200 m ) en Teresa Janse van Vu u ren (skyfwerp) .
Alhoewel tnterkollege nie op die a tle tiekbaan op 'n gereelde grondslag gehou is rue, h et
WOK 'n trotse re kord In sy meded1ngtng met OKP op hierdie gcbtcd. In 1988 het 'n
jaarllkse Interkollege teen die Hugenote Kollege ontstaan waartydens di e twee plaas
like kolleges om die Woods-trofee gek om peteer het wat reeds uitdie dertigerjare dateer.
WOK het In albei j are die kompelisie gewe n .
In 1988 word die WOK-atletiekklub weer by d ie SAAAU geregtstreer a s die Wellington
AtIe liekkiub.

87



88

t

Krieket1983

Oud-sportmanne?



9 . KEERPUNT
DIe sewentigerjare van die twintigste eeu was die glonejare van die te r ste re on derwys
sektor in die RSA. Die Suid -Afrtkaanse ekonomie was s ter k , gel d was volop en
studentegetalle h et gestyg. In hierdie glorte het onderwyserskclleges in die algerneen
en WOK in die besonder ook gedeel.
Die kroniese tekort ann leerkragte in die meeste vak- en stud te rtgtmgs gedu rende die
ses tiger - en sewenngerjare het 'n ongekende greet to t gevolg geha d , Vanaf 1973 tot
19 77 byvoorbeeld. was die inslaywing aan WOK elke jaar groter as 600. met 'n
hoogtepunt van 628 in 1975.
Teen d ie laat sewentigerjare is 'n versadtgmgspunt in sommige s tudie rigtings beretk.
veroorsaak deur demografiese tcndcnsc, 'n dalende groeikoers in die blanke scktor, die
tocnem en de toetrede van getroude dames op 'n pennanente grondsJag tot d ie beroep,
en ander faktore. D iejaar 1978 kan b es kou w ord a s d te jaar wa a rin d ie opleidingvan
c n d erwys ers vir die prtmere skool in Kaaplan d 'n keerpu n t beretk het, want in die j aar
het die Kaapse Departement van Ond erwys, in 'n pogtng om die toevloei tot d ie beroep
te beperk. vir die eerste keer begin om kwotas aan kolleges toe It: ken. Vir onderwysers
kolleges in die algemeen. en WOK in di e beson der. h et d ie besluil nun goeds tngehou.
Gedurende die vroee tagtigerjare h et verskete faktore daartoe bygedra om d ie tendens
van dalende studentegetalle te versnel. Die eerste faktor was d ie vers la g van die RGN
onder-seek na on derwysvoorsiening in die RSA (onder voorsitterskap van prof. J .P. de
Lange) wat in 1981 In die Parlement ter tafel gel e is. H terd te is d ie mees omvattende
ondersoek na die on derwys wat n og oot t in Surd-Afrika a angepak is . Die verslag is deu r
twee ander dokumente opgevolg. nl. die aanbevelmgs van d ie Tu ssentydse Taakgroep
en die regermg se Wltskrif oor Onderwysvoorsiening in die Republiek v an S uid
Afrika - Ig. is op 23 November 1983 vryges tel. Die u itkoms van die ondcrsoek wat
onderwysersopleidtng waarskynlik die m ees te beInvloed het. was dat die owerheid d ie
beginsel van pariteit vir alle bcvolkingsgrocp e in die onderwys oor 'n pcriodc van tien
jaar a anva ar het.
'n Volgcn de faktor was die inwerkingtreding van d ie nuwe staatkundige bedding in
1984. 'n In grypende gebeu rtenis wat die Kaapland se Onderwysdepa rtement in terme
van di e n uwe staatkundtge bed e ltn g betref was die oorskakelingvan d ie KOD vanaf d ie
Kaapse Provin s ial e Ad m in is trasie na die Departementvan On d erwys en Kultuur in d ie
Ad nlinistrasie Volksraad.op 1 Ap Iil 19 8 6 . Hie rdte verandertng het di e Imans tele druk
op die KOD ver h oog en inkurtIng en rastonaltsertng In die hand gewerk,
'n Faktor wat u iteraard 'n groot invloed op on derwysersoplerdtng sou uitoefen, wa s die
aankondlgtng van minister G. van N. Viljoen d at vanaf 19 87 alle beperkinge up die
indlensneming van getroude ondenvyseresse sou verdwyn.
Die kumulauewe efIek van hlerdie faktore h et inderdaad em snge en s elfs traumauese
gevolge vir onderwysersople idmg onder d ie Kaap landse Onderwysdeparternent gehad.
Saam met die ander Kaaplands e onderwyserskolleges het WO K gekwyn en dit was
duidelik dat die saak gou aangesp reek sou moes word. Die jaarlikse klemer inname
vanaf 1978 h et as gevolg van die pcriodieke afwa artse aanpas smg van die kwotas d ie
effe k gehad dat d ie inskrywing aan WOK met 'n gem iddelde van 2 7 studente per j aar
gedaal h et.
Uitcraard wa s dit nie net die s tudentetal wat gedaal het nie: ook die pcrsoneel mo es
ve rrrunder. Vakatures watonstaan het, is seId e ge'\u I, soda t die maksimum pcrsonccl
gctal va n 66 in 198 0 tot 42 in 1989 gedaal her, terwyl nog 6 d osente aan die ein de van
1989 uit WOK s e d tens tree. Hierdie dalende tendens het 'n to taal n u we perspektief in
die bepfanntng van die k ollege se werksaamhede na vore laat tree : 'n beplann ing vir 'n
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negatiewe groeikoers. Hoewel, soos in vortge gedeeltes geblyk het, WOK hlerdie
uitdagmg aanvaar het en belangrtke on twikkelinge oo k in hlerdie pertode plaasge vtnd
hct, h et dit gou duidelik geword dat die postste waann Kaapland se on derwyserskol
leges h ul bevind het gou en drtngend aangespreek sou m oes word. Die groot vraag was
of ernge stappe wat gedoen sou word WOK sou raak en indien weI. in h oe 'n mate.
Die on derben u tting van Kaaplandse on derwyserskolleges h et op 22 Feb ruarte 1983 in
die Provtnetale Raad on der die socklig gekom. In 'n antwoord op 'n vraag het mnr.
Wl1lem Bouwer, LUK. die Raad rncegedeel dat s legs I 765 van die beskikbare 2 750
plekke aan Kaaplandse kollegcs gcvul is - 'n besettmgsyfer van 64 .2"10. Hy het ook
aangedui dat die noodwendtge kwotastelscl die oorsaak van hierdie onderbenutting is ,
omdat kolleges rue h u l kwotas mag oors kry rue .
Die eerste s tap in Kaa pland se program van rasionalisering van on derwyserskolleges
is op 6 Mei 1983 deur die destydse Admtnistra teur. mnr. Gene Louw. bekend gemaak,
Daarvolgens so u die Onderwyserskollege Denneoord op Stellen boseh en die On 
derwyserskullt:gt:Graaff-Reinet nie meer eerstejaarstudente inneem nie en vanaf 1985
s legs a s kolleges Vir voortgese t te opleiding opereer.
Dalen de s tuden tegetalle by die oorblywende kolleges het go u getoon dat hicrdie stap
nit: voldoende was nre. Vanwee die onderbenutting van ge rtewe het die druk op die
Departernent van Onderwys toegeneem om onderwysersopleiding meer koste -effekticf
te doen. Bespiegelinge ten ops tgte van dte toekcms van di e oorblywen de kolleges het
mettertyd in felheid begin toeneem. Dlt spreek vanself d a.t elke tnrfgung en elke
gemeenskap 'n sank wou len kon) u itmaak vir d ie voortbestaan van dil wat kosbaar is ,
Die Stadsraad van Wellington h et op grond van die vele gerugte in orrd oop beslutt om
alles in werking te stel om d ie on derwyserskollege op Wellington te p robeer beh ou. ve ra!
as in ag geneem word die jarelange tradisic va n onderwysersopleidtng waarvan die
wortels sover terug a s 18 74 nagespoor kart word. Een van die bclangrikste bydraes van
die S tadsraad was die onde rne ming van 'n wetenskaplike impakstudic wat as basis
gedten het vir vertoe wat deur bemiddeling van die LP vir Wellington. mnr G.J.
Malherbe, gertg is ,
Die eerste aankondiging ten ops tgte van die postste van Kaaplandse kollegcs is deur die
MInis ter van Onderwys en Kult u u r in d ie Administrasie Volksraad. mnr. P.J. Clase. op
29 Sep tember 198 7 gedoen toe verklaar is dat die On derwyserskollege Oudtshoom
ut tgefaseer sal word en vanaf 1988 geen eerstejaarstudente meer-sou aanvaar nie. Oit
spreek vanself dat hierdie a ankond iging tot verdere besptegeltnge en onsekerhetd gelei
h et. Op 9 Oktober 1987 het mnr. Clase sy vo nge aankondtgmg m et die vc lgende
ve rklan ng, waarvan slegs twee tersa aklike paragrawe aangehaal wo rd. opgevolg:
"Wa t Kaap land betref, word beoog dat trustele onderwysersopleiding by tnrtgungs
onder be hecr van die Kaaplandse Onderwysdepartement in die toekoms by die
Onderwyskollege Wellington IAfrtkaans m ooiu m). die Cape Town Teachers' College
[Engels m edtu m ] en die Onderwyskollegc Port Elizab eth (Afrikaans- en Engelsrnedruml
sal ges kred".

"Die On derwyskol lege Paarl ""I m et die Ondcrwyskollegc Wellington amalgameer . Oit
sal daartoe lei dat geen prtmere eerstejaarsrudente by die Paarlse Ondcrwyskollege
vanafJ anu arie 1988 Ingeskryf wcrd rue . Die kollege sal in Desember 19 89 sluitcn alle
vte rdejaarstuden te sal in 19 90 na die Onderwyskollege Wellington of na eruge ander
kollege van hu l keuse oorgeplaas word.'
Soos ve rwag kon word. het hierdte twee verklartngs geweldig bale r...aksie vanuit
ver skeie oorde in die pers u ttgelok . Oi t Is te ve ratane dat lank gekoesterde lojaliteit e
aangetas is en dat daar btttere teleurstelling by personeellede. ou d -studente en
ondcrstcuners van die kolleges wat sou verdwyn, moes wees.
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Die konsep van amaIgamasie was 'n heel nuwe verskynsel ten opsigte van onder
wyserskolleges in die RSA. Om hierdIe k onsep te operasionaliseer h et d ie Direkteur:
Onderwys, dr. S .W. Walters, op 20 November 1987 afvaardtgings van die twee
kollegerade van WOK en OKP na sy kantoor genoot a m sy s iernng aan die rade oor te
dra, HierdIe onderhoud is op 25 November 198 7 opgevolg d eur 'n gesamentlike
vergadenng van die twce kollcgerade waarop oor sekere belangrike sakcn groot mate
van eenstemmtgheid bereik is. Enkele van hierdie sake is d at di e kollege vanaf 199 0
'n nu we naam sou lay; dat 'n k oord ineren de komitee uit d ie twee kollegerade ge s tig sou
word om die verloop van die amalgamasteproses te beheer en te monitor; dat 'n n uwe
ooreenkoms ter gelegener tyd m et die Untverstte tt van S tellen bo sch aangegaan m oes
word en ciat die twee kolleges s e personele as 'n eenheid beskou sou wo rd met die DOg

op amalgamasie . In wese het amajgamasre d us daarop n eergekom dat oak \VOK aan
die einde van 1989 sou alutt en dat 'n nuwe inrtgttng met 'n nuwe identiteit uit die twee
oues sou ontstaan. Op 7 Junle 1988 h e t dte Dlrekteur: Onderwys aangekondtg dat die
kollege op Wellington vanaf 1990 di e Onderwyskollege Boland sou h eet. Dit h et in 'n
groot ma te 'n einde gemaak aan die polemiek oo r die saak.
Een van die moetlikste en senstnefste problerne random di e arnalgamas teproses Is die
aangeleentheid van personeelrastonalisering, Om binne di e verloop van 2i: jaar twee
personeeldiensstate tot een te probeer verrrunder sa nder om die lewensomstandigheid
van mense ingrypend te belnvloed, is net rue moontlik rue. Nogtans h et verskeie
kolleges opoffertngs gernaak om hierdie stap nader aan sy einddoel te prob eer bring
deurandcr bctrckkings te bekom of uit die dien s te tree . selfs met vervroegde pcnstoen .

10. DIE TROTS VAN DIE WAMAKERSVALLEI
En so was ditdan rue virdie Onderwyserskollcge Wellington b eskore om d ie hon derd tal
t e haal ru e. Op 3 1 Desem ber 19 89 wo rd die d eure van hierdie inrigting n a 9 4 jaar finaal
gesluit: op 1 J anu arie 19 90 word dIeselfde deu re h em pen as die nuwe. geamal
gameerde On derwys kollege Boland. Hoewel dit vir alma! wat 'n verbinten is met die
tradisieryke inrigting het 'n traumatiese gebeurterus is . word die pyn ve rsag deur die
wete dat onderwysersopleidmg darem nog op Wellington voortgestt sal word.
Uit dit wat in die voo rafgaande hoofstukke opgeteken is . sal die le se r s elf moet evalueer
in hoe 'n mate die visie van dr. Andrew Murray deur die jare heen verwesenltk is . Ilet
hierdie inrigting deur sy prestasie en invloed sy bestaan geregverdig of was sy
teenwoonligheid bloot 'n verbygaande fa se se n d er eruge b lywende b etekents?
Daar kan min twyfel bestaan datW OK homselfd eur die jare heen bewys h et a s een van
die tocnaangewen de ond erwys ersopleidingsinrigtings in Kaa pland - oud-studente sou
selfs wou se die toonaangewende inrigtingl Alhoe wel dit in 'n stadium we grootste
onderwysersk ollege in die provtnste was . was WOK noott invergelyking met soortgelyke
tnngtmgs in die res van die land 'n groat kollege rue. Tog h et ditnbelangrike rei gespeel
en binne di e parameters wat d ie owerheidsbeleid toegelaat h et, altyd op die voo rpu n t
van nuwe on twikkelinge gcstaan, in di e kader van on d erwyskolleges kon hy homself
op aile terreine handhaaf en dikwels h et h y selfs be and er uitgestyg.
Om di e Wellingtonse Onderwyserskollege te evalueer sal bepaalde kriteria aangelc
moet word . So sou daar byvoorbeeld vasgestel moet word in hoe 'n mate di e inrigting
sy Iunkstes as terstere inrigting nagekom het. Aangesien die onderrigfunksie by
onderwyserskolleges sentraal staan, het die Iunkste dan ook a!tyd vocrrang geniet.
Deur effektiewe onderng, h et die d oserende personeel aan hul s tudente die korrekte
voorbeeld geste l en doeltreffende , praktyk-georienteerde onderwysers die professie
mgestuur. Gedurende die kollege se bestaan het bykans 10 000 lee rkragte alhier
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gekwalifis eer, h oo fsaaklikvirdie primere skool, en toegetree t ot die on derwysprofessie,
vera! in Kaap land en in 'n mindere mate Sutdwes-Afrtka.
Maar die navorstngsfunkste is aan WOK rue afgeskeep rue , Da arvan getuig d ie m sta tief
wat deu r personeellede en s tudente geneem is: d ie grade die meeste daarvan beroepsge
Iig - wat die person eellede verwerfhet en die talle tydskIif- en ander gro ter pu b likasies
van vakku n dige en l ofvakdidaktiese aard deur studen t e en doscn tc, 'n Bcsondere kiem
is daarop geU: om studente navorstngsbewus te maak in die vertroue dat hierdie
bcwu stheid hulle hul hele lewe lank sou bybly en sou groet en ontwikkel. In besondcr.
so word daar geglo, was die o n d erwyspraktykst e ls e l. wat ontwikkel het uit j arelange
navorstng. 'n deurbraa k.
Oak op die gebied van d tenelewertn g aan die gemeens kap was WOK altyd op die
voorpun t. Utteraard het die oorwt g van die diens na die onderwysgemeenskap gegaan .
Lede van die doserende personeel het deur die jare heen 'n prominente ro1 gespeel in
die onderskere onderwysersverentgings - so was W OK se laaste vyf rektore by ge leent
heid almal voo rsiller van die SAOU, WOK-d osenle hel voorts belangrtke bydraes
gelewer in s1llabus - en studiekomitees . in bestu re van vakveren tgtngs , as referente en
kursu s leiers . D ie rol van dosente en studente in die plaaslike en b ree gemeenskap buite
die onderwys was rue mindel' belangrik rue, Dink m aar aan die letdtng wat uttgegaan
h et in plaaslike s tadsrade, kultuurrade, kerkrade , jeugvererugtngs, sportliggame en
nag bate ander. Die deeln arne van WOK-studente op kuliurele en sportvlak: was
deurgaans 'n bate. SOOS\TOeeropgeteken . In d ie opheffing van die bree Su id -AfIikaanse
gem een skap h et WOK-dosente en -s tudente ewen een s 'n rol gespee l deur die doen van
scndingwcrk . die aanbieding van lees -en -skryfkursusse en ander soortgelykc hu
manttere aktiwiteite.
As inrtgting verbind tot d ie onderwys spreek dlt vanself dat WOK sy opvoed ings taak
baie e rnstig opgeneem het. Die vonning van die kwekeltng-onderwyser as enens was
aItyd die p rioriteit en m enige oud-s tuden t kan getufgdat h ullejuis opdie WOK-kampus
rigtin g gekry het. Die pragnge voorbeeld wat talle oud-studente as leerkragte e n as
ouers in gemeenskappe s tel, bevesug di e sukses wat op hierdie gebied behaal is ,
Eruge terstere inrigting se trots is die prod uktewat hy oplewer. On Eval uering va n \VOK
kan ni e volled ig wees sander 'n verwysmg na die prestasies van sy oud -studente en
oud-dosente nie. Orndat WOK onderwysers op ler . net sy oud-s tudente en -dosente
uiteraard hoofsaaklik op onderwysgebted gepresteer. B enewen s die dutsende
suksesvoll e on derwysers, die ruggraat van die professte, tel onder hulle etlike h onderde
sk oolhoofde, verskete adjunk-superintenden te en su pe rinten dente van on d erwys,
enkele hoof-superintendente van onderwys, 'n adjunk-direkteur en 'n superintendent
generaaI van onderwys, In die tersiere s ektor vind ons talle lektore en dosente,
mmstens twee vise-rektore en twee rektore van onderwyserskolleges en verskeie
professore. 'n Voormalige visc-rcktor is 'n beken de Afrikaanse skrywer: 'n ou d-student
'n voormalige Suid-Afiikaanse ambassadeur in die VSA. Ander het met sukses die
sakewereld betree, b eoefen die teologte of ander p rofess tes. Op sportgebt ed het 'n hele
aantal ou d -s tuden te . en -d os en te in versk ete sportsoorte nasionale kleu re verwerf
enkeles h et voorsit ters van provtnstale bonde geword en twee S prtngbo kke urders .
Soos uit hierdie publikasie blyk, was die Onderwyserskollege Wellington 'n !ewen s 
kragtige en dinamiese inrtgttng, In sy h oofdoel, te wete om d eeglik opgeletde on
derwysers aan die professie en goed aangepaste burgers aan die land te voors ten , het
hy sonder twyfel geslaag. So 'n inrtgting kan natuurlik n ooit werklik s terf rue , Fisies
kan sy deure gesluit wo rd. sy naam verander word , sy kleure en simbole in onbruik
raak. Sy mvloed bly egtervoortleef in sy ou d -s tuden te. Dit wat WOK was. het deel van
hul diepste wese geword en sal <lit bly. Die n orme en waardes wat WOK voorgestaan
hct, h ct ook h ul norme enwaardes geword en, so glo on s. sal deu r hulle op h ul leerlinge
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oorgedra word. SO sal WOK altyd bly voortleell
Daarom slutt ons die deure m et die wete dat die fondamente stewig en breed en diep
gele is. Ons vertrou dat die mrignng wat op hierdie fondamente gevestig sal wo rd ook
die n orme en waardes wat WOK bykans 'n eeu lank gekoester h et. sal kan akkom
modeer,
Mag die WOK-tradisie saamvloei met di t wa t daaraan toegevoeg sal word om 'n nuwe
trad iste te skep wat groter, beter en m ooier as die oue sal wees . Mag VIRrLJIE 1;,
OPERA. deur deug en arbeidsa amheid . altyd on derskeidend wees rue net van alle ou d
WOKaners m e. maar ook van almal wa t in die toekoms die tc s tigte onderwyserskollege
as hul cie aanvaar. Dan sal die nuwc. 5005 die Du e, steeds beskryf kan word as __
DIE TRars VAN DIE Wl\-\ffiKERSVALLEI.
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.......,

Dele van WOK is aLgesloop . • •

onder dele is weer gebou: die begirt van die Onderwyskollege Boland se
gebou.e. Maart 1989.



HANDTEKENINGE
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