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in die pers of deur middel van 'n versoekskrif 6f deur
middel van onderhoude vir die voortbeslaan van hulle
Alma Maler geveg hel , wil ons graag ons opregle dank en
waardering belu ig.
DIE KERK
Niea lleen was die N.G.Gemeenles Paarl en Noorder·Paarl
len nouste gemoeid mel die lolslandkoming van die OKP
nie, maar hel die kerk van die beginjare na die geeslelike
vonning van die studente omgesien. Verskeie leraars het
vroee r jare as deeltydse dosenle Godsdiensonderrig aan
die OKP doseer. Die mooi vennoolskap lussen die Kerk
en die Kollege word weersp ieel deur die feil dal, sedert
1912 101 1972, leraars van die N.G. Gemeenles Paarl,
Noorder·Paarl en Paarlvalle i onafgebroke as voorsil1ers
van die Kollegeraad opgelree hel. Graag wit ek my dank
en waardering leenoor die sludenleleraars van die N.G.
Gemeenle Paarlvalle i wal deurdie jareons sludenle gees
lelik bearbei hel, boekslaaf.
KOLLEGERAAD EN ·SENAAT
Oil is mel grool dankbaarheid dal ons hulde bring aan die
Yoors itters en lede van die Kollegekomitee , Adv iserende
Komilee en Kollegeraad wal deur die jare die belange van
die OKP op die hart gedra hel Sedert 1913 101 1972 hel
die volgende leraars as voorsillers opgel ree: ds. P.G.J.
Meiring, dr. M.J. van der Weslhuizen, dl, D.G. Malan, D.F.
van der Merwe, P.J. Lools, G.P. van den Berg, A.F. Malan,
W.C. van der Merwe, H.J.C. van Wyk, J. Visser en P.L
Cilliers. Mev. EHze J. du Toil, dogler van ds, D.G. Malan,
hel van 1973 tol1975 as voorsiller opgetree lerwyl mnr .
S.S. van Wyk vanaf 19761011989 as voorsiller opgelree
hel.
Die lede van die laasle Kollegeraad was: mnr. S.S. van
Wyk (voorsil1er) , proff. W.L. Nell, J.A. Malan, J.A. Ie Roux,
mev . Ina Aens en more. M.J. Terblanche, F.J. Joubert,
H.H.J. Prins, B.C.S.J. Naude, H.J. Hugo, E.H.W. Lalegan
en A.H. Gous.

Oak aan die lede wal sedert 1979 in die Kollegesenaal
gedien het, wil ons ons opregle dank en waardering
belu ig vir die volgehoue ywer en onbaatsug l ige diens in
belang van die OKP. Graag wi! ek ook my innige waarde
ring teenoor die Universite it van Stellenbosch se verteen
woord igers in die Kollegeraad en -senaat boekslaaf. Die
welwi llendheid wal hulle leenoor die OKP geopenbaar
hel, asook die hartHke samewerking salons altyd bybly .
'n Spesiale woord van dank aan pro f. W.L Nell, dekaan
van die Fakulte il Opvoedkunde, vir die openhartige en
profess ionele wyse waarop die samewerki ng lussen die
Universil eil en die OKP kon geskied .

KoORDlNERENDE KOMITEE
Teenoor die lede van die K06rdinerende Komilee wal die
afgelopelwee jaar gemoeid was mel die amalgamasie van
die OKP en die WOK, wil ek graag my hoogslewaardering
beluig . Die welwillende samewerking en onderlinge
begrip verdien die hoogsle lof. Mnr. S.S. van Wyk (OKP)
en ds . P.J. Raubenheimer (WOK) wal om die beurt as
voorsiller opgelree het, hel baie 101 die vlot verloop van
sake bygedra . Oak aan prof. W.L Nell, (US), mnre. F.J.
Joubert, F.S. Malan, H.R. Chamberlain en dr, E. Smil kom
my dank loe vir hulle bydrae om die amalgamasieproses
so pynloos as moon llik Ie laal geskied.
DIEONDERWYSDEPARTEMENT
Graag wit ek hulde bring aan die Direkleurs: Onderwys,
Adjunk-<lirekleurs: Onderwys en Hoofsuperinlendenle
van Onderwys vir hulle daadwerklike ondersleuning en
belangslelli ng in die OKP! Aan die huidige Direkleur:
Onderwys, dr. S.W. Wallers, asook dieadjunk-<lirekleurs :
Onderwys wit ek graag my hoogsle dank en waardering
belu ig vir die simpalieke wyse waarop hulle die amat-
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gamasie van die OKP en die WOK hanleer hel. In al my
jare as reklor kan ek slegs mel grool dankbaarheid geluig
van die welwillendheid enonderskraging wal die OKPvan
die Kaapse Onderwysdeparlemenl onlvang hel.

Graag wil ons ook ons hartlike gelukwensing aan die KOD
mel die viering van sy 1SOsle beslaansjaar oordra. Ons
br ing ook hulde aan die onderwysleiers wal oor
anderhalfeeu 'n trotse lradisie en hoe standaarde daar
geslel hel Mag uil die roemryke verlede die inspirasie
gepul word ler verwesenHking van die ideaal: BEWAAR
ENVERNUWE.

SKOLE

Graag wi t ons ons hoe waardering leenoor die Paarlse en
Noordelike Voorsledelike Skole belu ig vir die geleenl·
hede wal daar deur die jare aan ons sludenle vir prakliese
onderwys gebied is. U bydrae 101 die professionele
vorming van ons sludenle hel baie daartoe bygedra dal
die OKP 'n meer afgeronde student kon uilstuur.

PAARLSEGEMEENSKAP

Aan die baie vriende en ondersteuners wat die OKP deur
die jare in die Paarl gehad net, wit ons 9raag ons dank en
waardering boekstaaf. Oak leenoor die finansiele instel
lings wal maar altyd bereid was om die sludenlevereni·
gings finansiee l te ondersteun, wil ens ons dank betuig.

Baie dankie ook aan die stadsraad, die munisipale
amplenare en die Skoolraad Boland vir die belangslelling
en ondersteuning.

KOSHUISE

Graag bring ek ook hulde aan die superinlendenle en
matrones wat deur die jare on gelukkige tuiste vir die
studente in die koshuise geskep net. Nie aileen is daar na
die algemene welsyn van die studente omgesien nie ,
maar ook opvoedingswerk gedoen. Aan almal wal die
superinlendenleen matrones deurdie jare bygeslaan het,
wil ons in dankbare erkentenis hulde bring. Oak aan die
primarias en die primarii en hulle huiskomilees bring ons
hulde vir die rol wal hulle gespeel hel om 'n gees van
kameraderie in die koshu ise Ie skep.

DANKIE

Oil is mel grool dankbaarheid dal ek my opregle dank en
waardering beluig aan:

• Die vise-reklore, mnre. H.H.J. Prins en B.C.S.J. Naude,
vir huJleondersteuning, lojalileil en vriendskap;

• die departemenlshoofdeendosenle vir hulleonverdrole
ywer deur die jare in belang van ons sludente;

• mnr. T.F. Holzapfel en die admin istratiewe personeeJvir
die loewyding waarmee hulle hul taak volbring het;

, mnr. G.LP. KJeyn en sy personeeJ vir die gelroue wyse
waarop hulle hul verpliglinge vervul hel ;

• die hoofsludenleen sludenleraad vir die bekwame wyse
waarop hulle leiding gegee hel ;

• die sludenle wal deur hulle ywer op akademiese sowel
as kullurele en sportgebied 101 aan die einde praglige
preslasies gelewer he/.

My laasl e boodskap aan die sludenle wallol die onder·
wys loelree, Ie opgesluil in die woorde van die Kol
legelied: "_.Iiefdesdiens en offerwerk" . Mag Iiefdesdiens
en offerwerk altyd die grondslag van u gesindheid wees.

Aan ons Hemelse Vader wal die afgelope n jaar sy hand
van Iiefde en genade oor die OKP uilgeslrek gehou he!,
kom al die eer loe.





'N KOLLEGEKRONIEK
1913-1 989

Voordat opleidingskolleges in Kaap land tot stand gekom het, was die skole self belas met die opleiding van prirnere onderwysers.
Hierdie stelse l het bekend gestaan as die kwekelingstelsel.

In 1893 het dr. Thomas Mu ir, die destydse SGO, hersiene kwekelingsregulasies aange kond ig wat onder andere bepaal het dat
die hoofonderwyser van 'n skoal verantwoordelik sou wees vir die professionale onderrig van diekwekelinge.

Die ee rste twee kewekelingklasse in d ie Paarl is in 1900 aan die twe e Ho er Meisieskole, La Rochelle (destyds Hugenote Hoer
Meisieskool) en die Hoer Meisieskool, ingests!.

Die getal kwekelinge aan die twee skole het so toegeneem cat mej. Cillie van La Rochelle 'n versoek gerig net vir 'n addisionele
onderwyseres . Die weiering van die versoek in 19121ei totverdere gesp rekke met dr. Muir, die SGO, totdat hy in Sep tember 1912
lot die besluit kom cat die kwekelinge in 'n aparte inrigt ing opgeneem moet word. In die Paarl sou dit die samesmelting van die
tw ee kwekelingklasse beteken.

Die komitee wat die samesmelting moes reel, was di. P.G .J. Meiring , W.A. Joubert, J.E. Jones en mnre. J.D. Gie en S.P.H . de
Villiers . Op 16 Oktober 1912 is die eerste vergadering van hierdie kom itee gehou.

Op 1 November 1912 rapporteer die Skoolraad dat dr. Mu ir die reelings en samesmelting goedkeur en word 'n skrywe ge rig aan
die twee skoolkomitees van die Meisies kole om elk dr ie lede te benoem vir 'n Op leidingskollegekomitee. Die komitee het bestaan
uit: Os. P.G.J. Meiring, rnnr . J.J. Mo ll, mnr. C.M. du Plessis. ds. W.A. Joubert. mej. M.H. Cillie en mnr. P.O. Immelman . Ds. Meiring
is verkies as die eers te voorsitter.

Op 8 November 1912 word mej. Magdalen a Marais as hoo f en mej. Hilda Buyskes as ass istent aangeste l vir die Sentrale
Op leidings kool. Die komi1ee bes luit ook om by die Skoo lraad aan te beveel dat die gebou van 'n sekere Jan Blignaut vir twaalf
maande gehuur word as skoo lgebcu. Destyds het die gebcu bekend gestaan as Berlyn, later as Imhoff.

In Januar ie 1913 het die hoof, mej. Len ie Marais, haar twee assistente en 68 sludente hulle intrek geneem in Berlyn en het die
Op leiding skoo l Paa rt 'n aanvang geneem.

MEJ. M. MARAIS: 1913·1918
1913 Die ontstaan van die Sentrale Op leidingskoo l in d ie

Paart, Mej. M. Marais, haar twee ass isten te, me] .
1924

Colquhoun en Buyskes en 68 studente neem hul intrek
in die ou gebou "Berlyn". Slegs dames word toegelaat 1926
om die Derdek/as·Sertifikaat Sen ior - 'n driejarige kur- 1927
sus na SL 8 - te volg . Die eerste C.S.V.-tak word gestig .

1915 30 Oktobe r: Die hoeksteenlegging van die nuwe 1929
gebcu van die Opleidingskoo l deur Sir Frede ric de
Waa l.

1917 10 Maart: Die amplelike opening van die nuwe
Op leidingskoolgebcu. Huis Len ie Marais (die eerste
dameskoshu is) word voltooi. Die eerste sportvelde
word aanqe te. Die dames slig 'n tennisk/ub en 'n
korfbalk/ub.

1930

MNR. W.A. JOUBERT 1919-1950 1931

1919 Mnr. WA Joubert word die tweede hoof van die
1933Opleidingskoo l. Die Oefens koo l W.A. Joubert neem 'n

aanvang. Die kwekelingstelsel word finaal afgeskaf en 1936
" ie toe latingsvereistes tot die Opleidingskool word
verhoog na st. 8. Die Debatsvereniging word gestig . 1937

1920 Die Kollegekomitee bes luil om Afrikaans as medium
te gebru ik i.p.v. Nederlands . Studente kan voortaan
met 'n 51. 8-sertifikaat na !Wee jaar 'n Pnrnere Laer 1939
Onderwysersertifikaat verwerf en met 'n 51. t o-ser-
tifikaa t na !Wee jaar 'n Primere Hoer Onderwyserser-
tifi kaat. Mans word die eerste kee r as ingeskrewe 1940
studente toegelaat. Die mans stig hul eie tenn iskJub. 1942

1921 'n Voetbalk/ub word gestig . 1944
1922 Die Op leidingskool Paarl word 'n Opleidingskolleg e. 'n

Spesiale eenjarige kursus in Handwerk word ingestel.
Die eerste voetbalveld word aanqele.

1923 Die eerste ko llegeraad (later Studenleraad) korn 101 1946
stand. Huis Vereniging word in gebruik geneem. Die
Pedagogiese Verenig ing word gestig . Die eerste
sangfees word gehou, On word egter eers vanaf 1955

'n jaarlikse instelling. Die eerste jaarblad versky n. Die
Kollegelied , ges kryf deur mej. M. Blignaut, word aan
vaar.

Die dameshokkie k/ub word gestig.

Die manshokkiek/ub word ges tig.

Voortaan lei d ie OKP alleen lik stud ente op vir die
Prirnere Hoer Onderwysersertifikaa t.

Die loelatings vereistes aan die OKP word verhoog na
'n 51. to-sernnkaat. Die Primers Hoer Onderwyserser
tifikaat verandar na die Primers Onderwysersertifi
kaat, 'n !Weejarige kursus. Die Prirnsre Hoer Sert ifi
kaa t word toegeken na 'n bykomende (derde) jaar me t
spesiale opleiding in die praktiese vakke: Houtwerx ,
Naaldwerk en Liggaamlike Opvoed ing. Die k/asse in
Eerstehulp en Godsdiensonderrig neem 'n aanvang .

Die nuwe Huis Vereniging word in gebruik geneem.

Die installing van die eerste eenjarige Handwerk.- en
Naaldw erkkursus.

Die netbalklub word ges lig en die korfbalkl ub ontb ind .

Eksterne eksaminering word beperk tot die tale. 'n
Afsonderlike kursus in L.O. (mans) word ingestel.

Die afsonde rlike gebcu vir die Hou!Werkk ursus word
in gebruik geneem. Die Gimnastieksaal word voltooi.
Die eerste atletiekbyeenkoms word gehou.

Die instelling vandiekursusvir Kindertuinonderwyse
resse.

Drastieseverandering in diekursus vir die P.O.S.

'n Toneeivereniging en 'n Swerwersklub word ge stig .

Die Provins iale Raad bes luit dat die pro fessionele
vakkein die moedertaalonderrigmoetword. maar die
helfte van die ander vakke in Engels. Die ste lsel misluk
spoedig.

'n Add isionele jaarkursus in L.O. (mans) word her in
gestel. Die eerste interkollege lu ssen die OKP en
WOK en Hugenote Kollege gekombineer, vind plaas .
'n Krieketkfub word gestig .
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DR. T. PAUW : 1951-1957 MNR. A. H. GOUS : 1977·1989
1951 Dr. T. Pauw word die derde hool van die OKP .

1953 Die vierde eerstejaarklas word goedgekeur. Die
hoeksteenlegging van die nuwe W.A. Joubert-skoal
(25 Oktober).

1957 'n Uitgebreide bouprogram aan die kollegegebou word
voltool, Die vierdejaarkursus in L.O. (mans) word at
geskaf.

MNR. L.C. BRUWER : 1958 -1973
1958 Mnr . L.C. Bnuwerword die vierde hoolvan die OK P.

1959 Huis Theo Pauw en Huis Elsabe Joubert word voltooi
en vanal Januarie 1960 betrek.

1960 Verdere belangrike uitbreid ings aan die kollegebou,
o.a. die dernonstrasiesaal , wordvoltooi .

1961 Die eerste "Ararat" Cn weeklikse studentepublikasie)
verskyn. 'n Swemklub word gestig met die in
gebruikneming van 'n sis swembad. Die nuwe voet
balveld en pawiljoen word voltooi . Die ou voetbalveld
en pawiljoen word verandar in 'n krieket- en hok
kieveld.

1963 Die ontbinding van die Kollegeraad en die instelling
van die Adviserende Komitee (wat later weer die Kol 
legeraad genoem word) . Die Oelenskool W.A. Joubert
word heringedeel tot die Laerskool W.A. Joubert. Die
amptelike ingebruikneming van die kollege S8 nuwe
sportgeriewe. Die eerstevoltydse bibliotekaris.

1965 Die ingebnuikneming van Huis Bruwer.

1967 Die stigting van 'n Landsd iensklub in die plek van die
Swerwersklub.

1968 'n Nuwe driejarige kursus vir Primere Onderwys
(P.O.D.) word ingestel.

1970 Die eers te studente behaal die Prirnere Onderwys
diploma (P.O.D.) na die voltooiing van 'n driejarige
kursus,

1971 Die nuwe vierjarige akademiese Onderwysdiploma
kursusse (0.0.) word ingestel: Afrikaans en Engels:
Afrikaans en Wiskunde of Engels en Wiskunde. Die
name van die diplomas word in 1977 soos vo lg
verander: P.O.D. word 0 .0 . en 0.0. word H.O.D.

1972 Die vyftigste jaarblad verskyn.

DR. C.G. DE VRIES: 1973·1976
1973 Dr. C.G. de Vries word die nuwe rektorvan die OK P.

1974 Die Groot Trek na die nuwe (huidige) kollegegebou
vind plaas op 26-28 November.

1975 Die ampte like ingebruikneming van die nuwe OKP
vind plaas op 12 Maart .

1976 Op 19 Maart word die opelugteater van die OKP
amptelik in gebnuik geneem. Die kollege lied word her
sian en aangepas.

1977

1978

1979

1980

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Mnr. A.H. Gous word rektor van die OKP . Die totale
studentegetal bere ik 'n hoogtepunt van 574.

Studentsword voortaan innouer samewerkingmet die
Univers iteit van Stell enbosch opgelei. Die samestel·
ling van die Kollegeraad word dienooreenkomstig
gewysig. 'n Vierjarige Hcer Onderwysersdip loma
(Sekonder) in Hout- en Metaalwerk word in samewer
king met die Universiteit Stellenbosch aangeb ied. Die
eerstekarnaval tenbatevandieWeermagS8 rehabili
tas iefonds word gehou. Die Fotografiese Veren iging
word gest ig.

Die eerste vergadering van die nuwe Kollegeraad en
Senaat om uitvoering te gee aan die nouersam ewer
king met die Universiteit Ste llenbosch word gehou op
7 Junie. Die eerste diplomap legt igheid vind plaas .

'n Tweejarige afstandonderrigkursus virdiensdoende
onderwysers wat slegs oor 'n P.O.S. bes kik, neem 'n
aanvang. Die rygbyklubhuis word in gebnuik geneem.

Die eenjarige kursusse H.O.D. (Naaldwerk), H.O.D.
(LO) en H.O.D. (Hout- en Metaalwerk) staak en word
vervang deur die vierjarige H.O.D.-kursus wat ook
genoemde vakke insluit. 'n Eerste kindertuinuitstalling
word aangeb ied. Die vie~ arige H.O.D.-kursus (Junior
Primer) neem 'n aanvang. 'n Eerste verrykingskursus
vir die Begaafde Kind word in Natuurwetenskap aan
gebied. Die eerste crienterinqskursus vir eerste jaar
studente word aangebied.

Die vak Onderwyskunde : Begaalde Kind word ."n
byvak in die H.O.D. Senior Prirnere kursus.

Die eerste onenterinqskursus vir beq inner-onderwy
sersword aangebied.

'n Rekenaarsentrum word te OKP geopen vir die
rekenaaropleidingvan studente en skoliere.

Die L.O.-departement vier sy 50-jar ige bestaan.

Januarie: Die OKP verwelkom niksvermoedend sy
heel laaste eerstejaarsklasse . Die OKP lewer sy
bydrae tot die Paarl 300- fees .

10 Okto be r : Die onstellende aankondiging dat die
OKP uitfaseer en in 1989 sal sluit om te amalgameer
met die WOK.

OKP vier sy 75-jar ige bestaan .

24 Februarie: 'n Koordinerence kom itee bestaande
u it raadslede van die OKP en d ie WOK word
gekonstitueer met die oog op amalgama'sie in die
Onderwyskollege Boland vanaf Januarie 1990.

30 Sep tember : OKP 75-feeskonsert te Nederburg .

'n Jaar van afskeid, aftree en beplann ing vir die
toekomstige OnderwyskolJegeBoland te Wellington.

12 Desember: OKP sluit. Lank lewe die OKP !
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DIE EERSTE KOLLEGESENAAT 1979

Agler: Mnr. L.O. Schoeman, dr. J.S. Neetl1ling, mnre. D. Louw, D.J. de Beer, H.J. Hugo, B.F. CaJitz, E.HW.lategan, J.R. van der ColH,
B.C.S.J. Naude, J.L.W. van Schoor

Voor: Mnre. P.J.Cornelissen, J.J. Terblanche, prof. e.G. de Vries, mnr. A.H. Gous(vcc rsttter). wyleprof. J.F.A. Swartz, prof. J. Cawood.
mnr. H.H.J. Prins (sekretaris), dr. H. de la H. Bellingan (ondervoorsiner)

KOUEGERAAD 1979

Agler: Mnre. M. J. Terblanche, P. J. Comelissen, dr . H. de la H. 8eIlingan, mrve. B. C. S. J. Naude (sel<retaris), H. H. J. Prins
Voor: Mnr. A. H. Gous (ondervoorsitter), wyle mev. E.SIabbert, mrv. S. S. van Wyk (voor.;itter), ds . H. D. Barnard, wyle prof. J. F. A. Swartz,

prof. C. G. de Vries.
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REKTORE

MEJ. LENIE MARAIS
HOOF : 1913-1918

o 1912 net dr. Thomas Muir, Superintendent-Generaal van
Onderwys, sy goedkeuring daaraan verleen am die twee
<wekeling asse aan die Paarlse Meisiesko le, die Hugenote
Hoer Meisieskool (vandag Hoer Meisieskool La Roche lle) en
cte Hoer Meisieskool Paarl te amalgameer en in 'n aparte
gebou te huisves.

MeJ. Lenie MaraJswat vir d ie kwekelinge aan die Hoer Meisie
skoal verantwoordetik was. is as eerste prinsipale van die
Ople1dingskool benoe m. In Januarie 1913 het mej. MaraJs,
haar twee ass istente , mej]. Colquhoun en Buyskes , en 68
studente hulle intrek in die au gebou Berlyn geneem. Onder
utters moeilike omstandighede het mej. Mara is haar taak op
voortreflike wyse vervul, Sy kan met reg beskou word as 'n
ware pionier indie wordingsgeskiedenisvanhierdie roemryke
inrigting.

Saam met die kollegekomitee het sy haar beywer vir beter
tunsvasunq en Josiesgeriewe vir die students. In Januarie
1917 is 'n mylpaa l bereik toe die Opleidingskool na die nuwe
gebou op Vanderpoelsplein verhuis het. Die damestudente
het oak hulle intrek in die nuwe koshu is geneem. Mej. Marais
het as eerste superintendentvan die nuwe koshuis opgetree.
In 1956 het die Kollegeraad op versoek van die inwonende
damestudente die koshuis na mej. Maraisvemoem.

Mej. MaraiS het aan die einde van 1918 as prinsipale bedank.
Op 16 .Junie 1926 is 'n portret van mej. Marais, ges kenk deur
naar eerste klas van 1913, op luisterryke wyse in die Kollege
cntnut om so die hennnering aan hierdie voomeflike dame en

MNR. W.A. JOUBERT
HOOF : 1919·1950

DIE BOUMEESTER VAN DIE OKP
oeur e ,G. de Vries

Soos daar in die geskiedertls van bykans enige land 'n be
sondere staatsman na vore getree het am ap 'n bepaalde
tydstrp 'n bydrae van onberekenbare omvang te lewer, so was
WA Jouoert in die geskiede nis van die Paarlse Ople idings
KO lege de besondere persoon wat daardie inrigting tal een
van die invlo ecrykste in die land uitgebou het

Op agt-en-twinti9Jarige leeftyd het mnr. W.A. Joubert in
Januarie 1919 vir mej. Marais as hoof van die OKP, sowe l as
van die Oefens koo l, opge volg. Afgesien van die jeugdige
oUderdom waarop hy die verantwoordelike werk aanvaar het,
weet cns van geen ander persoon verbonde aan op
VOedingsinrigtings wat oar so 'n lang tydperk so 'n besondere
bydrae gelewe r het nie. Sy benoem ing as hoot was 'n geluk
kige, want in die eerste jare toe die jong inrigt ing met ernstige
problema te karnpe gehad het omdat 'n nuwe fase in die
apleiding van onderwysers in Kaapland betree is, het sy
besadigde en ewew igtige leldlng aan die OKP vertroue in
gebeesem. Die kwekelingstelsel sou aan die einde van die

haar werk te verewig. By die geleentheid het ds. D,G. Malan ,
voorsitter van die kollegekomitee , verwys "na die klein au
boomp ie wat jare gelede geplan t was, en waarvan juffrou
Marais die eerste versorging moes dra, vandag tot 'n sterk
boom ontw ikkel net waarvan ons nou die vrugte pluk".

Ons huldig mej. Marais vir die stewige tondarnent waarop haar
opvolgers kon voortbou am die Kollege tot een van die in
vloedrykste in die RSA op te bou.

jaar nnaal afgeskaf word en daardie jong inrigt ing moes sy
bestaan in die Suid-Afrikaanse opvoedkund ige wareld regver
dig,
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Die begrip "grcei" het vir mnr. Joubert iets anders gesim
bolisee r as die blote uitbreiding van doseerlokale, losies
geriewe en die werwing van getaJle. In sy laaste jaarverslag
in die OKP-jaarblad van 1950 het hy dil as vo lq omskryf: "Daar
moet 'n gedurige groei wees ... Die groei word gemeet deurdie
innerlike verbreding van ens uitsig en grater verdraagsaam
heid wat daar met ryper lewenservaring in ons houding tot die
lewe kom".

Met die aanvaarding va n die hoofskap het hy die eersle man
geword wat by die kollege aangesluit het, en het hy hom
dade lik daarvoor begin beywer dat, waar daar tevore alleenlik
dames tot die kollege toegelaat is, ook mans toegelaat moes
word om hul opleiding daar te antvang. In 1920 is met die
toestemming van die Departement die eerste mans as stu
dente by die kollege ingeskryf.

In 1921 het die SGO in sy jaarverslag aang ekondig dat die
Paarlse Opleidingskool vanaf 1922 as die eerste Opleidings
kollege bekend sou staan omdat die kollege die vereiste
aanta l gematrikuleerdes as studente ingeskryf het. Vanaf
1927 het die OKP onder die leiding van mnr. Joubert, die
skoaleindeksamen as die enigste toe latings kwalifikas ie vir
studente aan die kollege gestel. In 1929 het OKP se beleid,
nl. dat nie-qematrik uleerds studente nie aan die koll ege
toegelaat word nie, die beleid van die Departement vir aile
kolleges geword.

Die verbetering van die kwaliftkasies van onderwysers het
mnr. Joubert so na aan die hart gele dat hy studente van die
Hoer Prirnere kursus (matriek plus 2 jaar) toegelaat het om,
terwyl hulle nag aan die kollege gestudeer het, vir die BA
graad by die Universiteit van Suid-Afrika in te skryf.

In die dertigerja re het hy hom dan ook beywer vir spesialite its
kursuss e in die Kindertuinonderwys, Naaldwerk, Handwerk
en Liggaamlike Opvoeding. Die dert igerjare word dan oak
gekenmerk deur 'n grootskaalse uitbreiding aan geboue ten
einoe die genoemde kursussete kon huisves. Benewens die
Hoer Primers kursus in die akademiese vakke wat in 1965
ingestel is, is al die spes ialiteitskursusse wat aan die kollege
aangebied is, onder mnr. Joubert se leiding ingestel.

Mnr. W A Joubert was veel meer as net boumeester van die
OKP as 'n inrigting vir die opleiding van onderwysers. Vir meer
as 30 jaar het hy daari n geslaag om met sy innemende
persoonlikheid, praktiese benadering van probleme en sy
intens toegewyde diens aan sy medemens en sy kollegas, sy
studente te besiel en tot diens van die gemeenskap op te
voed. Hy self het die leuse van sy inrigting - NON SIBI SED
PATRIAE - inderdaad uitgelee!. Gelukkig is die inrigting
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waaraan so 'n man sy hele lewe gewy het.

Hy het die fondarnente van die opvoedkundige gebou so
stewig en solied gele dat hy die verdere bouwerk met gerust
heid kentoevertrou aan manne watsyvisieengedeel het. Dit
word deur sy eie woorde gestaaf. Dertien jaar nadat hy die
hoofskap neergele het, skryf hy in 'n spesiale boodskap in Die
Opleidingskollege Paarl 1913-1963 , 'n werk wat in 1963 in die
halfeeufeesjaar verskyn net, as volg: "Die strewe van die
kollege was, en is vandag , nie in die eerste plek om getal le te
werf nie, maar am manne en vroue op te lei wat roepings
bewus is". Hiermee raak ons dan ook die kern van sy werk
aan, maar bevraagteken ons terselfdertyd die volgende: Hoe
bepaal 'n mens die omvang van besieling? Hoe bepaal 'n
mens die lig watdeur'n individu aandie brand gesteek is. en
deur duisende voortgedra word? Hoe gryp jy die onsigbare,
maar wei in dade wserspieelbare, en Iedit in woorde vas? Sy
nagenoeg 4 000 oud-studen te wat daagliks met onderwys - en
opvoedingswerk besig was en nag is om kinders te begelei en
te inspireer metwoorde, gesindhedeen lewende voorbeelde
wat d ire k en indirek aan die W.A . Joubert-voorbee ld
toegeskryf kan word, simboliseer die miljoene boustene van
die dinarniese OKP waarvan WA Joubert die boumees ter is.

Maar W.A. Joubert was ook 'n leier van die georgan iseerde
onderwys. Op die jaarvergaderings van die SAOU, in die
Hoofbes tuur, in die Dagbestuur en in die Gesamentl ike Raad
het daar groot invloed van hom uitgegaan. Hy was by uitne
mendheid 'n kampvegter vir die prirnere onderwyser, Geen
wonder datdieeerhom in 1937te beurtgeval het omvir 'n tweede
termyn as voarsitter van die SAOU verkies te word nie.

Na sy aftrede in 1950 het hy hom ten volle tot diens van die
gemeenskap geslel. As stadraadslid en later onderbur
gemeester het hy nege jaar lofwaardige diens gelewer. Daar
benewens het hy ook in die Kollegeraad en die Skoolraad
gedien. Van 1955 tot 1964 was hy lid van die Sensorraad en
oak endervoorsitter - 'n bewys van watter hoe premie in sy
gesonde oordee l gestel is.

As stigtersl id van die Afrikaanse Taalmonumentkomitee in
1942 en die eerste voarsitter van die plaas like tak van die
Simon van der Stel-stigting het hy onskatbare volksdiens
verrig.

Die invloed van die OKP het omvangryker geward omdat 'n
W.A. Joubert, wat die opleiding van onderwysers as sy
lewenstaak gesien het, daargeleef, gespreek, gedink, gehan
del en besiel het Daarom huldig ons hom as die boumeester
van 'n dinamiese OKP.

DR. THEO PAUW
HOOF : 1951·1957

Dr. Thea Pauw is in 1940 as dosent in Sie lkunde aan die OKP
aangestel. Nadat hy in 1949 'n uitgebre ide studiereis na die
Verenigde Koninkryk en Europa ondemeem het, vo lg hy in
1951 mnr. WA Joubert as hoof van die Opleidingsko llege
Paarl op. Hierdie betrekking bekJee hy met groot onderskei
ding totdat hy in 1958 sekretaris van die SAOU en redakteur
van Die Unie word.

In 1944 het dr. Pauw superintendent van Veren iging geword,
waar hy en mev. Pauw'n aangename huislike atmosfeer vir
die studente geskep het.

Met sy persoonl ike belangstelJing in die studente, sy vrien
delike geaardheid en sy hoe ideale, het hy die studente besiel
om in aile opsigte die hoe roeping van hulle profess ie waardig
te wees . Nie aileen wou hy hulle met kennis toerus nie, maar
oak met karakter- en lewensbeginsels wat vir hulle as rigsnoer
kon dien. Die personeel sowel as die studente het in hom 'n



ware vriend en leier gev ind op wie hulle altyd kon staatmaak.
Sy optrede was altyd deur korre ktheid en verfyndheid geken
merle

Gedurende dr. Pauw se termyn as hoof van die Kollege is die
Kollegesaal vergroot en uitbreidings aan die biblioteek aan 
gebring . Deur sy ywer en bem iddeling het die Kaapse Provin
siale Administrasie 'n terrain in Bothastraat aangekoop vir die
oprigting van 'n mans- en dameskoshuis. Heel gepas is die
manskoshuis na dr. Pauwvemoem.

In die georganiseerde onderwys was hy hoog aangeskrewe.
As lid van die Hoofbestuur van die SAOU , die Dagbes tuur, die
Federa le Raad en voorsitter van die SAOU, het hy diep spore

MNR. L.C. BRUWER
REKTOR : 1958-1973

Luther Calvyn Bruwer is op 22 Desember 1909 op Hanover
gebore. In 1918 verhuis sy ouers na Willowmore waar hy in
1926 matriku leer. Aan die einde van 1929 behaa l hy die
B.A.-graad aan die Universiteit van Stellenbosch. Nadat hy vir
15 maande skoolgehou het , keer hy tenug na Stellenbosch in
1931 en behaal die M.A.-graad sowel as die S.O.D.

In 1933 aanvaar hy sy eerste betrekking as Afrikaans- en
Enge lsonderwyser aan die Hoerskool Petrusburg. Daarna hou
hy op Villiersdorp skcol , aan Paul Roos op Ste llenbosch en in
1943 aanvaar hy sy eerste hoofskap aan die Hcers koo l
Suther land. Daama volg die hoofskap van die destydse
Hoerskoo l Retreat en in 1947 word mnr. Bnuwer die hoof van
die Hoerskool Jan van Riebeeck.

Reeds in 1945 word hy op 37-jarige leeftyd verkies tot die
Hoofbestuur van die SAOU en in sy Jan van Riebeeckjare
word hy die voors itter van die SAOU (1951) sowel as van die
Gesamentlike Raad van die SATA en die SAOU. Hy was ook
lid van die Nas ionale Raad vi r Oudiovisuele Onderwys, lid van
die Departementele Eksamenkommissie en later van die
Matrikulasieraad sawel as lid van die Federale Raad van die
SA Onderwysersverenigings (1951-1954).

In daardie jare het mnr. Bruwer baie geskrywe. Onder andere
skryf hy inleidingstudies by kortverhale van 1. 0 . du Pless is en
by Essays van Langenhoven . Taal en Toekoms verskyn uit
sy pen sowel as die grootste deel van Dual Heritage terwy l
hy die eerste persoon word wat op gereelde ba sis 'n
jeugprogram op Sondagmiddae oor die rad io uitgesaai het.

In Janua rie 1958 volg mnr. Luther Bnuwer vir or. Theo Pauw
op as rektor van die Opleidingskollege Paarl.

Luther Bnuwe r is 'n werkwaardige mens . Sy kennis van onde r
wyssake, sy siening van die probleme in verloand met die
onderwys en die moontlike oplossings daarvoor, sy visioene
vir die toekoms van die inrigli ng wat hy ged ien en Iiefgehad
het en die saak waarvoor hy sy lewe lank 'n kampvegter was ,
het altyd 'n d iep indnuk op almal om hom gemaak en is noo it
bevraagleken nie.

Hy was 'n besander begaafde onderwysleier en met hoevee l
aandag en peTtiet is daar nie na hom geluister wanneer hy in
verskeie liggame en organisasies met saveel ems, besieling
en oortu igingskrag tot 'n debat toegetree het nie? Ja, as die
onderwyskorps op hoe vlak verteenwoordig moes word, was
Luthe r Bruwer die vanselfsprekende keuse - vandaar sy
verkiesing tot die Nasionale Onderwysadviesraad in 1963.

Luthe r Bruwer kon nooit swyg as sy siel in ops tand gekom het
t':8n misstande in die samelewing of in die onderwyswereld
rue. Hy het sorns harde siae toegedien, maar noo it in bitterheid
o~ metvenynnie, Eweneens hethoewaarderingoakspontaan
urt sy mond of pen gevloei deur middel van s6 'n keurige

nagelaat. By vele geleenthede het hy as kamp vegter vir die
belange van die onderwyser opgetree.

Na sy uittrede in 1957 het hy sy talente ten dienste van die
duisende onderwysers gestel in sy hoedanighe id as sekretaris
van die SAOU en redakteur van Die Unie. In die hoedanigheid
het hy die vertoe van duisende onderwysers met waardighe id
en oortu iging geste l. Sy professionele optrede het by almal
agling afgedwing.

Onder dr. Pauw se redaksie het Die Unie nie alleen wat
voorkoms betref nie, maar ook wat inhoud betref, seker die
voortreflikste van aile onderwysblaaie in die land geword.

Afrikaans dat dit almal in vervoering gehad het.

Dwarsoor die RSA was Luther Bruwer bekend as 'n knap,
onde rhoudende redenaar. Daarvan kan sy destydse per 
soneel en studente getu ig. Sy saalpraauies elke Maandag
m6re was 'n belewenis - prikkelend , verrykend, bemoedigend
en k1 eurvol - verwoord soos net hy dit kon doe n!

Gedurende die vyftien jaar van sy rektorskap het mnr . Bnuwer
voortd urend 'n pos itiewe bydrae gelewer tot die verloetering
van die opleiding, diensvoorwaardes en professionele status
van onderwysers. Onder sy bekwame leid ing het die OKP 'n
bloeitydperk belewe . Huis Thea Pauw en Huis Elsabe Joubert
word voltooi, die swembad word in gebru ik geneem sowel as
die nuwe nugbyveld en pawiljoen . In 1965 word 'n derde
dameskoshuis opge rig wat heel gepas na mnr. Bruwe r ver
noem is. Op sy inisiatief word 'n Landsd iensklub aan die OKP
gestig , 'n klub wat deur die jare van krag tot krag gegaan het,
In 1968 word 'n nuwe driejarige kursu s, die POD ingestel
sowe l as nuwe vierjarige akademiese onderwysdiploma-kur 
susse . Die aanvoorwerk en finale beplanning van die hu idige
gebouekomp leks was aan hom te danke.

Menige stude nt sal mnr . Bnuwer onthou as 'n vader, 'n
raadsman, vertrooster en bemoediger - 'n !yn kenner, met
insig in die behoeftes en prob leme van studente.

Op buitemuurse vlak was Die Unie en die SAOU sy ver
naamste passie. Die vnugbaarste deel van sy lewe het hy gewy
aan die belange van en uitbouing van die SAOU. En sy
bydraes moet ook ges ien word teen die aglergrond van Luthe r
Bruwer die mens, wat met sy sonnige geaardheid, die
aans teeklike lag, die gevatheid en kwinkslae 'n warm plekkie
verower het in die harte van almal met wie hy in aan raking
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gekom het. Sy inleidingsartikels as redakteur van Die Unie
(1967 tot 1972) het wye publisiteit geniet orndat hy a1lyd 'n
boodskap gehad het wat gefundeer was op 'n wereld- en
lewensbekouing waarsonder jy nieware opvoeder kan wees
nie. Hy het as redakteur in die woorde van sy opvolger, mnr.
M.J. Olivier: "deur sy heldere denke, nugtere siening, begr ip
en insig. status aan ens mondstuk verteert ".

Op Maandagm6re 18 September 1972 kondig hy na 'n saal
byeenkoms aan dat hy sy verb inten is met die Opleidings kol-

Prof. e.G. de Vries, 'n oud-student van die Paarlse Onderwys
kollege , het sedert 1962 in die personeel van sy Alma Mater
gedien. Sy M.Ed.-graad behaal hy met 'n proefskrif oor die
geskiedenis van die eerste vyftig jaar van die OKP.

In 1969 word hy tot vise-rektor bevorder en in Maart 1973 het
die eer hom te beurt geva l om die eerste cud-student te wees
om as rektor aangestel te word . Hierd ie betrekking het hy met
groot onderskeiding en waardigheid beklee.

Tydens sy tenmyn as rektor het die OKP 'n bloeitydperk
belewe. Die toename in die getal inskryw ings het oak 'n snelle
slyg ing getoon . Op 12 Maart 1975 is 'n lang gekoesterde
ideaaJ verwesenlik toe die nuwe gebouekompleks op luister
ryke wyse amptelik in gebruik geneem is.

As dosent, vise-rektor en rektor het prof. De Vries al sy vele
gawes van hoof en hart op onbaatsug1ige wyse in diens van
sy Alma Mater geste!. Meer as sewe jaar lank het hy en mev .
De Vries aan die hoof van Huis Bruwer gestaan waar hulle 'n
gelukkige tuiste vir die studente geskep het.

In Januarie 1977 is prof. De Vries aangestel as hoogleraar in
die Fundamentele en Historiese Opvoedkunde aan die
Universiteit van Stellenbosch - 'n betrekking wat hy tans nag
mel kenmerl<ende toewyding en voortreftikheid beklee. Na sy
aanstelling aan die Universiteit van Stellenbosch het hy as lid
van die Kollegeraad en -senaat steeds 'n groat bydrae tot heil
van sy Alma Mater gelewer.
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lege Paarl gaan verbreek en uit die diens van die Onderwys
departernent gaan tree .

Ons eer hom vir die weergalose diens wat hy in belang van
die onderwyserskorps van Kaapland en ook die professie
dwarsdeur die Republiek gelewer het.

Bronne:

Jaarblad van die OKP - 1973

Die Unie - November 1972

PROF. C.G. DE VRIES
REKTOR : 1973·1976

In onderwyskringe en die georganiseerde onderwys geniet
prof. De Vries groot aansien. Hy dien in verskeie onderwys-,
opvoedkundige en kulture le liggame . By twee geleenthede is
hy reeds verl<ies rot lid van die hoofbestuur van die SAOU. In
1980/81 het die eer hom te beurt geval am as voorsiller van
die SAOU verkies te word . In 1989 het die onderskeiding hom
tebeurt gevaJ om vir 'ti tweede termyn as voorsirter verkies te
word - 'n onderskeidingwatindieverlede weinigbeskorewas.

Prof. De Vries is oak lid van die Opvoedkundige Veren iging
van Suid-Afrika en het in 1984185 as voarsiller van die
vereniging opgetree. Vanaf 1982 tot 1988 was hy lid van die
Onderwyskomitee van die FAK en vanal 1983 tot 19861id van
die Sentrale Onderwyskommissie van die N.G. Kerl<.

Prof . De Vries het oak in die Raad van die Federasie van
Afrikaanse Onderwysersveren igings gedien en sedert
November 1986 dien hy as verteenwoordiger van die SAOU
in die Federale Onderwysraad. Prof. De Vries was oak vanaf
1982 lot 1985 lid van die Nasiona le Mannekragkommissie.
Sedert Augustus 1987 dien hy oak as een van die SAOU se
verteenwoordigers in Kaap land se Onderwysraad. Uil sy pen
het oak reeds verskeie opvoedkundige boeke en artikels
verskyn.

Ons is vervu l met diepe dankbaarheid vir die toewyding en
liefde waarmee hy die saak van die onderwys aan die OKP
ged ien het , asook vir die besielende leiding wat van hom
uitgegaan het.



MNR. A.H. GOUS
REKTOR : 19n · 1989

Met sy aanvaarding van die rektorskap van die OKP op 1 April
1977 was mnr. A.H. Gous alreeds 'n ervare onderwysman. Hy
was skoo lhoof op Stella, Swellendam, Vryburg en aan die
Hoerskool Gimnasiumindie Paart . Nie netsywye ervaring en
deeglike onder legdheid nie, maar veral sy besondere men
severhoudings het hom die geskikste kandidaat vir die rek
torskap gemaak,

Hy het reg van die begin al sy teak met groat geesdril aan 
gepak en sy hooldoel was dan oak am sy deel by te dra am
by aile studente die regte positiewe ingesteldheid vir die
onderwysberoep te kweek. Sy onomwonde standpunt was
a1tyd: "Ons land het opvoeders nodig wat nie aileen ons volk
S8 kinders tot verstandelike volwassenheid sal lei nie, maar
oak 'n bydrae tot beter mense- en rasseverhoudin ge sal
lewer", Sy deur het deur die jare altyd vir die studente oopge
staan.
In dis produkte van sy arbe id was daar altyd iets van sy
interessante, aJtydprikkelende en joviale persoonlikheid. Die
produkte wat hy gelewernet, kon a1tyd as sy eie uitgeken word.
By dit alles het hy in sy handel en wand el geen twyfel gelaat
cat hy 'n Christen-gelowige en Christen-denker is nie. Sy
hardwerkendheid was aansteeklik en nlemand wou hom
teleurstel nie.

Sy waarde as opvoed kund ige en as mens Is deur die Onder
wysdepartement van Kaapland, adviesliggame, die kerk en
kulluurliggame deeglik besel soos blyk uit die volgende wat
hy met groat onders keldlng gedien het :

(i) Hy is deur die Adm inistrateur van KaapJand benoem tot
lid van die eerste Suid-Afrikaanse Onderwysersraad vir
Blankes (1977 tot 1986),

(Ii) Hy dien in die Hoofbestuur van die SAOU sedert 1987
en is oak lid van die Uitvoerende Komitee van die SAOU
sedert 1989.

(iii) In 1987 is hy deur die Komitee vir Onderwyshoolde
benoem tot lid van die Advieskomltee insake Onder
wysersopleiding.

(iv) Hy is in 1987 tot lid van die eerste KaapJandse Provin
siale Onderwysraad benoem.

(v) Van 1983 tot 1986 was hy lid van die Sentrale Onder
wyskommlssie van die N.G. Kerk en het oak verskele
termyne as ouderling gedien,

(vi) Jare lank dien hy as eksamlnator en moderator vir
Afrikaans Tweede Taal H.G. en was oak lid van verskeie
Departementele Komltees , o.a. PAKO (Provinsiale Ad
vleskomitee vir OnderwysersopJeiding).

(vii) Sedert 1984 is hy lid van die eerste Wes-Kaapse Streek
read vir Kulluursake en is ten nouste gemoeid met die
Herdenking van die Groot Trek-lees in 1988.

(viii) Verskeie kere was hy voorsitter van die Paarlse

Afrikaanse Kultuurraad en die Rapportryerskorps
Drakenstein. Hy Is lid van die plaasl ike tak van die
Stigting Simon van der Stel en jare lank reeds lid van
die Paarlse Verhoucinqskornitee.

Mnr. Gous is getroud met mej. J.J. Strydom van Vryburg en
uit die huwelik is drie kinders gebore, Ole kinders het kennelik
hul sporttalent van hul vader geeri en al drie het reeds prov in
siale kieure in hul onderskele sportsoorts verweri. Sell is mnr,
Gous 'n befaarnde sportman. As flank vir Griekwaland-Wes
het hy in sy jongdae provinsiaJe kleure verwert, was oak 'n puik
tennisspeler en is deesdae 'n gholfspeler am mee rekenlng te
hou. Hy het nag a1tyd 'n opreg1e en meelewende belangstel
ling in die sportbedrywlghede van sy studente getoon en kon
a1tyd saamgesels. Veral rugby was maar nag altyd sy groat
voorlielde en in die verband het hy, sy besige program ten
spy1, sells by geleentheid hand byges it met afrigting.

Mnr. Gous het as rektor tot die Kollege toegetree op 'n tydstip
waar beplan is vir die nouer skakellng tussen kolleges en
universiteit in soverre dit onderwyersopleiding en leerplanne
betret, Omdat hy baie verwag het van hierdie nuwe ven
noolskap tussen onderwyserskollege en univers iteit, het hy as
rektor sekerlik die stewigste bydrae gemaak wat dit op die pad
na sukses geplaas hel.

Wat menseverhoudings betre f, is A.H. Gous enig in sy soort .
Hy besit d ie gawe am mense random hom te laat saambondel.
Verder besit hy die vermce am snaakse situasies te kan
raaksien en met die pittigste segswyses s6 daarop te reageer
dat mense rondom hom dit tercee geniel.

Adriaan Hendrik Gous sal vir ons a1mal 'n sprekende en
lewende voorbeeld bly van iemand wat in die onderwys glo ,
wat 'ndureroepingsbesef het enwat homindie uitvoering van
sy taak nie gespaar het nie. Hy is en was nag altyd 'n unieke
beelddraer van die OKP.

Ons gun hom 'n lang en welve rdiende rustydperk.
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PERSONEEL: TOE EN NOU

1930
Agter: Mev. M. Spencer. mnr. Max Hough, mej]. H. Vogts, I. de Ves. dr. W. Pienaar, mej. A. Rothmann

Veor: Mm. B. Krilzinger, mej. J. Steyn, mnr. W. A. Joubert (p<insipaal), mej. R. Adendom, mnr. P. du Toit

1971

Veo~ C.S. Bema. H. de la H. Bellingan, E.H.w. Lalegan, dr. C.G. de Vries (vise-rektor), mej. J.E. du Plessis, L.C. Bruwer (rektor),
mev. J.H. Ferreira P.J. Cornelissen (vise-rektor), T.F. Holzapfel, G.P. du Toil , J.L.W. van Schoor

Tweede ry: Mev. G. V. Louw, mej . A.E. NeI, mev. M.E. van Blerk. mev . MA de Kock, mej. G.B. Weolls, mev. S. Nicholas , mej. E. Bam,
mev. R.E. Ma1hert:lf'. •nev, F. A. Holzapfel. mev. M.T.N. Bester. mev. H.C. Bs . mev. H.J.S. vander Merwe

Derde ry: N.E. Pauw, J. Lubbe , N.S. Freeman, J. de V. Heydervych, J. Verster, P.J.K. Steenkamp, C.J. Oosthuizen, W. Smit, P.H.J. Tucker ,
PA du Toil

Vierde ry: E.J. Matthee, p .w. van Schalkwyk, D.J. de Beer , J.H. Blaauw, LH. Rabe, J.R. van der Colff, J.P. Vermeulen, B.C.S.J. Naude
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1989

Agter: Mnre. S.S.J. Breytenbach, R.Cloete, J. Verster, E.J. Matthoo, S.F. Marais, LH. Rabe, A.D. Malan, H.J. Griessel
Derdery: More. C.C. van Dy\<, J.H. van dar Westhuizen, cr. J.C. Smith

Tweede ry:Mew . H. Steyn, D.J. Visser, rnej. E. te WaterNaude, mev. F. vanDyk, mefi. I. Lewis. E.M. Visser, E. Bam, N.E. Botha, A.E. Nel
Vocr: Dr. J. Anker, mnr. J. de V. Heydenrych, dr, G.J. Joubert, mnre. J.R. van der Colff, H.J, Hugo, H.H.J. Prins (vise-rektor), A. H. Gous (rek

lor), B.C.S.J. Naude (vise-rektor), D. Louw, E.HW . Lategan, P.JK Steenkamp, D.J. de Beer
Inlas: Mej. M. Ferreira

OKP EN DIE KERK
i. Die jare 191 3 tot 1972

Reeds met die stigting van die Sentrale Opleidingskool in 1913
het die Nederduits Gereformeerde gemeentes Die Paarl en
Noorder-Paart 'n leidende rol gespeel. Ds. P.G.J. Me iring van
die gemeente Die Paarl was die voorsitter van die eerste
Komilee. As voorsitter het hy verskeie afvaardigings gelei om
'n doelmatige gebou vir die Opleidingskool te verkry, asook
losiesgeriewe vi r die damestudente.

Weens finansis le prob leme het die twee kerkrade in die

vroeere twintige~are ook lenings aan die Ko liege beskikbaar
geste l om die ou Prirnere Skool Noorder-Paarl vir 'n mans
koshu is in te rig.

Nadal Godsdiensonderrig as 'n afsonderlike kursus in 1930
aan die Koliege ingestel is, het dr. M.J, van der Westhuizen
self die Godsdiensonderrig van die studente waargeneem, Ds.
D,F. van der Merwe het die onderrig behartig nadat dr, Van
der Westhuizen in 1938 die gemeente Noorder-Paarl verlaat
het. Vanaf 1940 is die Godsdiensonderrig om die beurt deur
'n pred ikant van die gemeente Noorder-Paarl en die hulpkerk

Kerk: N.G. Gemeente
Paan (Strocidak)
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(later Paarl-Vallei) waargeneem. Die predikante het 'n karige
honorarium van die Sinodale Opvoedingskomitee van die
Kerk ontvang. Later is di. P.J. Loots en D.F. van der Merwe
as deellydse dosente vir God sdiensonderrig aangestel. Die
laaste deellydse dosente was dl. A.F. Malan en A.D. Schutte
voordat 'n dosent in 1956 vir Godsdiensonderrig aangestel is.

Interessant am te meld dat sedert 1913 tot 1972 die voorsit
terskap van die Kollegekomil ee, later die Kollegeraad, deur
plaaslike predikante gevul is. Nadat ds. P.G.J. Meiring in 1918
die Paarl verla at het, het ds. D.G. Malan en dr. M. J. van der
Westhuizen (Noorder-Paarl ) jaarliks am die beurt as voorsitter
opgetree . Sedert 1941 het die rotasie tusse n die gemeentes
Noorder-Paarl en Paarl-Vailei geskied.

Ander voorsitters wat op die rotasiebasis opgetree het, was
dl. D.F. van der Merwe, P.J. Loots, G.P. van den Berg, A.F.
Malan, w.e. van der Merwe en H.J .C. van Wyk. Nadat die
gemeente Paarl-Vallei onafhanklik geword het. het ds. J.
Visser van 1963 tot 1965 as voorsitter opgetree en ds. P.L.
Cilliers van 1966 tot 1972.

2. 5tudente leraars : Paarl -Valle i

Die eerste leraar van Paarl -Vallsi wat spesifiek verantwoor
delik was vir die studente se geeslelike bearbeiding, was dr.
L.T. Hermann (1970-1973 ). Hy is opgevolg deur ds . H.D.
Barnard (1973-1982) en ds . G.H. van Broekhuizen (1983
1989).

3. Die ACSV en die kerk

Die ACSV het as oudste veren iging sedert die stigting van die
Kallege 'n besondere bydrae gelewer tot die geestelike
vorming van ons studenle. Studenteleraars van Paarl-Vallei
hel jaarliks die kringleierskampe gehou, weeklikse krlngleiers
klasse waargeneem en opgetree by koshuisbidure, kampe,
algemene vergaderings, vaor-eksamenbidure en byeenkom
ste nil Sondagaand-ered ienste .

4. Studente en d ie Kerkra ad

Gedurende die a!gelope aantal jare het studente as ouder
linge en diakens in Paarl -Vallei se kerkraad gedien. Saam met
hul hulp-d iakens (oak diakanielede genaem) was hulle onmis
bare skakels tussen die leraars/gemeente en die studentelid
mate. Hulle was o.a, verantwoordelik vir die gereelde insarne
ling van studentedankotters, praktiese reelings vir besoeke
van en aan die studenteleraar en die verwelkoming van
eerstejaarsin die gemeente.

Kerk: N. G. Gemeente Paarl-Vallei
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Kerk:N.G.Gemeente Noorder-PaarI

5. Meelewende st udenleli dm ale

Vir Paarl-Vallei was dit 'n groat voorreg am deur die [are
OKP-studente as lidmate Ie kan he. So sal daar allyd met
groat dankbaarheid gedink word aan o.a. die sendingwerk
waaraan saveel studente vana! 1949 meegedoen het en die
aptrede van OKP se Jeugd iensspan wat gedurende die Ned.
Gerel. Kerk se Jeugjaar (1985) by Ringsaamtrekke en
gemeentes opgetree het met sang, getuien isse en persaan
like gesprekke. Die Gemeente sal oak die sludente se hulp by
gemeentefunksies en hulle sang en getuienisse by eredienste
baiemis.

6. Ringsbeslu ite 1989

Die besondere verhouding tussen die OKP en die Kerk word
weersplesl in die valgende twee besluite van die Ring van die
Pearl lydens sy vergadering van 3 tot 5 September 1989:

6.1 "Die Ring van die Paarl betu ig sy dank en waardering aan
die Rektor en personeel van die OKP vir 77 jaar van volgehoue
diens aan die Onderwys, nie net in die Paarl nie, maar
dwarsdeur ans land. Ons eer en bring dankbare hulde aan die
onderwysmanne en -vroue wat hier opgelei en besiel is en
volksdiens en naastediens gelewer het. Die Ring beset dat
dear 'n lee p1ek op sosiale, kerklike, kulturele en opvoedkun
dige gebled salwees ."

6.2 "Die Ring spreeksy opregte dank uit teenaardie gemeente
Pearl-Vallei vir syvolgehoue bearbeiding en innige meelewing
met die kerklike en sosiale lewe van die stude nte van die
OKP."



DIE GEBOUE VAN DIE OKP
Hoewel die Sentrale Opleidin gskool, soos die OKP aanvanklik
bekend gestaan hst, reeds sy komitee, prinsipale, personeel
en studente gehad het, hel dit nog geen gebou of toerusting
gehad nie. In November 1912 het die kornitee besluit om by
die Skoolraad aan te beveel om die gebou van 'n sekere Jan
Blignaut onder kontrak vir 12 maande te huur. Die Kol
legekomilee het hom die reg voorbehou om die huur na een
jaar op te so of om dit vir 'n verdere termyn te hernu. Die
huurgeld is op £7/1% per maand vasgeslel.

Aangesien die gebou in 'n swak tosstand was, is as voor 
waarde gestel dat die gebou opgeknap moes word . Ge
noemde gebou was gelee halfpad lu ssen die Hoer Meisies
kool en die Hoerskcol La Rochelle. Destyds het die gebou
bekend gestaan as Barlyn. Later is die naam verandar na
Imhoff en tot vanjaar was dit 'n koshuis van die Hoer Jon
genskool.

Berlyn waardie Opleidingskool Paarl in 1913begin het

InJanuarie 1913 het die prinsipale , mej. M. Marais, haar twee
assistente en 68 studente dus die Opleidingskool in Bertyn
begin. Die fasiliteite was van die begin at ontoereikend.
daarom besoek ds. Meiring (die voorsitter van die Kol
legekomitee) dr. Muir (SGO) om die moontlike uitbreiding van
dieOpleidingskoo l met hom te bespreek. Hiervandaan verloop
die geskieden is van die OKP se geboue opsommenderwys
soos volg:

Dr. Muir stel 'n eie gebou vir die Opleidingskool in die vcoru it
sig indien die Paarlse Munisipal iteit 'n terrein gratis beskikbaar
sou stel.

10 Februarie 1914: Op 'n vergadering van die bel as
t ngbetalers in die Paarlse stadsaal word in 'n stemming met
'n oorweldigende meerderheid besluit om Vanderpoelsplein
aan die oostekant van Hoofstraat aan die Administrasie te
skenk.

7 Junie 1915: Die bouplan, opgestel deur mnr. W. White
Cooper van Cradock, word finaal goedgekeur deur die Kol
legekomilee.

26 Auguslus 1915: Die Skoolraad aanvaar die tender van
£7,111 van mnre. Stewart en Cowley van Kaapslad . Die
gebcu sou bestaan uit 'n saal vir 250 mense, drie klaskamers,
'n Naaldwerkkamer, 'n ruskamer virstudente en 'n personeel
kamer.

30 Oktober 1915: Hoeksteen legging. Die werk het vinnig
gevorder sodat die gebou in Junie 1916 feitlik klaar was.

Januarie 1917: Die gebcu word betrek, maar onmiddellik is
'nversoek omuitbreidings gerig.

10 Maart 1917: Amptelike opening deur die Administrateur,

Die au Kollegegebou

Die tuinvoor dieau Kollegegebou

sir Frederic de Waal.

Julie 1917 : Provinsiale Administrasie begroot vir uitbreid ing
van £3,500.

11 April 1918: 'n Tender van £3,000 van die firma Stewart en
Cowley word aanvaaren die aanbou van die suidelike vleual
is aan die einde van 1918 voltooi.

26 Julie 1917: Provinsiale Administrasie begroot £4,500 vir
die daarste lling van 'n oefenskoo l.

April 1918: Die tender van Stewart en Cowley vir £3,925 word
aanvaar vir die oprigting van die oefenskool wat aan die begin
van 1919 in gebruik geneem is - 'n kindertuinkamer plus 3
ander klaskamers.

1929: Die toevoeging van 4 klaskamers by die Oefenskool
word in gebruik geneem. Die nuwe uitbreiding is nie vas aan
die Oefenskoo l gebou nie, maar het die noorde like vleuel van
die Kollege uilgemaak .

Vir die volgende twaalf jaar ken die Opleidingskollege met die
ruimte wat voor 1920 daargeslel is, in die behoeftes van die
studente voors ien. Met die instel van die derdejaarkursusse in
Houtwerk, Naaldwerk en Liggaamlike Opvoeding het die
bcuery weer in aile ems begin. Die dertigerjare word dus
gekenmerlk deur grootskaalse uitbreiding.

Januarie 1931 : DieDepartementvan Onderwys het dievorige
jaar besluit om 'n derdejaarkursus, vir mans in Houtwerk en
vir dames in Naaldwerk in te stel. Daar was nie ruimte beskik
baar nie en ander reelings moes getref word .

Huis Vereniging se huldige eetsaal is toe as die Handwerkblok
aan gewend. Dit het bestaan uit dr ie vert rekke wat 'n
lekenkamer, praktiese Houtwerkkamer en Metaalwerkkamer
ingesluit het. 'n Vierde smal vertrekk ie is in 1931 aangebou
om die smids, een Houtwerkdraaibank en een Metaal-



werkdraaibankte huisves.

1934: Daar word basluit om die Handwerkgebcu op die ou
korfbalbane van die destydse Oelenskool in HospitaaJstraat
co te rig.

DieouHandwerkgebou in HospitaaIstraat

1936: Die tendervan £2,995 word deur die Kollegekomitee
aanvaar.

Januarie 1937: Die nuwe Handwerkgebouword betrek.

Februarie 1937: Aansoek word gedoen om 'n verdieping
bo-op die Handwerkgebcu te plaas om die eerste- en
tweedejaarstudente te akkommodeer. Hulle was neg steeds
in Vereniging.

Januarie 1940: Die klaskarners is aan die einde van t 939
vottooi en die studente kon hulle intrek neem. Die Naald
werkstudente kry die vroeere teken- en teoriekarner van die
Houtwerkstudente.

1936: Die instelling van 'n derdejaarkursus in Uggaarnlike
Opvoeding.

1937: 'n Gimnastieksaal word opgerig deur Sterrenberg en
Lutzvir die bedrag van £2,953.

"Ararar endie Gimnastieksaal
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Dieswemoac, gimnastieksaal en klaskamersvir die H.P.
(L.O.)-kursus

Hoewel die gimnastieksaal vanal 1946 tot 1957 ook aan 'n
vierdejaarkursus inUggaarnlikeOpvoedinghuisvesting moes
bied, het uitbreidings eers aandie einde van die vyftige~are

gekom. In 1960 is by die gimnastiekaldeling. tussen die ou
pawiljoen en Huis Lenie Marais, die volgende toevoegings
voltooi: voorlesingkarners, 'n personeelkarner met 'n biblio
teek en kJeedkarners.

1956: Aan die einde van daardie jaar volg grootskaalse
uitbreidings en verbrekings aan die Kollegegebcu: 'n nuim 
nuwe biblioteek in die ou Oelenskool, die vergroting van die
Kollegesaal, 'n groter klaskarner vir die K1einkinderskoolkur
susen 'n nuskarnervir die dagstudente endarnesdosente. Dit
is in 1957voltooi.

1960: Die toevoeging van 'n Kunskamer, 'n Naaldwerklokaal,
'n bykomende klaskarner, 'n Musiekaldeling vir individuele
onderrig en 'n demonstrasiesaal word deur Holtzhausen en
Hugovoltooi.

1965: 'n Perseel aan die noordekantvan die W.A. Joubert
skool worddeurdie ProvinsialeAdministrasie aangekoopmet
die oog op die oprigting van 'n nuwe gebcuekompleksvir die
Kollege.

Die ongunstige ekonomiese toestand vertraag die oprig van
die nuwe gebcu.

September 1968: Die argitekte kry opdrag om die groot
bcuprojek sonderverdere versuim met bekwarne speedat te
handel. lntussen isdie ou Kollegeopgeknapendie bcuplanne
vir die nuwe Kollege van die argitekte Louw en N6thling is
voltooi.

1971: Die Provinsiale Administrasie aanvaar die tender van
R1 656 282-00 van die Paarlse firma Holtzhausen en Hugo
vir die oprigting van die nuwe Kollege. Die bouwerk neem 'n
aanvanginJunie-maand.

1972: Hoewel daarsterk sprakewas datdieou Kollegegebou
gesloop souword om plek te maak vir 'n groot,nuwedames-

Dienuwe Kollegegebou teen Hoofstraat



koshuis, wordaangekondig dat die ou hoolgebouensaaJ nou
definitief behou sal word.

1974: Op 26, 27 en 28 November vind die groot trek plaas
vanat die ou Kollegegebou na die nuwe.

In die nuwe gebou is benewens die gewone lokale vir
vakonderrig, voorsleninq gemaak vir al die behoeftes vir die
opleiding van onderwysers, nl. 'n teatertipe vergadersaal, 'n
ontspanningsaal, 'n opelug-teater wat 2500mense kan huis
ves, 'n saal vir demonstrasieonderwys, lWee gimnastieksale,

'n modeme biblioteek, 'n ruim personeelkamer, aparte aide
lings vir Musiek, Naaldwerk, Handwerk, Kuns, K1einkinderon
derwysen 'n administrasie-afdeling.

12 Maart 1975: Die amptelike ingebruikstelling van die nuwe
modeme gebouekompleks word deur die geagle Direkteur
van Dnderwys, rnnr. P.S. Meyer, waargeneem.

Gedurendedieseltdejaarnegword 'nderdeverdiepingopdie
oostelike helfte van die Handwerkgebou bygevoeg wat 'n
voorlesing- en 'n tekenlokaaJ huisves.

Diegehoor indie Kollegesaal tydens die amptelikeinwyding vandie nuwe gebouekompleks.



KOSHUISE

HUIS LENIE MARAIS
aanbeveel isdat diekamers minder, maarweiruimergemaak
moes word sodat die slaapgeriewe meer doeltreffend kon
wees vir dames. Daar is toe besluit om die dames wat in die
betrokke kamers gewoon het wat verbreek moes word, tydelik
oor te plaas na die huise van mew. Van den Heever en
Vermeulen in die nabye omgewing.

Die groei van die Kollege en die toenemende studentegeta lle
in hierdie jare veroorsaakdat n6gtweehuiseas annekse van
Huis Lenie Marais betrek moes word, t.w. Huis Du Plessis en
Huis Gobrechts waar onderskeidelik mej. Du Plessis en die
egpaar Gobrechts as superintendente opgetree het.

Die bou van die nuwe koshuis regoor die straat in 1964 (Huis
Bruwer) het tot gevolg dat die annekse daar ontruim moes
word en die nuutomskepte Huis Lenie Marais kon slegs on
geveer 80 studente huisves in plaas van die 114 van vroeer
jare . Om hierdieprobleem te oorbrug, is die opslaangebou wat
langs Vereniging gestaan het en as Houtwerklokaal diens
gedoen het, naHuisLenieMaraisverskuifomdaarasanneks
te dien, met mej. J. du Plessis as toesighoudende superinten
dent.

Indie vroee sewentigerjare word die anneks as '0 Kunslokaal
gebruik,maar word gesluit toedie nuwe Kollegegebcu betrek
word.
Alhoewel kolleges dwarsoor Kaapland in die tagtige~are 'n
ernstige a/platting toon, veroorsaak die stygende dame
studentegetalle aan die OKP dat hierdie ou anneks in 1986
opnuut opgeknap word om as huisvesting vir ons dames te
dien. In 1987 is daar dan ook ses dames in die anneks
gehuisves.

Hierdie steeds stygende tendens word in Oktober 1987 stop
gesitdeur die aankondiging dat die OKP moet sluit In Desem
ber 1988 verlaat die laaste OKP-dames hierdie ou gebou wat
deur die jare sinoniem met die OKP geword het.

PRIMARIA DEUR DIE JARE
• Ongelukkig is ons bronne voor 1944 baie onvolled ig en

daarom plaas ons slegs die name van 1944 tot 1988.

Van die vyf koshuise op die OKP-kampus vertel Huis Lenie se
geskiedenis die groei van die Kollege miskien die heel
duidelikste.

Tydens die hoeksteenlegging van die ou Kollegegebou op 30
Oktober 1915, net die Administrateur van Kaapland, Sir
Frederic de Waal, aangekondig dat hy gewillig was om 'n
bedrag van £5,000 (Rl 0,000) beskikbaar te stel vir die oprig
ting van 'n dameshoste\ net aqter die ou Kollege-gebcu.
Planne is uiteindelik in April 1916 aanvaar en die boukontrak
is toegeken aan Stewart en Cowley van Kaapstad.

Die Kollegeraad het toe reeds besel dat die gebcu , wat beplan
was vir die losies van 50 studente en 6 onderwyseresse ,
onvoldoende sou wees en daarorn is dit wenslik geag om
reeds uit die staanspoor 'n eetkarner en kornbuis vir 120
studente in te rig. Hiervoor is 'n verdere £1,328 bewillig.

Die studentegetalle van die Kollege het egter so gestyg dat
daar reeds in die earste jaar van die koshuis S8 bestaan
gevind is dat die gebou ontoereikend is. 'n Verdere £8,500 is
toegestaan sodat 'n noordel ike vleuel by die bestaande
suidelike vleuel gevoeg kon word. Bouwerk aan die vleuel is
aan die einde van 1917 voltooi.

Met die instelling van derdejaarskursusse vir dames in die
veertiqerjare. het die koshuis weer te klein geword. Private
persone in Hospitaalstraat wat bere id was om damestudente
te huisves , het 'n tydelike verligting gebied, maar 'n meer
permanente oplossing was nou dringend noodsaaklik.

Op aanbeveling van die Administrateur is die eiendom van
mnr. J.W. van Staden in 1953 aangekoop as 'n anneks vir die
dameshoste l en vanaf genoemde jaar het dit bykomende
akkommodasie aan 18 damestudente verskat. Hierdie dames
het hul maaltye in die koshuis genuttig, en daarom is aansoek
gedoen om die dameshostel se ee!kamer, kombuis en spens
te vergroot. Aan die einde van 1956 is hierdie uitbreidings teen
'n koste van £8,000 vottool.

In hierdie sellde jaar is daar op aandrang van die studente
besluit om die koshuis ,wat tot dusver slegs as die Dameshos
tel bekend gestaan het, te vemoem na die eerste hoof van die
Kollege - mej. L. Marais. Die dame was • af die beginjare
ook baie nou gemoeid met die oprigting en earste uilbre idings
van die kosnuis. Voortaan sou die koshuis dus as Huis Lenie
Marais bekend staan.

In 1961 is verdere vertoe aan die Departement gerig waarin
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1944 G. Botha

1946 A. Swanepoel

1948 E. Wium

1950 H. Brink

1952 A. Stander

1954 G. Ie Grange

1956 G. Meyer

1958 M. Krynauw

1960 T. Swanepoel

1962 E.Prins

1964 L. Rademeyer

1966 C. Nieuwoudt

1968 C. Dorfling

1970 E. van den Berg

1972 G. Bergh

1974 C. Neethling

1976 D. Louw

1978 A. Bosman

1980 C. Kotze

1945 A. Turck

1947 S. Smith

1949 S. Turck

1951 K. Swart

1953 S. Terblanche

1955 F. Stewart

1957 A. van Zyl

1959 E. Wentzel

1961 A. Burger

1963 A. Bester

1965 H. v.d. Merwe

1967 A. Marais

1969 D.Dall

1971 M. Engels

1973 R. Schoeman

1975 M. Schultz

1977 M. Marais

1979 S. Visser

1981 M. du Plessis



SUPERINTENDENTE DEUR DIE JARE
Mej. L. Mara is (Jan. 1917 - Des. 1918)

Mej. M. Meiring (Jan. - Jun. 1918)

Mej. N. Borcherds (Jul. 1919 - Mrt. 1933)

Mej. I. de Vas (tydelik Jan. - Jun . 1931)

Mev. M. Spencer (Apr. 1933 - Sept 1933 ; Jan. 1938 - Des.
1944 asook die eerste kwartaaI 1954)

1982 S. Bredenhann

1984 B. Smal

1986 A. van Zyl

1988 M. du Pre

1983 M. Malan

1985 M. Kotze

1987 A. van Graan

Mev. J.H. Holmeyer (Ok!. 1933 - Des. 1937)

Mej. W.C. Beyers (Jan. 1945 - Des. 1953)

Mev. Gelden huys (Apr. 1954 - Mrt. 1955)

Mev. G. Basson (Apr. 1955 - Sept 1958)

In 1958 word die superintendentskap die eerste keer aan 'n
man toeges taan .

Dr. D.L. du Pless is (Okl. 1958 - Des. 1959)

Mnr. C. Ackermann (Jan. 1960 - Mrt. 1974)

Mnr. B. Louw (Apr. 1974 - Des . 1979)

Mnr. PW. Vorster (Jan. 1960 - sluiting in 1988)

HUIS VERENIGING
In 1920 is mans vir die eerste keer door die Departement tot
die Kollege toege laat Weens die vinnige toename in die getal
manstudente het die Kollege komitee op 24 Februarie 1921
besluit am aansoek te doen am die gebou wat destyds die
Noorder-Paarl Prirnere Skoa l gehu isves het, as 'n koshu is vir
mans in te rig. Op 13 September 1922 het die Administrateur
ingewi llig dat die gebou deur die Kom itee van die Ad 
ministras ie teen £20 per jaar, vir 'n tydperk van tien jaar,
gehuur kon word .

Weens 'n gebrek aan londse moes die Komitee hom noodge
dwonge tot die twee Paarlse gemeentes wend. Die kerkrade
van Noorder-Paarl en Die Paarl het ingewillig am elk £150 by
te ora tot die verbetering van die koshuis. Op 23 Oktober 1922
het die Komitee mnr. Max Hough, 'n dosent aan die Kollege,
benoem am die koshu is te bestuur. Mnr. Hough was genood
saak am 'n verdere lening van £200 aan te gaan ten einde die
gebou te meubileer. Die koshuis is met die heropening van die
Kollege aan die begin van 1923 in gebnuik geneem. Sedert
1925 word konsekwent na die koshuis verwys as "Vereniging" ,
'n naam wat die saamtrek van al die los loserende studente in
eenhuis simboliseer.

'n Verdere toename in mans tudente het die Komitee in 1926
laat bes luit am 'n skrywe aan die Departement te rig waarin
aansoek gedoen word am die vervanging van plankafskor
lings met steenmure asook die yoorsiening vir meer kos
gangers. Hierd ie ondernandellnqs was suksesvol danksy die
bemiddeling van mnr. Dan Retiel , L.U.K. Twee planne wat die
herlbou van die koshuis beoog het, is op 5 September 1927
voor die Komitee gele. Van die twee planne het die Komitee
die een gekies wat voors iening gemaak het vird ie aanbou van
twee v1euels aan die koshuis. Die hellte van die nuwe kamers
sou dan ingerig word vir een student per kamer en die ander
helfte vir twee stude nte per kamer.

In Oktober 1924 het mnr . P. McLachlan, hoo f van die
Oelenskool , en sy vrou die bestuur van die koshuis by mnr.
Hough oorgeneem. Mnr. Mclachlan is in 1926 oo rtece en sy
vrou het toe die werk aileen voortgesit Die Administras ie was
nie gewilligomdie beheervandiekoshuis corte neemendie
gebou te meubileer nie en die Komitee het in Jan uarie 1930
mnr. en mev . D.J. Kritzinger aangestel am die pas voltooide
gebou te administreer envan meubelste voorsien.

Reeds vanal Januarie 1931 moes mnr. Kritz inge r twee private
wonings by huur ten einde voorsiening te maak vir die groa t
aantai mans wat by die Kollege ingeskryf het Die huidige
eetkamer is in daardie stadium nag as Houtwerkkamer deur
die Kollege gebnuik terwy l die huidige kombu is as eetkame r
gedien het Daarwas 73 mans virwie losies gereel moes word.
Van hierd ie getai kon die koshuis slegs 45 huisves .

Op 20 Oktober 1938 het die Kollegekom itee van die Ad-

ministrasie berig ontvang dat £5 000 bewillig is vir die oprigting
van 'n koshuis. Op aanbeveling van 'n arg itek is daar besluit
am 'n nuwe gebou op te rig. Die beoagde gebou sou 48
studente kon huisves. Die Houtwerkkamer moes verander
word in 'n ee!kamer en 'n leeskamer.ln 1940 is die addisionele
woonblok vir 48 kosgangers agte r die au koshuis teen 'n
bedrag van £6 050 opgerig.

Mnr. Kritzinger is in Januarie 1944 as superintendent deur dr.
Thea Pauw opgevolg. Op dieselfde tydstip het die Ad
ministrasie die beheer van die koshuisoorgeneem.

Met die instelling van 'n vierdejaarkursus in Uggaamlike Op
voeding in 1946 het losiesruimte vir mans andermaal 'n
probleem gewo rd. 'n Clop stuk grand langs Olyvenstraat, en
net regoor Vereniging. is deur die Administrasie aangekoop
metdie009 op'nverdere uitbreidingvandie losiesgeriewe vir
mans. Daar moes egte r in die onmiddellike behoelte voorsien
word en dr. Pauw, toe Kolleg ehool , het 'n skryw e geng aan
die N.G. Gemeente Paarl-Vallei waarin hy versoek het dat 'n
huurooreenkoms aangegaan word vir die huis op die plaas
"DeLiefde" wat aan die kerk behoDrt het Die Kerl<raad het die
versoek gunstig oorweeg en bes luit am die plaashuis, waar
die da rnes koshu is Elsabe Jo ubert vanda g staan, teen
£17/1% per maand aan die Administrasie te verhu ur. Die
plaashuis van "De Lielde" het vanaf Januarie tot Desember
1952 as ann eks van Vereniging gedien.

In Augustus 1952 het die Administrasie die losiesgeriewe by
De Liefde onde rsoek en dit baie onbevredigend bevind. Daar
is aan die hand ged oen dat opslaankamers op die grand langs
Olyvenstraa t opge rig moes word . Hierdie kamers is dan oak
aan die einde van 1952 voltooi en vanal 1953 het dit aan 33
mans huisvesting gebied. Dit is eers aan die einde van 1959
ontruim toe 'n nuwe rnanskoshuis voltooi is.

Dr. Pauw is in Januarie 1958 deur mnr. L.C. Bnuwer as



1951 W. Theron

1953 C. Vietor

1955 N. Whitfield

1957 I.H. Labuschagne

1959 J. Becker

1961 J. van Niekerk

1963 P. du Toit

1965 H. Haggard

1967 JA van Niekerk

1969 W. Hunter

1971 DXF. Adriaanse

1973 I.F.van der Merwe

1975 D.J. Dirkse v Schalkwyk

1977 P.M. Geldenhuys

1979 J.L.G. du Plessis

1981 J.J. Eksteen

1983 A.G.J. Laros

1985 P.J. Mel

1987 C.H. Schreuder

1989 J.J. Loftus

superintendent opgevolg. Mnr. Bruwerhet homveral beywer
vir die oprigting van 'n nuwe koshuis indie plek van Vereni
ging. Die planne vir die gebcu is deur mnr. B.N. McDonald
geteken. Die nuwe gebcu sou op dieselfde plek as die ou
gebou staan, maar het uitbreidings ingesluit wat oor
Olyvenstraat sou strek vanaf die ou terrain tot aan die oop
terrain aan die noordekant daarvan. Die uitbreiding sou 'n
omwenteling veroorsaak aangesien Olyvenstraat gesluit sou
moeswordwaar dit by Hoofstraat aansluit. Olyvenstraat sou
dan aan die westekant van die koshuis weer by Bothastraat
aansluit. Hierdieuitbreiding hetegternooit gerealiseernie.Die
toename inmanstudente indiesewentigjare hetegter vercor
saak dat huiseop die Kollegeterrein onderdie rugbyveld tot
beskikking van manstudente gestel is. Hierdie studente het
dan slegsby Vereniginggeeetendie eetsaal hel dan in 1980
nogvir ongeveer 88 studente voorsiening gemaak.

In 1983 is Vereniging vir die laaste keer opgeknap en
gemodemiseer. Dieoudste deelvandiehoofgebcu is in 1985
tot NasionaJe Gedenkwaardigheidverklaar.

Met die oomame van die ander manskoshuis, Theo Pauw,
deur die Hcsrskool Labori in 1989,het al die mans van die
Kollege weer soos van ouds in Vereniging saamgetrek. Die
jaar is afgesluit met 43kosgangers.

Sedert1950 wasdievolgende persone verantwoordelik virdie
bestuurvandie koshuis.

Superintendente
1944- 1957 Dr. T. Pauw

1958- 1959 Mnr.L.C Bruwer

1960- 1962 Prof.G. Stander

1963- Junie1965 Mnr. H. McEwan

Julie 1965- 1968 Mnr.J.G.J. van Vuuren

1969- Junie 1973 Mnr. E.J. Matthee

Julie 1973- Junie 1975 Mnr. M.M. Walters

Julie 1975 - 1978 Mnr.P. Swart

1979- 1980 Dr. G.J. Joubert

1981 - 1989 Dr. J.G.Smith

Primarii
1950 G. Stander

1952 W. Theron

1954 A. Gerber

1956 F. Gericke

1958 A. Bester

1960 P. van Rooyen
1962 J.E. Haggard

1964 S.W. Burger

1966 H. Ie Roux

1968 TW.G. Lerm

1970 N. Keller

1972 S.J. van Rooyen

1974 P.P. Neethling

1976 J.J. Taylor

1978 C. Wiid

1980 C.J. Jacobs

1982 J.J.P. Vos

1964 J.A. van Wyk

1986 D.H. Marais

1968 J.D. de Villiers

HUIS ELSABE JOUBERT

Reeds in 1950is die eerste vertoe tot die Departemenl van
Onderwys gerigom 'n tweede dameshostel vir die OKP opte
rig. Na vele onderhandelinge is in 1956 £59,000 bewillig vir
diedoel. Dieterrainwaarop diehostel sou verrys, was vroeer
die plaas De Uefde en is reeds in 1951 van die Gemeente
Paart-Val tei aangekoop vir £5,500.

Die kontrakteur, J. van der Sluys, het in 1958begin bou en
aandie eindevan 1959is die dameshostel, watongeveer 65
studente kon huisves, voltooi.

Dieeerstestudenlehet reeds in Januarie1960hulle intrekin
die nuwe koshuis geneem. Destyds het die Kollegeraad dit
aan die personeel van die Kollege opgedra omte besluit oor
'n geskikte naamvir die nuwekoshuis. Heel gepas is dit toe
vemoemnadieeggenote vanmnr. WA Joubert. hoofvandie
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Opleidingskollegevan 1919tot 1950. Die amptelike opening
het eers op 29 November plaasgevind. Omdat Huis Elsabe
Jouberten Huis Theo Pauwgelyktydig voltooi en betrekis, is
hulle ook saamamptelik geopen. Onderdie eregaste by die
geleentheid was die destydse SGO en mev. Uebenberg, die
Adjunk-SGO en mev. Smit, dr. en mev. Theo Pauw en mnr.
en mev.W.A. Joubert.

By geleentheid van die eerste huisfunksie het mev. WA
Joubert. na wie die koshuis vemoem is, 'n skildery van Piet
van Heerden, 'n treffende toneel uit die Paarl-omgewing, aan
die koshuis oorhandig. Dit is deur die Superintendent in
ontvangs geneem en hy het homtoe soosvolg urtgelaat oor
die simboliek wat hy daarin sien: "Die groen velde in die
voorgrond is vir ons 'n beeld van die sprankelende jeug, en
die braaklande daaragterlaat ons dink aan die arbeidsveld.
die grootopvoedingstaak, watdaarvir ons studente wag".

Soos in ander koshuise was die huisgeselligheid altyd die
gebeurtenis van die jaar vir elke inwoner van Huis Elsabe.
Daarom word daar gewoonlik in besonderhede in elke jaar
verslag uitgewy oor die "onvergeetlike aand".

In koshuisverslae gedurende die sestigerjare word daar
telkensmetgrootwaardering entrotsmeldingqernaakvandie
pragtige tuin watdeur die eerste huisouers, dr. en mev. D.L.
du Plessis uilgele en met sorg in stand gehouis, en die luin
het deur aJ die jare 'n sieraadvir Huis Elsabe Joubertgebly.
In 1968 maak mej. Van Niekerk (primaria) melding van die
k1eureprag dwarsdeurdiejaaromdiekoshuis envoegdaarby:
"Hier rnoetstudentsgelukkig en luis veer, Sy gaanvoort om
die ligging van Huis Elsabesoosvolg te beskryf:



1974 Sleffa Bester 1975 AllavdWesthuizen

1976 Chrisna Hanekom 1977 MarietaRosenleft

1978 Karina Smit 1979 SandraSmit

1980 Jeanette Smit 1981 Helet Theart

1982 Hi lda Snyder 1963 CarinaJordaan

1984 Mane Nieuwoudt 1965 NerinaBrandt

1986 Bernice Joubert 1987 LynetteWentzel

1988 Carine Mouton 1989 Madaleine Pienaar

Dievojgende dosentehet gedurendedie afgelope30[aar as
superin:endente van HuisElsabe Joubertopgetree:

Jao. 1960-0es. 1967 Dr. A.L. du Plessis

Ja, . 1968 -Junie 1979 Mm. H.J. Hugo

Jtl ie 1979 · Des. 1980 Mnr. J.L.W. van Schoor

Jan, 1961· Des. 1981 Mm. C.H,S, Coetzee

Jan, 1962· Des. 1987 Mm. L.O. Schoeman

Jan. 1968 · Des. 1989 Mm. P.J.K. Steenkamp

Ilise Westerveld

RehettaScholtz

Corrie Kotze

Anettedu Preez

LeonieOosthuizen

Henriette Martins

MarieGoosen

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

"Soos 'n roos tussen twee dorings is Huis Elsabe tussendie
tweemanskoshuise gelee. En ons handhaa!die bevoorregte
posisie. Die roos word met welgevalle bejeen en ons erken
metdankdie bewondering van die dorings".

By menige oud-OKP-dame wat haar studentejare in Huis
Elsabe deurgebring het, wek die naamaangenameen onver
geetlikeherinneringe van blywendevriendskappe,genotvolle
saamdoen en gebeurtenisvolle saamwoon.

Sedertdie ontstaanvanHuis Elsabe Jouberthetdievolgende
dames die eer gehad om as primarii van die onderskeie
huiskomitees op te tree:

1960 Anna Badenhorst

1962 Comelia Basson

1964 ArteneOlivier

1966 Susanvan Wyk

1968 Wilna van Niekerk

1970 LoudineHattingh

1972 Judy Steenkamp

HUIS THEO PAUW

InJanuarie 1960het 'n groep manstudente hul intrek geneem
in die nuwemanskoshuis in Bothastraat, Huis Thea Pauw(na
dr. Thea Pauw vemoem). Mnr. L.C. Bruwer was die eerste
superintendent van die koshuis. Vir die eerste keer in sy
geskiedenis het die OKP oar twee manskoshuise beskik.
Vereniging wasreeds diegevestigde rnanskoshuis, sinoniem
met OKP. Huis Thea Pauw het aan die vooraand van die
uitbou van 'n eie identiteit gestaan. In hierdie verband het
"gesonde mededinging" tussen Huis Thea Pauw en Huis
Vereniging (deesdae oak bekend as "Unity") nie agterwee
gebly nie.

Dit is nie die bedoeling am 'n chronologiese vertoop van die
geskiedenis vanHuisThea Pauwhier weerte gee nie. Daar
wordeerdervolstaanrnetn algemeneoorsig vangebeuremet
verwysing na enkele hoogtepunte en besondereprestasies.

Die volgende huisouers het oar die jare heen oak hul eie
uniekebydraegemaaken 'n besondere stempel op Huis Theo
Pauwafgedruk:

Mm. en mev. L.C. Bnuwer: Januarie 1960- Maart 1973

Mnr. en mev. J.P, Vermeulen: April 1973- Desember1978

Mnr. en mev. B.F. Calitz: Januarie 1979- Junie 1987

Mm. en mev. B.C.S.J. Naude: Julie 1987- Desember 1988

Deur die jare heen het die studente 'n besondere dank en
waardering vir die opofferende taak van hul huisouers gehad
en hulle het oak geen geheim daarvangemaak nie.

Verskeie primarii het in hut jaarverslae melding gemaak van
mev. Bnuwer se ondememingsgeesomvan die koshuistuin 'n
ware lusnot te maak.So word daar by geleentheid verwys na
"diemooisteherinneringeaan 'n pragtigeblomtuinwatvertrek
kende studentemet hul saamneem".

Die gees van samewerking, welwillendheid. die omgee-vir
mekaar loop saos 'n goue draad deur die jarelange ge·
skiedenis van Huis Thea Pauw. By geleentheid stel een van
die leiers van Thea Pauw dit so: "In T.P. is ons een
reusegesin". 'n Ander praatvan diejare inThea Pauwas '[are
wat gegraveer is in menige student se geheue".

oaar word in verslae van primarii oor die [are heen melding
gemaa\ van sowel "vreugde as studenteverdriet". 'n Sekere
primanus paatvan TheoPauwas die "singende koshuis". Hy
wy uit"Diemanne sing omdat hulle gelukkig en tevrede is in
'n almost..r waarin hulle kan ontspan, hul kwellinge kan
vergee:en weer meed kan skep", Hulle het koers gehou met
bebutp van die "Kompas van die Lewe". Ses jaar na die
ample e opening van H is Thea Pauwspogdie primarius in
sy~3rslag: "n Helepaar manne bekleesleutelposisies in
Koleg e-aa'geleenthede. Die onderskeie voorsitters van die
Dramaverenig ing, die Pedagogieseen Debatsvereniging, die
SwetVIers, die ACSV, die Sendinggroep, die redakteur van
Ararat die sekretarisvandie nugbyklub,die sekretarisvan die
krieket!<lub en die kaptein van die atletiekspan is almal in
wone rs vanLP." HuisThea Pauw kon sy bars uitstoot.

Studerie van Huis Thea Pauw vertel met trots van die "groot
brag" rad a:hulle die lemedag-bergwedloop gewen het. Hul
verwysook na die ·ongewone vsrskynsel" toe Huis Thee
Pa.w 51 e 'e foto-ateljee geopen het
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Primarii wat in Huis Thea Pauw die studente vanal 1960tot
1988 gelei het se namepryk op die ererol van die koshuis:

1960 D.S. Frylinck 1961 R.A.Jute

1962 L.H. Rabe 1963 P.W. Viljoen

1964 E.F. du Tort 1965 M.1. Maasdorp

1966 C.G. Kotze 1967 A.M. Neethling

1968 A.M. Neethling 1969 C.E. Hamman

1970 G.S. van derWait 1971 P. Henn

1972 S.P. Stassen 1973 S.P. Stassen

1974 D. Storm

1976 J.A. Gie

1978 S. Kasselman

1980 F. Grobbelaar

1982 H.A.R. van Niekerk

1964 N. Heyns

1986 J.P.J.la Grange

1968 J. Simonis

1975 H.A. Brand

1977 J. Baard

1979 J.A. Steenkamp

1981 J. Kotze

1983 H.H. de Villiers

1985 J.P.J. la Grange

1987 L. Kriel

Ons slap vir laas verby ...

HUIS BRUWER

Die volgende dosente het as superintendente van Huis
Bruwer opgetree gedurendedie afgelope 25jaar:

April 1965 tot Maart 1967- Mnr. C.J. Rossouw

April 1968tot Junie 1974- Dr. C.G. de Vries

Julie 1974 tot Maart 1981 - Mnr. H.H. J. Prins

April 1981 tot Desember 1989- Mnr. H.J. Griessel

Anita vd Westhuizen

Antoinette CiII iers

Alena Erasmus

Irma Schietekat

Ronel Combrinck

Joan Notley

Uzeth Ackermann

TheresaPunt

Elsabe Easton

Ronel Germishuys

Ilze Bester

HelorinePrins

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1964

1986

1988

ookbaie gewild enpresente isonder mekaarurtgedeel en die
koshuispersoneel is ook hierby betrek. Die mondigwording
van Huis Bruwer in 1986is op luisterryke wyse gevier met 'n
sjampanje-ontcyt en is deur baie oud-studente en cud-per
soneelledebygewoon,

AangesienHuisLenie Maraisin Desember 1968gesluit is,het
van hulle studente hul intrek in 1989in Huis Bruwer geneem.

Pas na die mondigwording volg die aankondiging: OKPword
gesluit. en Huis Bruwer stert tragies op 'n vroee ouderdom.

Gedurende die eerste naweek van die September-vakansie
1989het Huis Bol egter die eer gehad om middageteaan oor
die 600 gaste te bedien lydens die grootste reunie van oud
studenteaan die OKP.

Sedertdie ontstaanvan Huis Bruwer hetdievolgende dames
dieeergehad omasprimarii vandieonderskeie huiskomitees
op te tree:

1965 Johanna Teubes

1967 Unda van Eck

1969 Anna·Marie Fourie

1971 Thelma Reinke

1973 Marie~ie Snyman

1975 SusanThomson

1977 Petronella Loubser

1979 Gerrane SenekaJ

1981 Woudavd Merwe

1983 Eisabe Easton

1985 Sarina Pieters

1987 Sinta Franzen

1989 IIze Bester

Die eerste stappein die rigling van die oprigtingvan 'n nuwe,
endiegrootstedameshostelaandieOKPis reedsinAugustus
1952 deur die Administrateur geneem toe hy die Kol
legekomitee aangeraai hetom mnre. VanStaden en Higgo se
eiendomme aan te koop met die cog op teekomstige urtbrei
ding. Genoemde eiendom was egter te klein vir die oprigting
van Huis EIseb8 Joubert en daar is dus voorlopig daarvan
algesien.

Die instellingvan 'n vierde eerstejaarklas in 1959 en die twee
bykomstige P.H.-k1asse in 1960het tot gevolg gehad dat die
Kollege andermaaJ met 'n losiesprobleem te kampe gehad
het. In Maart 1960 aanvaar die Departement in beginsel om
nog 'n dameshostel op te rig. Die eiendomme van mnr. Pyper
en mew. Vermeulen. Haasbroek en Van den Heever is by
geneemde gevoeg. Die bouery is egter vertraag omdatbegin
isom HuisLenie Maraisin Desember 1962 teverbreekendie
studente indiehuise moes woon.

Daaris vroegin 1964beginmetdie bouvandienuwekoshuis,
Huis Bruwer. vemeem na mnr. L.C. Bruwer. Rektor van die
OKP.vir 85damesendit is inApril 1965gedeertelik in gebruik
geneem deur slegs sestien dames wat voorheen in huise
gehuisves was. Gedurende Julie 1965 vQeg 'n verdere 45
dames van Huis Lenie Marais en nog 6 dames uit die dorp
hulleby die resvan dieHuis Bruwer engreeihullegela/le aan
tot 67.

Die huisgeselligheid was natuurlik elke jaar die hcogtepunt
van die sosiaJe bedrywighede te Huis Bruwer en het dan ook
jaar najaar toegeneem inomvangen swier. Die Kers-etewas
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DIE W.A. JOUBERTSKOOL

Nadat die Sentrale Opleidingskool in 1913 tot stand gekom
het, het die studente neg steeds vir hulle proefonderwys na
die Hoer Meisieskool la Rochelle en die Hoer Meisieskool
gegaan, Toe die nuwe gebou in 1917 op Vanderpoelsplein in
gebruik geneem is, hetdie proefonderwys 'n probleem geskep
daar dlt ongerieft ik vir die studente was om vir hulle praktiese
onderwys daarheen te gaan. Aangesien dear baie tyd verlore
gegaan net om na die twee meisieskole te gaan, is die des
tydse Prirnere Skool Noorder-Paarl, wat gehuisves was in die
gebou wal vandag as Vereniging bekend sta an, vir
oefenonderwys gebruik.

Reeds in 1917 het die hoof, mej. Lenie Marais, die Skoolraad
se aandag op die moontlikheid van 'n eie oefenskool gevesl ig.
By geleentheid van die inwyding van die nuwe gebou op 10
Maart 1917 het die Administrateur, Sir Frederic de Waal die
noodsaaklikheid van 'n oefenskool beklemtoon. Die Provin
siale read het £4 SOO vir die oprigting van 'n oefenskool
bewillig. Die oefenskool wat uit 'n kindertuinkamer en drie
klaskamers bestaan net. is aan die oostekant van die Kol
legegebeu opgerig en in 1919 in gebruik geneem.

Toe mnr. Andries Joubert, hoof van die Prirnere Skool Noor
der-Paarl aan die einde van 1918 uitdie diens van die Depar
tement ~atree het. is daar besluit om die leerlinge van die
genoemde skool in 1919 na die nuwe oefenskool oor te plaas.
Daar slegs dames tot die Opleidingskollege toegelaat is, en
die hoof 'n dame was, het die vraag ontstaan of seuns ook lot
die oefenskool toegelaat kon word. Nadat mej. Marais op 11
Junie 1918 die Kollegekomitee in kennis gestel het dat sy
voomemens was om haar betrekking aan die einde van 1918
neer te Ie, het die komilee hom vir die aanste lling van 'n man
as hoof beywer.

Volgens die SGO dr. W.J. Viljoen, wat die Kollege in 1918
besoek het, moes slegs talentvo lle meisies tot die cetenskoo l
toegelaat word. In weerwil van dr. Viljoen se aanbeveling het
die Kollegekomitee leg besluil om meisies en seuns lot die
oefenskoolloe te laat.

Op 1 Januarie 1919 het mnr. WA Joubert die hoofskap van
die Kollege sowel as van die Oefenskoo l aanvaar. Mej. J. Uys
is as kindertuinonderwyseres aangestel terwyl me] . M. Beyers
en A. Retief onderskeidelik die gekombineerde sis. 2- en
3-klas en sts. 4- en 5-klas sou onderrig. Die Oefenskool het in
Januarie 1919 met 144 Ieerlinge begin en in 1920 is 'n ad
disionele onderwy seres vir 51. 6 aangestel. Daar die akkom
modasie beperlk was, het die Kollegekomitee besluit om 'n
deel van die ou Primere Skool Noorder-Paarl te gebruik.

Vanaf 1921 tot 1926 is aan die studente die geleentheid
gebied om met die toestande in 'n plaasskool kennis Ie maak
toe een van die Oefenskool se klaskamers vir die doel ingerig
is. In 1926 is 'n aantal eenmanskole met die leerlinge van die
Oefenskool gevorm en senior studente moes elkeen so 'n
skool vir 'n pear lesure waameem. Sedert die vyftige~are is
die plaasskool vervang deur gegroepeerde klasse wat die
students moes waameem.

Daar die Depanement op die aanstelling van 'n afsonderlike
hoof vir die Oefenskool aangedring net, is mnr. P. Mclachlan
in 1923 as hoof aangeste l. Mnr. P.J. du Toit het mnr. Mc
lachlan wat in 1926 oorlede is, in 1927 opgevo lg.

Mnr. Du Toit het die reeling van die praktiese onderwys van
die junior klasse op hom geneem. Gedurende die eerste
kwartaal hel mnr. Du Toit een demonstrasieles per week aan
elke junior klas gegee. Ongeveer ses leerlinge van die
Oefenskoo l is vir die demonstrasieles gebruik terwyl die stu
dente die les waargeneem het. Gedurende die tweede en
derde kwartaal is aan elke sludent die geleentheid gegun om
'n les te gee terwyl al die lede van die klas teenwoordig was .

Diehuidige W.A.Joubertskool

Die Oefenskoo l het dermate uitgebrei dat vier addisionele
klaskamers, wat die noordel ike vleuel van die Kollegegebeu
uilgemaak het, in 1929 in gebruik geneem is.

Toe mnr. P. J. du Toit in 1943 met pensioen ult die diens tree ,
is hy deur mnr. H.J. Ie Roux, 'n oud-snident van die Kollege,
opgevolg. Die skool het 'n bloeitydperlk belewe en die Ad
ministrasie het verskeie eiendomme ten noorde van
Pleinstraat aangekoop met die oog daarop om 'n nuwe gebou
op te rig.

Nie aileen die strewe na 'n nuwe gebou nie, maar oak die
strewe na 'n eie naam vir die Oefenskool het sterlk na vore
getree. Daar mnr. W.A. Joubert die eerste hoof van die skool
was, het die Kollegeraad by die Skoolraad aanbeveel dat die
skool van 1948 af as die W.A. Joubertskool bekend sou staan.

In 19SO is die W.A. Joubertskool onder beheer van 'n eie
skoolkomilee, deur die ouers self verlkies, geplaas. Die eerste
Kormtee het uit die volgende lede bestaan: Di. A.F. Malan en
A.D. Schutte , mnre. WA Joubert, A.H. de Villiers en mev. R.
Cloete.

Die hoeksteen van die nuwe skool is op 23 Oktober 1953 deur
mnr.W.A.Joubertqele, terwyldie nuwe skool op 25 November
1954 arnptelik deur die SGO, dr. J.G. Meiring, geopen is.

Nadat mnr. H.J. Ie Roux in 1965 tot Inspekteur van Skole
bevorder is, het mnr.J.J. Steyndie leisets oorgeneem . In 1970
is mnr. Steyn tot Inspekteur van Onderwys bevorder en mnr.
W.C.B. Nell, ook 'n cud-student, het hom opgevolg. Toe mnr.
Nell in 1986 met pensioen uit die diens tree, het mnr. J.JA
Roos die hoofskap oorgeneem.

DieW.A. .Joubertskoolheloordie jare heen geleide likselfslan
diger geword tOI 'n stadium bereik is dat dit nie meer 'n
"oefenskool" sou bly nie, maar 5005 elke ander primers skool
in die Pearl heeltemal selfslandig sou word. Gelukkig het die
hartiike, vrugbare sarnewerlking tussen die Kollege en die
W.A. Joubertskool tot aan die einde gebly. Tot op hede word
leerlinge van die skool vir demonstrasielesse , didakliese
remediering en onderwyspraktyk gebru1k.
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DIE WAPEN EN KLEURE

SIMBOLIEK
Bo-aan die wapen staan die leuse - die bestaanslilosolie van die
Kollege: Nie vir 'n mens sell nie, maar vir jou vaderland. Links bo is
die geopende boek: 'n simbool van kennis. Maar dit is ookDIE SOEK
wat spreek van die ral van die evangelie in die vorming van die
wordende persoonlikheid. Regs bo is die sonwat opkom oor die see
- sedert eeue heen die sinnebeeld van die lig van die beskawing en
die opvoeding. In die strale van die son Ie ook die erkenning vandie
stralende geregtigheid vandie Opperwese - nog 'nsimboliese verbin
tenis van die inrigting aan die wese van God.

Links onderhet ons 'n weidse ru imte van water, Jig en lug. Oorheer
send indieweidse ruimte is 'n voel in volleopgaande vlug op kragtige
wieke - 'n sinnebeeldvandiepersoonlikheidwat,deurkennisen insig,
geloolengeregtigheidvolgroei,kan uitstyg bestormwatersensteiltes
en stol tot verhewe geestesvryheid, sereniteit en sielsvrede. Regs
onder is die akkertwyg en sy twee eikels. Ditsinspeel opdie Paarl se
rykdom aaneikebome. Dieeikeboom is bekend om sy stewigheid en
duursaamheid, waardeur die ideale van krag, bestendigheid en
standvastigheid aan ons voorgehou word. Die twyg en eikels dui
verder opdienimmereindigende wonder-herhalingvansaad tot boom
en van boom tot saad - 'n sinnebeeld van die misterie van Skepping
en Lewe, wat sentraal staan in aile denke en opvoeding.

Die wapen is verdeel in vier kwarte; die boonste twee kleiner as die
onderste twee. Dit maak die verdelende Iyne 'n kruis, die opperste
simbool van die ChristeJike evangeJie, wat horisontaal die mense
wereid omvat en vertikaal God en mens in 'n onvergankJike verbond
verbind.

Dieaanvaardingvandie simboliekvan hierd iewapenraep diestudent
tot lewenswyding en die hoogste pleteit,

L.C. Bruwer



KLEURBAADJIES

Die eerste kleurbaadjie vir mans was 'n donkerb lou baadjie
met omboorsel en die Kollegewapen op die sak. Die dames
het 'n wit baadjie met omboorse l en wapen gedra . Die wapen
is aan die begin van die twintige~are deur mnr. J.F. Rawson,
die destydse Kunsdosent, antwerp.

Tydens die eerste reunie in 1928 het die oud-studente hulle
vir 'n oud-studentebaadjie beywer. Daar is besluit op 'n
roomkleurige agtergrond, maar oar die wapen is geen finaliteit
bereikn ie. Die oud-studentebond sou, in samewerking met die
Studenteraad van 1928, oar die wapen besluit. Die wapen wat
deur mnr. D.S. Hendriksz, Kunsdosent aan die Kollege ,
antwerp is, het nie bevrediging gegee nie. In 1932 het mnr.
Hendrikszdie Kollegewapen sodanigvereenvoudig dat dit met
enkele wysigings oak as oud-studentewapen aanvaar is. In
dieseltde jaar het die room kleurige baadjie met ligblou,
donkerblou en goue strepe die oud-studentebaadjie geword.

In 1932 het die Studenteraad die tyd ryp geag vir 'n nuwe
Kollege-kleurbaadjie. Die studentegemeenskap is geraad
pleeg en die nuwe baadjie, donkerb lou met ligblou en goue
strepe, wat deur mnr. I. van der Unde antwerp is, het soveel
byval gevind dat dit as die nuwe Kollege-kleurbaadjie aanvaar
is. Die wit baadjie metwapen, waarop diedarnes geregtigwas,
het teen 1938 geheel en al verdwyn. Die donkerblou baadjie
met Iigblou en goue strepe het, met slegs 'n vereenvoudiging
van die wapen deur mnr. Hendr iksz, tot in 1966 behoue gebly.

Nadat die derdejaarkursusse ingestel is, het die studente van
die verskillende kursusse op 'n onderske idende kleurbaadjie
aangedring. Die studente van die Uggaam like Opvoed ings
kursus was die eerste om in hierdie verband die voortou te
neem. Die Studenteraad het in 1938 die baadjie en wapen wat
die Uggaarn like Opvoedingskursus voorgelehet, goedgek eur.
Die wapen is deur mnr. Hendriksz, na aanieiding van 'n
voorbeeld wat hy van wyle mnr. EW . Airey ontvang het,
antwerp.

Die studente van die Handwerk-, Naaldwerk-, en Kleinkinder
skoolkursusse het indieveertigerjare oakop'neiebaadjieen
wapen aangedring. Om die moontlikheid van te veel kleur
baadjies uit te skakel het die Studenteraad besluit dat die blou
baadjie, wat die studente van die L.O.-kursus gedra het, vir al
die derdejaarkursusse beskikbaar was, mits die studente
goedgekeurde wapens daarop sou dra. Elkeen van die kur
susse het 'n eie wapen antwerp en dit op die blou baadjie
gedra.

Teen 1937 was dit slegs die rugby, tennis en hokkie wat
wapens vir hulle onderskeie sportsoorte gehad het. In die
sellde jaar is 'n algemene sportwapen deur die Studenteraad
goedgekeur. Die sportwapen , wat die basis vonm vir die
wapens van die verskillende sportklubs, is op 'n wit baadjie
met 'n omboo rse l gedra deur studente aan wie die
kleurekomitee kleure-toekennings gemaak het.

Aan die einde van 1966 is die kleurbaadjie met die ligblou en
goue strepe algeskat en in 1967 vervang deur 'n effekleur ige
blou baadjie sander omboorsel. Die wapens van die verskil
lende derdejaarskursusse is behou . Die streepdas is vervang
deur 'n blou das waarop die Kollegewapen aangebring is.

Die effekleurige blou kleurbaadjie met die Kollegewapen op
die sak het tot 1989 behoue gebly.
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DIE KOLLEGELIED
Virdie geskiedenisvandieKollegelied moetek u terugneem na
1923, dIe 1Ode bestaansjaar van die OKP. Op 8 September van
daardie jaar sou mnr. Max Hough, die destydse Skoolmusiek
dosent, die eerste musiekkonsert van die OK? in die Paarlse
Stadsaal hou. Mnr. Hough wou die aand se program met 'n
Kollegeliedatsluit, Op sy aandrang het dieKollegehoof,mnr.W.A.
Joubert, die studente genader om so 'n lied te skryf. Daar was
verskeiepogings. Die teks vanmej. M. Blignaut is aanvaarendie
Kollegetied is virdie eerste keer by geleentheidvan die musiek
konsert indie PaarfseStadsaal gesing. Diemusiek isgeskryfdeur
'n oud-musiekonderwyseresvanmnr. Hough, mej. E. Brownvan
Wellington.
En hiervolgdiewoorde van die eerste Kollegelied:

In ons aueikedorpie. op 'n groene plein vangras,
Staan daardiemooiste skaolgebou. wataangroei, 0 , so (as;
WaarAfrikaners jonken flink.
Word opgelei omuit teblink,
As ware.
As kJa,e.
PerelsvandiePssn.

Ja. a/tyd sal ens strewe haarroem ennaamte sprei;
En aJ ons moeden Ius enkrag aan onse werk te wy;
Oat ons ons volk tothulp magwees,
enhulle lei in die regte gees.
Ja, altyd goed
en vol metmoed,
Totere van ons land.

Kom singnausaammethartenstem totJof van die OKP
Die beste skool virwerkensport, komsing nouhartlikmee,
Komsingnou vir die goeie naam!
Singdames, herealmal saam!
Oat sy maggroe;,
Oat sy magbloei.
Die heil van die OKP.

HierdiewoordesJuitaanbydie toanaardvandieEersteAfrikaanse
Taalbeweging vanvoor 1900.
Met hierdie lekshetmej, Blignautdie rnooi prysgeldvan een pond
van mnr. Hough ontvang . een pond . 'n aardige bedraggie in
daardie jare! Die waarde was gelyk aan die losiesgeld vir een
week in 'n OKP·koshuisof die sakgeldvan 'n OKP·student vir ±
6weke.
Vanaf 1923 tot in die vroee dertige~are was dit dan die woorde
vandieeersteOKp·lied. Studenteendosentewas inlaterjarenie
meersogelukkig metdiebestaande teksnie. Enso hetdit~ekom
dat dr. Willie Pienaar, dosent in Afrikaans en Engels, die Kol
lege lied onder handegeneem hel VandieoorspronkJikehetfeitlik
niks oorgeblynie. Tweenuwestrotes is geskepentot in 1976 het
ons die volgende woorde van dr. Pienaar vir ons Kollegelied
gebruik:
1. Onder Drakensteinse kranse

In Bergrivierva/lei
/n Paarlbergse glanse.
Aan skoal en kindgewy
Sloandie Koi/egewatons fielde verg.
Afrikaners elk in beenen merg
Studeer, deseerdaar;
Raem, en eer hul naam.

2. Onsleus: -Nie vir onsselfnie,
Maarvolken vaderland."
Besielons dierbaarOKP
In brein en siel enhand.
Van onderwysers trouensterk
In Iiefdediens enafferwerk.
DieKollegenaam, dieKof/egelaarn,
Hooginerehou.

'n EngelsevertaJing is oakdeurdr. Pienaar gemaak, maarekkon
nie daarin slaag amdie Engelseteks opt8spoor nie.
Aan diebeginvandie jare sewentig was daarsprakevan'nnuwe
Kollegelied of 'n hersieningvandie bestaande hed. Reeds tydens
die rel<1orskap van mnr. LC. Bruwer is besluit dat mnr. M.M.
Wa~ers (vrooer dosent aan die OKP en dig'.er van die OKP
afskeidsJied) verseekword omdie bestaande leks te verbeter of
om 'n nuwe lied te skep. Mnr. Waltershet laasgeneemdegekies.
En hier volg die lied van mnr. Walters:

PAARLBERG SEROTSE
So/ank as watPaarlbergse rotse
die winde u;t die suidekeer
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endieDrakensteinsekranse
apwaarts uitdie klowe beur;
safank as watdie eikebome groen word
endiedruif indie va/lei verkJeur
endie heide teendie hange
sierend in die sanJig geur-
56 lank salonsonsAlma Mater Iiefhe
en dit/,'uigend in ons fiedbely
want aarnaamstaanin onshartgeskrywe
en so sal dit vi, aftydbly.
Onssal sing van die OKP
totdie BergrivieraJruisend
in sy vlaedgang antwoardgee
en ons naam wat seas die petelrots«brink
helder uitdie bergvalfei weerklin!<!
KOLLEGE: KOLLEGEI KOLLEGE:KOLLEGE!

A1hoewel hierdiewoorde vanmnr. WaIters 'n mcoi stuk digkuns
is, is gevoel dat die ou bestaande Kallegelied om meer as een
rede tog behou moes word. 'n Personeelkomitee is deur die
destydse rektor, dr. C.G. de Vries, aangewys omdie bestaande
woorde te hersienen te verbeterop dieselfde wyse waarop ons
Psalmsen Gesange tans verbetar word. Om 'n bestaande vers
te verbeter is dikwelsmoeiliker asam 'n nuwe te skep. Maardie
komitee het geprobeer am die beste van die bestaande lied te
behou, het ontslae geraak van woorde wat stilist ies onbe
vredigend was enhetdie teks vangeykte woorde gesuiwer. Oak
die Isestekens endietipografie isverbeter.
En nou lees die lied soos valg:

Onder Drakensteinse kranse,
in Bergriviervalfei,
in Paarlberg se glanse,
aan skool en kindgewy-
pryk die Kof/ege wat ons offersvra.
Onsalma mate' OKP
aanfousalansdie Iiefdegee.
Raemeneer dienaam.
Ons leuse: MNie onsselfnie,
maarvir die vecettend".
Besie/ons durendOKP
in brein engeesen hand.
Van onderwysers trou en ster/<
komIiefdesdiensen offerwerk.
Enons salhierdie Kollegenaam
haag in ere bou.

Usal merkdatdaarontslaegeraak isvandieonwelluidende ·verg
en -beenM en -merg- indie eerste strofe.
In dietweede strafe was diewoorde "Ons leus" misleidend. Nou
maak diewoorde meer sin uit: ·Onsleuse:Nie onsselfnie, maar
virdievadertanc", endaarmeebehouonsoaksommerdie inhoud
van ons leuse: Non sibi, sed patriae. Klein veranderings in die
Iaaste reelsvan die tweede strofe veroeter die inhoud en rnaak
meer sin uit,

Die toonsetting bly dieselfde behaiwevir 'n klein wysiging in die
ritme vandietweede Iaaste reel ombeter bydieteksaante pas:

Op 13 September 1976is die Kollegelied in sy nuwegewaad(die
derde uitgawe) deur die Kollegekoor in die kollegesaai aan die
studentegemeenskap voorgedra. Die persaneel endiestudente
raad was gelukkig oor die wysigings wat aangebring is en die
studentehatdiegewysigde teks onmiddellik ashulleeleaanvaar.
Vanaf bogenoemde datum is dieKollegelied jaar najaardeur die
studentegerneenskap gesingas uitdrukkingvan hulle groot liefde
vir hul onvervangbare almamater,
Intussen is die musiek van die Kollegelied georkestreer. Op 22
September 1988, by geleentheid van die OKP-musiekfees ter
herdenking van die OKP se vy!-en-sewentigste bestaansjaar, is
dieKollegelieddeurdieKruikorkes in dieJonannGraue-sentrum
van die Landgoed Nederllurg uitgeveer. Dit was 'n fees! Die
Kollegelied het die hart van elke oud-QKP-eropnuutaangegryp.
T.F. Holzaplel



DIE OKP-AFSKEIDSLIED

Abschied
Teks: M.M. Walters Musiekverwerking: Frieda Holzapfel

Ons stap vir iaas verby onderdie eikebome.

Onskan ons slegsverbiy,gemeensaam wees in drome.

Refrein:

Ons vriendskap het gegroei langs die au Bergrivier,

maaras die lente bloei, is ons twee niemeerhier.

2 Ons werk, ons spel en krag was vir ons Alma Mater;

So vol was elke dag van skerts en pret en skater.

Refrein

3 Die aande saam, die maan was helder in jou oe.

Nou ween my hart, jy gaan en vreugde is vervtoe.

Refrein

4 Kom reik my dan jou hand, my vriend van soveel jare:

bewaar ons liefdesband deur komende gevare.

Siotrefrein :

Diep 5 0 0 5 die danker nag, so swaar 's die afskeid nou,

Maar Paar/berg hou wag, bly jy oak so ge trou.

Bostaande lied is vanaf 1967 tot in 1978 by geleentheid van
die sluitingsplegtigheid, destyds 'n aandtunksie, deur die Kol
legekoor gesing - 'n afskeidslied aan aile vertrekkende OKP
studente.

Die melodie en teks is van Duitse oorsprong en dra die naam
Abschied. In 1967 is mnr. M.M. Waiters, destyds dosent in
Afrikaans, genader am paslike woorde in die vorm van 'n
atskeidsliedteskep. Diegeslaagdeteks is sy pennevrug.Mev.
Frieda Holzapfel, destyds musiekdosent by die OKP, het die
melodie van 'n onbekende komponis opgeteken en die ver
werking vir vier stemme gemaak. Die Kollegekoor en die
Kollegegemeenskap het hierdie lied as hulle eie aanvaar en
vanaf 1967 is dit jaarliks deur die Kollegekoor by die
sluitingsplegtigheid gesing.

In 1979 is die sluitingsplegtigheidvervang met 'n diplomapleg
tigheid. Die aandtunksie het 'n dagtunksie geword met die
k1em op die uitreiking van diplomas. Die aandeel van die koor
het toe weggeval en die lied is nie meer gesing nie.

In die tagtige~are is, behalwe die diplomaplegtigheid, 'n infer
mele sluitingsfunksie ingestel wat die vorm van 'n atskeids
funksie aangeneem het. Die Rektor en Studenteraad neem
dan afskeid van die studentegemeenskap met toesprake ter
wyl interessante musieknommers 'n deel uitrnaak van die
program.

En so het dit gekom dat die alskeidslied weer sy ereplek by
die OKP ontvang het. Jaarliks in November, by geleentheid
van die informele alsluiting, word Abschied deur die Kol
legekoargesing. Dan56studente tot siens vir mekaaren roep
die mooi herinneringe op van die afgelope studentejare.

In 1989 sal hierdie lied vir die laaste keer by die OKP gehoor
word.

Prof. M.M. Walters

Mev. Frieda Holzapfel
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INSKRYWINGS

AFKORTINGS

P.T.
P.L
P.H.
Sp.K.

P.D.S.
H.P.,H.W.
H.P.. N.W.
N.P., L D.
K.S.D.
Dip.,LD.
H.P.Akad.
P.D.D.
D.D.,H,W.
D.D.,NW.
D.D.,LD.
D.D.,Akad.
D.D.
H.D.D.,HW.
H.D.D.,N .W.
H.D.D.,LD.
H.D.D., Akad.
H.D.D., J.P.
H.D.D.,S.P.
H.D.D., (sek), H.M.

Derdeklas SertifikaatSenior
PrimereLaerDnderwysersertifikaat
Primere HoarDnderwysersertifikaal
Spesiale Kursus in Houtwerk, NaaJdwer1<, Teken en
Landbou
Prirnere Dnderwysersertifikaat
HoerPrimereHandwerk
Hoer Primere Naaldwerk
HoerPrimereLiggaamlike Opvoeding
KJeinkinderonderwys-sertifikaat
DiplomaLiggaamlikeOpvoeding
HoerPrimerAkademies
Primere Dnderwysersdiploma
DnderwysersdiplomaHandwerk
DnderwysersdiplomaNaaldwerk
DnderwysersdiplomaLiggaamlikeOpvoeding
Dnderwysersdiploma Akademies
Dnderwysersdiploma
HoerDnderwysersdiplomaHandwerk
HoerDnderwysersdiplomaNaaldwerk
HoerDnderwysersdiplomaLiggaamlikeOpvoeding
HoerDnderwysersdiplomaAkademies
HoerDnderwysersdiplomaJunior Primer
HoerOnderwysersdiplomaSenior Primer
HoerOnderwysersdiploma(sekonder) Houl-en
Metaalwerk

Jaar i P.T.l P.T.2 P.T.3 P.Ll P.L2 P.H.l P.H.2 Sp.K. Totaal

191 3 27 22 25 74
191 4 36 28 23 87
1915 26 32 38 96
1916 31 30 54 115
1917 28 36 53 117
1918 43 35 71 149
1919 21 50 74 145
1920 29 44 100 173
1921 91 60 12 10 - 173
1922 64 103 32 18 12 229
1923 56 62 48 35 16 217
1924 42 57 62 53 8 222
1925 34 42 63 61 12 212
1926 31 88 61 180
1927 92 86 178
1928 88 92 160
1929 60 87 147
1930 75 66 141
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Jaar P.O.S. P.O.S. H.P. H.P. H.P. I K.S.O. Dip i TataalI II H.W. NW. LO. L.O.

1931 92 90 15 18 215
1932 99 91 13 17 220
1933 115 94 16 10 235
1934 63 103 16 8 190
1935 76 61 16 14 167
1936 91 69 10 14 12 196
1937 98 83 16 12 11 220
1938 91 88 14 14 44 251
1939 87 84 14 11 52 22 270
1940 98 76 10 11 48 21 262
1941 100 83 9 17 20 21 250
1942 99 87 10 10 29 21 256
1943 85 90 12 13 33 20 253
1944 80 rr 14 13 35 20 239
1945 76 70 14 17 32 21 230
1946 75 66 14 17 30 11 9 222
1947 81 73 7 15 20 10 9 215
1948 95 72 9 16 15 12 7 226
1949 85 79 5 12 18 15 3 217
1950 108 rr 13 14 18 10 9 249
1951 99 93 11 17 12 13 8 253
1952 114 90 11 13 20 13 7 268
1953 129 97 13 10 25 12 4 290
1954 108 123 12 8 16 12 5 284 -
1955 98 103 18 18 30 16 6 289
1956 102 91 23 16 26 10 6 274
1957 106 91 18 11 20 11 4 261
1958 134 88 14 12 22 7 2n
1959 130 106 10 11 22 13 292
1960 151 107 15 12 16 16 317
1961 136 129 25 11 17 21 339
1962 141 11 8 31 15 26 26 357
1963 142 123 29 10 14 25 343

Jaar P.O.S . I P.O.S. II H.P.H.W. H.P . NW. I H.P. L.O. K.S .O. H.P. Akad I TotaaJ

1964 138 120 20 14 21 21 334
1965 149 115 19 13 22 24 19 361
1966 139 124 29 17 19 26 13 367
1967 142 123 25 16 8 34 15 363
1968 114 127 24 16 18 52 13 364
1969 128 94 27 16 23 62 11 361

P.O.D. I P.O.D. II P.O.D. III

1970 140 108 90 16 10 11 I 20 395

1 0 .D. H.W. O.D. N.W. O.D.L.O. I O.D.Akad. !

1971 155 122 102 26 6 12 423
1972 169 122 110 17 6 12 11 447
1973 151 137 123 21 2 18 7 459
1974 172 125 132 16 2 19 10 476
1975 181 152 11 5 25 0 33 8 514
1976 168 161 142 26 7 31 5 540

0 .0 . 0 .0 . 0 .0 . H.O.D. H.O.D. H.O.D. I H.O.D. H.O.D.
I II III H.W. N.W. L.O. Akad. Sek.

19n 194 164 152 23 10 30 11 574
1978 140 170 146 24 5 29 7 18 539
1979 147 128 164 19 14 29 26 33 560
1980 135 143 124 26 13 28 33 42 544

I H.O.D.J.P . H.O.D. S.P.

1981 117 115 140 45 15 55 487
1982 130 94 11 3 11 40 25 50 463
1983 108 117 93 20 47 64 439
1984 117 103 114 24 39 57 454
1985 105 114 97 40 41 58 455
1986 100 101 109 38 38 84 450
1987 73 95 98 • 36 43 62 407

'1988 69 90· 39 37 64 289
"1 989 68 38 26 41 173

ODie aankandigingvan die sluiting van die OKP in November 1987 het meegebring dat geen nowe eerstejaarsmcente in 1968 en
1989 aan die Kallege toegelaal is nie en vandaar dus die drastiese daJing in getalle.
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HOUT- EN METAALWERK

SPESIALISERINGSKURSUSSE

ONTWIKKELING VAN HOUl- EN MElAALWERKOPLEIDING
Byna tien jaar het verloop seder! OKP se begin leen 1913,
voordal die Hoer Prirnere Houtwerkkursus sy beslag gekry
het. Reeds so vroeg as 1922 is die eersle paging aangewend
om 'n P.H.-kursus na die vo~ooiing van die P.O.S.-kursus, in
te stel. Die kursus sou landbou-Natuurstudie plus Tekene
aanbled. Oit moes hoofsaaklik nle-gematrikuleerde onder
wysers en studenle in staat sle l om hul v66r-Kollege opieiding
te verbeter, want teen daard le tyd is sterk gevoel dal aile
onderwysers slegs na rnatriek (Senior Sertifikaat) tot die
onderwys beroep toegelaat moes word. Daar was egter
diegene wat na st VIII (Junior Sertifikaal) reeds as onder
wysers gekwalifiseer het, en wat 'n geleentheid gebied moes
word om 'n hoer algemene onderwys-slandaard te bekom.

Die kombinasie Landbou-Naluurstudle en Tekene hel aI
speedig geblyk nie aanvaarbaar vir die meeste studenle en
reeds gekwalifiseerde onderwysers te wees nie. In 1929 Is
besluit om Houtwerk, Metaalwerk en Tekene as studierigting
in plaas van Landbou-Natuurstudie plus Tekene by die Onder
wysdepartemenl aan te beveel. Oil is in 1930 aanvaar, en in
1931 is mel die kursus te OKP begin. Hierdie sou die eersle
kursus en inrigting wees wat Hout- en Metaalwerkonder
wysers in Suld-Afrika sou oplei.

Ole prirnere doelstelling mel die kursus sou 66k wees om
dlensdoende onderwysers die geleentheid Ie bied om hulle
voorbereidende onderwyspeil te verbeter, maar ook om
onderwysers op te lei om Houtwerk, veral in die prirnere
standerds, te onderrig. Sommige onderwysers met slegs die
Junior Sertifikaal as algemene opleiding, het egter deur
privaatstudie die Senior Sertifikaaleksamen afgele en aldus
hulleself op gelyke voet met hul kollegas gestel.

Die nuwe P.H.-kursus hel dade lik geblyk 'n baie grool sukses
te wees; nie aileen weens die bale meer aanvaarbare kom
binasle van vakke nie, maar miskien belangriker was die
geskikthe ld en die bekwaamheld van die persoon wat as
dosent vir die vak benoem is.

In 1931, met die daarstelling van die spesialiteitskursus in
Handwerk aan die OKP, is mnr. R.L Young aangesle l as die
eerste dosen t en grondlegger van die kursus.

Mnr. Young is in South Shields, Durham, Engeland gebore.
Hy het hom as Handwerkonderwyser bekwaam en die London
City and Guilds Certificate verwerf. In 1912 is hy aangestel as

Mnr. J. vander Spuy Uys

Houtwerkonderwyser aan die Hoer Seunskool, Kimberley.
Tydens die Eersle Wereldoorlag was hy lid van die Suid
Afrikaanse Eskeder wat saam met die Britse Lugmag geveg
het Hy het in 1919 na Suid-Afrika teruggekeer.

Mnr. Young wal van Kimberley na die Paarl gekom het, was
nie aileen 'n uilmunlende dosent nie, hy was ook 'n "gentle
man". Dit was 'n algemene vraag van oud-P.H.-studenle aan
die jonger "Kollege-manne": "En hoe gaan dil met die 00
Baas?" Hierdie belangsle lling was nie eensydig nie. Mnr.
Young hel nel so graag na die vordering van sy oud-studenle
vemeem, en hy hel 'n hoe agting vir hulle en hulle vermoe
gehad. 'n Opmerking van hom by geleentheid weerspieeJ
hierdie agting: "You fellows in South Africa do not have the
lechnical background of the youth in Britain and Europe, but
whalever one gives you, you take with both hands".

39



Mnr. R. L Youn9 (1931-1940)

Die volgende toon andermaal sy goele gesindheid jeens die
OKP en die Paarl: "My wife and I came to Paart in fear and
trep idation (weens die Afrikaanse agtergrond van alles in die
Paarl ) bul I can assure you we have spent the len happiest
years o! our lives in Paarl". S6 jammer dat hy nie ge leef het
om die praglige nuwe HOul-Metaalwerkakkommodasie soos
in die nuwe OKP-gebou vervat, asook die vooruitgang van die
P.H.-Houtwerkkursus, te sien nie. Hy sel! het in die gewese
saaljjie van die Hulpkerk (tans die N.G . Gemeente Paarl-VaI 
lei) en wat later omgeskep is en tans gebruik word as die
ee!kamer van die Manskoshuis Vereniging , met die kursus
begin en het vir jare onder utters primitiewe omstandighede
log werk van die hoogste gehaite ge lewer.

Mel s6 'n dosent is daar lielde vir en belangstelling in Hand
werkonderwys gekweek wat noodwendig 'n invleed ten geede
moes uitoe!en ver buite die onderrig van Hout-Metaalwerk in
die Kaaplandse sko le, en dit het onderwysmense, veral in
Kaapland, laat beset dal die kind se intellektuele potensiaaJ
nie slegs in die akademiese vakke en rigli ng If, nie,

V66r die inslelling van die P.H.-Houtwerkkursus, is Hand
werkonderwys op skool hoofsaak!ik behartig deur onder
wysers sonder spes iale opleiding vir die werk. Daar was wei
enkelinge wat 'n mate van opleiding bekom het de ur midde l
van 'n korrespondensiekursus wat hulle in staat gestel het om
die teoretiese eksamen van die "City and Guilds 01 London" a!
Ie Ie.

Sedert 1931 was daar manne beskikbaar met 'n goele kenn is
van en vaardigheid in die gebru ik van die gereedskap en die
materiaal waarmee die seuns op skoo l moes weri<,en hierdie
onderwysmedium het geleidelik ook in die sekondere skoo l
asook in die ander provinsiaJe sko le momentum gekry. En
daar is ook gou ondervind dat die Handwerk-komponent van
die P.H.-Houtwerkkursus sO gnoot in sigsell was , dal die
Fisiologie-Gesondheids leer-deel , wat oorspronklik daarby in
ges luit was , vana! 1934 weggelaal is.

Hoewel die H.P.-Houtwerkkursus soos by OKP in 1931 inge
stel is, nie benoepsgeorienleerd was nie, het skaolhandwerk
tog die jeug geleidelik bewus gemaak van 'n braer keuse as
slegs die "akademiese" vir 'n loopbaan.

Die swak ekonom iese toestand in Su id-Afrika' na die Eers le
Wereldoorlog en die depressiejare wal in die dertige~are tot
aan die begin van die Tweede Wereldoo rlog voortgeduur he~
hel meegebring dal men ige Senior Sertilikaatieerl ing na 'n
onderwyskollege in plaas van na 'n univers iteit gegaan hel,
waartoe hul verstandsverrnoe hulle in staat sou geslel het
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Ba ie van hierdie studente het, nadal hu lle die P.O .S.
kwai ifikasie behaal het en nag geen pas kon kry nie, hulle 101
die H.P.-Handwerkkursus gewend omdal 'n verdere jaar !'p
kollege verkies liker was as am sander werk te wees. So gesog
het die Handwerkkursus geb lyk te wees dat 'n soortgelyke
kursus in 1934 by die Onderwyskollege Graaff-Reinel ingeslel
is en beide kursusse is len volle beset. Die serste dcsent in
Houtweri<lMelaaiwerk te Graatt-Reinet was mnr. J .J. Brand
wat in 1931 aan die OKP apgelei is en wat aok die eerste
Su id-Alrikaans-opgele ide Handwerkinspekleur in 1939
geword het, Hy is te Graaff-Reinel opgevalg deur mnr. P.J .
Heyns, 'n klasgenool te OKP in 1931. Mnr. Heyns het ook in
1934 10e mnr. Young met langverlo! Enge land toe gegaan net,
in sy plek te OKP waargeneem.

Nie aileen was daarsedertdie instelling van die kursus Ie OKP
en die ui!breid ing na Graaff·Re inel, 'n vaste laevlaei van
Handwerl<onderwysers nie, maar die belangstelling in die
anderwys van 'n praktiese vak in die akademiese hoerskool is
ook dermate gestimuleer dat Handwerk in byna elke skoa l in
Kaap land vandag onderrig word. Oit hetdie vraag na behaorlik
opgeleide onderwysers dermate gestimu leer dat nie aileen
meer onderwysers nodig geword het nie, maar oak is die
behoefte aan nog beter opleiding aI sterker gevoel.

Op hierdie stadium moes kundige persone gevind word om
die leiding en opleid ing voart te sit in die Kaapprovinsie, en het
verskeie knap onderwysers na die twee kolleges Lough
borough en Shored itch in Engeland gegaan am 'n gevorderde
kursus in Hout- en Metaalwerk te vo lg.

Maar die stud ie in Handwerkonderwys het nie aileen verbreed
en verd iep nie. S6 grool was die aarrvraag vir hierdie onder
wysers dat dit nod ig gev ind is am die kursus Ie OKP te
verdubbellen spyle daarvan dat dit reeds gedoen is deur die
instelling in 1934van die kursus te Graaff-Reinet. Die verdub
be ling sou wei nie permanent wees nie, maar dit du i log ap die
geweldige voaruitgang van Handwerkonderwys, en die be
hoefte aan onderwysers waarin OKP geroep was om Ie voor
sien . Die au Hout-Metaalwerkakkommodasie waarin mnr.
Young mel die kursus in 1931 begin het, is in die vroee
vyftige~aremel bale beter geriewe vervang. Voors iening is op
die bestaande Ko llegeterrein vir 'n doeltreffende gebou
gemaak wal die vo lgende ingesluit het: 'n praktiese Hout
werkkamer vir die P.O.S.-studente, 'n praktiese Hautwerk
kamer vi r die P.H.-studente, 'n praktiese Melaalwerkkamer, 'n
voo rlesing-Itekenkamer, 'n stoor vi r hout en metaal en 'n
kantoor vir die dosent. Toe die verdubbeling van die P.H.
Houtwerk-/Metaaiwerkklas oorweeg is, was dit moontnk om
die rooste r so te reel dat die bestaande akkommodasie in die
verhoogde druk kon voors ien en in 1955 kon dubbel die aanlaJ
studente . tot die kursus toegelaat word. Mnr . S.S . van
Rensburg wal te Graaff-Re inet opgelei was , en wal later ook
'n kursus in Kunsonderrig te Kaapstad gevolg het, is as
bykomende dosent benoem. Toe hy 2Y.! jaar later as Kuns
inspekteur benoem is, is mnr. N.Z. Borcherds, ook 'n oud
OKP-studenl met 'n verdere jaar Handwerkstudie in Enge land ,
tydelik benoem am te help. Van 1961 lot 1980 hel die dub
belklas voortgeduur.

Van 1958 lot 1980 het mnl. J.J. du Toil aan die hoof van die
Handwerkopleiding gestaan. Hy was 'n OKP-pnoduk van die
1931·klas. Hy was 'n waardige opvo lger van mnr. Young en
sy skielike heengaan in die Metaalw erkkam er in 1960, hel 'n
leemte gelaat wal mae ilik gevul kon word. Maar mnr. H.
Bellingan (later dr. Bellingan ) wat toe juis in Engeland met
verdere studie besig was , is in mnr. Du Tait se plek benoem.
Tal sy terugkeer na Su id-Afrika het mnr. J. Brits (Ialer dr. Brits )
tyde lik waargeneem en vana! 1961 tot 1963 is mnr. Bellingan
bygestaan deur mnr. C. Myburgh. In 1961 is mnr. T.F. Holzap
leI, wat hoofsaaklik die P.O.S.·Houtwerk behartig het, ook
oorgeskui! am 'n dee l van die P.H.-werk Ie behartig. Op die
manier is groter kontinuiteit in d ie studente se Hand
werkopleiding verkry.

In Hl71 het daar 'n groot verandering in die Handwerkoplei-



Mnr. J. J. duToil (1941-1960)

Dr. H. de la H. Bellinqan

Mnr. T. F. Holzapfel

ding van voomemende onderwysers plaasgevind. Tot 1970
het aile P.O.S.-studente Handweri<onderrig as deel van hul
kursus ontvang en hetdan na die verwerwing van die P.O.S.
sertifikaat 'n keuse gemaak en 'n derdejaari<ursus in Hand
weri< of Uggaamsopvoeding of Landbou-Natuurstudie of 'n
anderspesialiteitskursusgevolg. Na voltooiing van hul studie
het hul hoolsaaklik die vak in die hoer primere standerds
onderrig, maar die studente wat die beste gevaar het in hul
opleidingsjaar, het die vak ook in die sekondere standerds
onderrig. Van 1971 is voorsiening vir die opleiding van
sekondere Handweri<onderwysers gemaak met die instelling
van dieOnderwysdiplomain Handweri<, 'n 4-jarigekursus wat
later in sarnewerking met die Universiteit van Stellenbosch
aangebied is, en vanal 1978 heet dit die H.O.D. (Sekonder)
Hout- enMetaalweri<kursus. DieH.O.D. (Senior Primer)Hand
weri<kursus laat studente toe om Handweri< as 'n keusevak in
hul opleidingskursus in te slult, maar dit berei hul voor om
Handweri< slegs in die primere skool te onderrig. Die verdub
beling van die P.H.-Handweri<klas het in 1980 ten einde
geloop en die eerste H.O.D.-diplomas is in 1981 deur die US
toegeken.

So is 'n nuwe vie~arige H.O.D. Hout- en Metaalweri<kursus
onder beheer van die Universiteit van Stellenbosch, op die
OKP-karnpusvanstapelgestuur.A1hoeweldieselfde fasiliteite
en personeel gebruik is, is die kursus aanmerkJik aangepas
enisaile inskrywings,moderering entoekenning vandiplomas
onder beheer van die Universiteit. Seden 1982 word die
US-diplomas elke jaar lydens die OKP se diplomaplegtigheid
deur 'n veneenwoordiger van die Universiteit van Stellen
bosch aan die Hout- en Metaalweri<studente toegeken.

Met die instelling van die vie~arige sekondere opleidingskur
sus is studieverlof asook finansiele hulp vir verdere Hand
weri<studie in Engeland ook deur die onderwysdepartement
van die Kaap gestaak, aangesien geriewe vir sulke studie te
OKPgemaakis. Die instelling van dievierjariqe H.O.D.-Hand
weri<kursus het ook meegebring dat die doserendepersoneel
heelwat vergroot isendieDepartement sluit tansdie volgende
dosente in: Mnr.H.J. Hugo (OKP en Engelandopgelei) Depar
tementshool, mnr. E.J. Matthea (OKP en Engeland opgelei),
mnr. LH. Rabe (OKP en Engeland opgelei), mnr. S.F. Marais
OKP en Graaff-Reinet opgelei), mnr. C.C. van Dyk (OKP en
Universiteit van Stellenbosch opgelei).

Dr. H. Bellingan het in 1973 vise-rektor van die OKP geword
nadat hy in 1968 reeds van die Handweri<-departement na die
Opvoedkunde-departement gesku~ het.

Nie aileen hetdie Handweri<kursusbinnedie OKPgegroeinie,
maar sy oud-studente het op vele terreine van die onderwys
in Kaapland 'n groot bydrae gemaak.

Ole huldlge personeel: Depal1ement Hout-en MetaaJwerlt

Mnre. C.C. van Dyk. L.H. Rabe , E.J . Matthea, S.F. Marais en
H.J. Hugo (departementshoo~
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Die jaarlikse Handwerkuitstallings by die OKP en later ook by
skole, verdien spesiale vermelding. In 1972 is provinsiale
uitstallings in die Paari, Kaapstad, Kimberley en Oos-Lo nden
gehou . Veral die uitsta lling in die Paarl het die besonde re werk
van die OKP-studente beklemtoon, maar dwarsdeur het die
besondere invloed van die OKP-<lpgeleide Handwerkonder
wy ser s in Kaaplan d geblyk. Hulle het ' n bydrae tot
meubelontwerp gelewer wat moeilik geewenaar of oortref sal
word.

Met die beplanning van die nuwe OKP-kollegegebou, is die
beste in Britlanje en die ervaring en die behoeftes sedert die

instelling van die kursus in 1931 te OKP gekombineer om die
OKP-Handwerkakkommodasie vandie besl evir diedoel in die
wereld te maak.

Sedert die nuwe gebou in gebruik geneem is, en as gevolg
van nuwe materiale wat sedertdien ook in skoolhandwerk
gebruik word, is kleiner veranderinge seker nodig, maar in die
aJgemeen bly dit nog van die beste vir die opleiding van
Handwerkonderwysers en sal die Kollegepersoneel wat vir
hierdie werk gebruik word moeilik vervang kan word.

J. van der Spuy Uys

NAALDWERK

DIE ONTWIKKELING VAN NAALDWERKOPLEIDING
Toe daar met die opleiding van onderwysers(esse) aan die
OKP begin is, het die kursus slegs twee jaar geduur. In 1922
word daar egter 'n spesiaJe eenjarige spesiaJiseringskursus
ingestel "om in een of ander te ki ezen onderwerp te
spesialiseren". Hierdie kursus wat Naaldwerk en Teken vir
dames ingesluil het, was slegs 'n aanvullende kursus vir
nie-gematrikuleerde studente om 'n Hoergraadsertifikaat te
behaal. Die kursus het egter nie die nodige ondersteuning
geniel nie.

In 1929 het die Departementvan Onderwys besluit om 'n Hoer
Pnrnere Onderwysersertifikaat in te stel. Dit sou 'n eenjarige
kursus wees wat studente na die verkryging van die Primere
Onderwysersertifikaat kon volg. Die Kollegekomilee het dus
besluit om 'n NaaJdwerkkursus vir dames by die Departement
van Onderwys aan te beveel. Op 18 Junie 1930 is die Komilee
in kennis gestel dat die instelling van SO 'n kursus goedgekeur
is en cat daar aan die begin van 1931 met die kursus 'n
aanvang geneem ken word. Mej. A. Pepler wat loe reeds aan
die Onderwyserskollege Kaaps1ad en Graaff-Reinet verbonde
was, is as dosent van die kursus in 1931 aangestel. S y het
met 18 studente begin. Die hoof van die Kollege het egter
aangekondig dat hieodie kursus ingestel mag word, maar dat
dit na twee jaar in hersiening geneem sou word met die oog

Mej. A Pepler (1931-1950)
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'nH~r Primere NaaJdwerkkiasvan crceer

op die inslelling van 'n kursus in Huishoudkunde. Na twee jaar
het dit geblyk dat daar genoeg belangstelling in die kursus was
en dat daar 'n behoefte aan onderwyseresse in die vak be
staan. Daar was dus geen verdere sprake van vervanging van
die kursus deur 'n ander kursus nie. Die Departement van
Onderwys het later bepaaJdat slegs vyftien studente elke jaar

Mej. S . Lombaard (1952-1960)



lot die kursus toegelaal sou word .

Hierdie eerste Naaldwerkklas het die k1askamer bokanl die
biblioteek in die au Kollegegebou betrek. In 1940 kon hul na
die ruim Teken- en Teoriekamer van die Handwerkafdeling
verhuis. In hierdie lokaal was daat neg geen spesiale geriewe
nie. Daar was byvoarbee ld geen wasbak nie en water moes
aangedra word. In die Iokaal sou mej. Pepler tot met haar
aftrede in 1gsa die kursus aanbied. Trouens, die kursus is tot
aan die einde van 1972 daar aangebied. Omdal die Hand
werl<departement die lokaal nodig gekry hel en die nuwe
Kollegegebou neg in aanbou was, is die kursus gedurende
1973 en 1974 in die Laerskool WA Joubert aangebied.

Mej. Pepler is in 1951 deur mej. H. Maas opgevo lg. Sy was
slegs een jaar aan die Kollege verbonde omdat sy daarna as
Inspektrise van Naaldwerl<aangestel is. Vanaf 1952 lot 1962
was mej. S. Lombaard die dosente . Omdat die getaJlevan die

Mev. A. Malherbe (1962-1977)

Mev.A.Marais (1978-1 980)

Mej. E. Bam (1963-1989)

Kollege later baie u~gebrei hel, is mev. R. Malherbe vanal
1962 tot 1977 en mev. A. Marais vanaf 1978 tot 1980 as
deel1ydse dosente aangestel wat oak met die doseer van
vakke aan die studente in hul vierde jaar gehelp het. Die
huidige dosent in Naaldwerl< is mej. E. Bam wal mej. Lom
baard opgevolg het.

Vanaf 1931 tot 1968 was die Naaldwerl<kursus 'n eenjarige
kursus wat gevo lg kon word nadal die PrirnereOnderwyser
sertifikaat verwerf is. Die vakke wat die studente aan die
beginjare geneem hel, was soos volg:

Eenvoudige Naaldwerk wat die maak van nagkle re ,
onde rklere en kinderklene ingeslu~ hel ; modemakery; die
maak van blomme; die ontwerp van patrone; die Geskiedenis
van Handwerl<en die Sielkunde van Handwerk. AIdie patrone
wat vir die maak van die k1edingstukke gebruik is, is deur die
studen le self antwerp.

Toe die tweejarige kursus in 1970 na drie jaar verleng is, het
die naarn van die eenjarige Naaldwerl<kursus verander na:
Onderwysdiploma in Naaldwerk. D~ was neg 'n vol1ydse kur
sus en studente is opgelei am Naaldwerl< as vak tot op st.
1O-standaard Ie onderrig.

Welgewing hel in 1967 bepaal dat onderwysers wat in d ie
hoerskool onderwys salgee, slegs aan die universiteit opgelei
mag word. Die eenjarige kursus waardeur onderwyseresse
ook vir die ~rskool opgelei is, is aan die einde van 1980
gestaak.

In 1981 het die Departement van Onderwys 'n Hoer Onder
wysdipioma (Senior Primer) ingestel wat Naaldwerl< as een
van die student se!wee hoolvakke ingesluit het. Saarn met die
twee hoolvakke volg hul da n neg twee vakke op de r
dejaarsvlak. Indien die student Naaldwerl< as een van haar
hoofvakke wil neem, moet sy dit reeds vanaf haar eerste jaar
gevolg het. Mel hierdie kursus word daar steeds probee r am
die studente 'n basiese kennis van patroonontwerping,
modemakery, lekstielwetenskap , borduurwerl<, skeppende
borduurwerl< en die Didaktiek van Naaldwerl<onderwys te gee.

Een van die hoogtepunte wat elke jaar gedurende die kursus
bereik is, was die u~stalling van die werl<stukke. Daarheen is
ouers , studente en die publiek u~genooi.

Vanaf 1931 tot aan die einde van 198O,loe hierdie eenjarige
spesialiteitskursus gestaak is, het daar 535 studenle die kur
sus gevolg en ken hulle aan menige leeriing 'n basiese kennis
en Iiefde vir hierdie soort handw erl< gee.
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JAARLIKSE
HANDWERK-EN

KUNSUITSTALLING
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LIGGAAMLIKE OPVOEDING
DIE ONTWIKKELING VAN DIE DEPARTEMENT

, -
Mnr. D.J. de Beer

(1966-1989)

Mnr. H. McEwan

Mnr. T. McCallum

Mnr. J.J. Schoombee

Toe mnr. McCallum aan die einde van 1947 tollnspekteur
bevorder is, het mnr. J.J. Schoombee, in oud-student. hom in
1946 opgevolg. Aan die einde van 1953 is mnr. Schoombee
ook lot Inspekleur bevorder en is hy deur mnr. H. McEwan
opgevolg.
Aan die einde van 1957 is die vierdejaarskursus deur die
DepartementvanOnderwysweensgebrekaanondersleuning
afgeskat.
Mnr. D.J. de Beer het mnr. McEwan
wat in 1965 tot Inspekteur bevorder
is , opgevolg. In 1970 het die kur
susstruktuur sodanig verander dat
die keuse aan die S1Udente gebied
is om at 'n driejarige kursus mel
LO. as keusevak aan te bled at om
voort te gaan mel 'n vierdejaar
spesialhehskursus in LO. Hierdie
vierdejaarspesialiteitskursus is lot
einde 1982 aangebied. Sedert
1983 is Uggaamlike Opvoeding as L- .......J

een van twee hoofvakke in die
vierde jaar aangebied.

In 1939 het 'n groot aantal diensdoende onderwysersverlof
geneem om die kursus te volg met die gevolg dat die inskry
wing in 1939 op 52 te staan gekom hel Die Kollegekomhee
het derhalwe om 'n derde dosent vir die kursus aansoek
gedoen en in Januarie 1940het mnr. E. Gredley hom by die
personeel aangesluil

Mnr. Airey wal van 1940 at met r-- - - - - - - ,
milhere verlot atwesig was, het in
1943 in die Noordegesneuwel.
Mnr.Gredleywat in 1944 as Inspek
teur van Uggaamlike Opvoeding
aangeS1el is, is in April 1945 deur
mnr. T. McCallumopgevolg.
Navertoe deurdie Kollegeraad is 'n
addisionele jaarkursus in Liggaam
like Opvoeding in 1946 ingestel.
Mnr. Gredley wat die inspektoraat
laat vaar het, is as dosent vir die
kursus aangestel. Vierdejaarstu- '-- - - - - ----'
dente in Uggaamtike Opvoeding
sou voortaan twee keer per week
lesings van 'n meer gevorderde
aard aan die Universheh van Kaapslad bywoon, terwyl der
dejaarstudente een keer per week na Kaapstad moes gaan.
Hierdiereetingis laterverandersodata1bei kJassedieMediese
Skoal een keer per week besoek hel

Mrv. W. Gredley

Mnr. C.J. AckennaMMm. E.W. "'rey

Mnr. D.L vanTon:ler

Mnr. H. Taylor-die
grcndJeQlier vandieLO.

kursusaan dieOKP

tiese styging in S1Udentegetaile wat die kursus gevolg bet, is
mnr. C.J. Ackermann in Januarie 1938 as addisionele dosent
aangestel.
Die groat aanvraag na gekwalifiseerde Uggaamsopvoeding
onderwysers vera! in die primere skole het daartoe gelei dat
aile studente gedurende die eerste sowel as die tweede
studiejaar vyf lesure aan Uggaamsopvoeding en twee lesure
aan Spele sou wy. Om hieraan uitvoeringte gee, is mnr. D.L
van Tonder in Januarie 1939 in die personeel aangestel.

Nadat Uggaamtike Opvoeding in Julie 1934 as verpligte vak
van die Hoerskoolkursus ingestel is, het die Kollegekomhee
die Department genader om 'n addisionele kursus in Ug
gaarnsoeteningvir mansaandie Opleidingskollege Paarl in te
stel. Die Departementhet die versoekgoedgekeuren in 1935
is mnr. H.J. Taylor, MA (Oxfotd), Diploma in Uggaamlike
Opvoeding (Leeds), van die Hoer Seunskool in Rondebosch
as dosentaangeS1el.

r-- - - - - ---, Mnr. Taylor het die kursus - die
eerste in Suid-Afrika en Afrika - in
Januarie 1936 met twaaJf studente
begin. AanvankJik is die Kollege
saal vir die prak1iese gimnastiek
gebruik totdatdie nuwegimnastiek
saaI in Julie 1937 in gebruik ge
"earn is .
Toe mnr. Taylor in 1937 as Inspek
teur van Uggaamlike Opvoeding
aangestel is, het mnr. E.W. Airey
hom in Januarie 1938 opgevolg.

'-- - - - - - ---' Mnre. Taylor en Airey kan teregbe
skouword as die grondleggersvan
Uggaamlike Opvoeding vir mans in
Kaapland. As gevolg van die dras-
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Verdere aanstellings in die Departement Uggaamlike Op
voeding sluit in: Mnr. P.A. Louw in 1974, dr. B. Andrews in
1978 nadat mnr. C.J. Ackerman na 29 jaar van onbaatsugtige
diens met pensioen uit die diens getree het.

Mnr. P.A.Louw Dr.B. Andrews

Die kursus in Uggaamlike Opvoeding wat in 1936 aan die
Paarlse Opleidings kollege ingestel is, het nie aileen ga
skiedenis gemaak deur die eerste kursus in sy soort in Suid
Afrika te wees nie, maar ook omdat al sy dosente op twee na
sedert 1936 tot 1965 tot Inspekteurs van Uggaamiike Opvoe
ding bevorder is. In sy jaarverslag oor die jare 1948 en 1949
verstrek die 5GO die insiggewende gegewens: "Uit 159
hoerskole het 123 die dienste van onderwysers met 'n
gespes ialiseerde opleiding in Uggaamsopvoeding; 112 van
die onderwysers is aan die Opleidingskollege Paart opge lei, 9
aan die Universiteit van 5tellenbosch en 2 buite die provinsie.
Van 112 laerskole het 81 die dienste van mans met kwalifi
kasies in llggaamsopvoeding; 71 is aan die Opleidingskollege
PaarI opgelei, 7 aan die Universiteit van 5tellenbosch en 3 is
buite die provinsie opgelei".

Die aansien van die kursus het ook daartoe gelei dat studente
uit ander provinsies die kursus in die Paarl kom volg het. Die
Natalse Onderwysdepartement het sedert 1939 tot 1962 jaar
liks 'n paar manstudente na die Paart gestuur om as LO.
onderwysers opgelei te word.

CHRIS ACKERMANN

Chris Ackennann

Mnr. Chris Ackermann is 'n man wat sinoniem met die LO.
departement geword het in die veertig jaar wat hy aan die
Kollege verbcnde was.

Die hoe standaard war hy gestel het ten opsigte van sy werk,
gedrag en dissipline, het 'n onuitwisbare indruk op sy studente
gelaat. Verder het die aangename atrnosfeervan wedersydse
vriendskap, kamerade rie en lojalieit baie bygedra tot die suk
ses wat hy bahaal het.

Op sportgebied was hy 'n reus. Asprovinsiale rugbyspeler het
hy die WP-trui met grool onderskeiding vanal 1936 lot t938
gedra en daarna het hy die Boland vana( 1939 tot 1943
verteenwoordig. As alrigter van die OKP S6 earste rugbyspan
vanal 1938 tot 1967 het hy nie minder as 67 Bolandspelers en
7 5pringbokke gelewer nie.

Ook as krleketspeler en afrigter het hy 'n ruim bydrae gelewer.
5y oud-studente sal sy venynige swaaiballe wat menige kol
wer laat terugstap het pawiljoen toe, onthou.
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Toe hy se~ nie meer aktief aan sportdeelgeneem het nie, het
hy as skeidsregter opgetree. S6 het hy dan ook as skeidsreg
ter in drie rugbytoetse opgetree. Sy aansien in rugbykringe
was sedanig dat hy sedert die stigting van die Bolandse
Rugby-unie in 1939 in die bestuur gedien het. In 1965 het hy
pres ident van die Unie geword asook lid van die Suid
Afrikaanse Rugbyraad - 'n gepaste eerbewys aan hierdie groot
rugbygees. 5y studente en kollegas sal altyd hierdie groot
sportman en vriend onthou.

SO ONTHOU EK HUULE...

Airey was, soos ek, neg a1leenloper toe ons by mnr. Taylor
oorgeneem het. Hy was die vlugvoetige - 'n baie goeiegimnas,
hokkie- en tennisspeler. Aan die begin was hy nie Afrikaans
magtig nie en het dus ba ie eie geword met die En
gelssprekende studente. 'n Groot persentas ie van ons stu
dente was oud-onderwysers wat teruggekom het vir 'n ekstra
jaarkursusomdat hullenet twee jaar opleiding gehad het. Oaar
was onder hulle 'n hele aantaI vir wie Airey en ek kon oom se.
Airey was opgeruimd en liel vir poetse bak. Hy kon ook 'n
vuurhoutjie waarmee hy 'n sigaar opgesteek het, deur die
sigaret doedblaas - iets wat die res van ons rokers nie kon
regkry nie.

Van Tonder was die kragman. Hy het 'n deel van sy opleiding
in Ouitsland in die laat dertigerjare ondergaan en was onver
mydelik ietwat militaristies. Hy het baie aandag gegee aan
kragoeleninge indie LO. en was sell 'n hele aantal besondere
kragtoertj ies magtig.

Gredley was die geniale tipe en het graag vertel van dinge wat
met hom se lf verkeerd ge loop het soos bv. loutiewe
demonstras ies. Hy was baie ligvoetig en 'n goeie gimnas. Hy
het ook goed presteer in verskillende soorte spele - en was
besonder liel vir die buitelug. Hy het dikwels onder moeilike
omstandighede - in die latere oortegsjare en 'n paar jaar
daama was motorbu itebande, nuut sowel as tweedehands,
leitiik onbekombaar - vir naweke gaan kampeer.

McCallum was 'n baie aangename kollega Hy was deeglik en
het sy werk gereeld met die grootste nougesetheid uitgevoer.
Sy vriendelike geaardheid het van hom 'n gewilde dose nt
gemaak.

Schoombee was die ernstige en besliste. Hy was altyd vas
beslote om dlt wat hy aangepak het, suksesvol deur te voer
en het sy standpunt met oortuiging verdedig.Hy was besonder



geintereseerd in aile afdelings van Uggaannlike Opvoeding.

McEwanwas die sportmanen het balegoedpresteer in rugby,
hokkie, krieket, tennis en swem. Hy was baie gesellig in die
omgang. Hy hel die slaptoer na Camper'sParadise ingevoer.
Daarby was McEwan 'n goeie gimnas en het 'n hele aantaI
gimnastiekvertoningsgeorganiseer.

DeBeer isdie pligsgetroueenhardwerkende.Hy isaltydgretig
omsy kennis in verband met enige afdeling van die kursus uit
te brei. Hy reel gereelduitstappies na Stellenbesch en ock die
staptoere na Camper's Paradise en mel die berg langs terug.
Hy gaan gedurende tans vakansies saam met verskillende
spannena toemooie. Dit is hy wat daarin geslaag hel om ock
sy vrou by 'n groot aanta!aktiwiteite van die kursus Ie betrek.

DIE OEPARTEMENT VAN L1GGAAMUKE OPVOEOING (MANS)
1936·1982

Dis swaBrom 'n 'course-man' te wees

Mnr. J.J . Schoombee

Myopdrag is om kortliksdie besondereplek aan te dui watdie
Uggaamlike Opvoeding-onderwysers wat aan die Paarlse
Onderwyskollege afgestudeerhet, ingeneem hel.

Nadat dr. Wouter de Vos Malan, Superintendent-Generaai
vanOnderwys Uggaamlike Opvoeding as 'n skoolvak in 1934
indiehoerskool ingestel het,isdie eersteHoar PrimereKursus
vir Liggaamlik e Opvoeding (Mans) in 1936 aan die
Opleidingskollege Paarl ingestel.

Moontlik kan die grondliggende rede vir die sukses wat die
oud-studente op savele terreine behaaJ hel, in die raad van
die destydse prinsipaaJ, mnr. W.A. Joubert, gevind word: "Bly
student en bekwaamjou verder".

Hierdie raad is deur honderde oud-studente gevolg, sodat
verbelerde akademiesekwalifikasies lesame met diedeeglike
onderwysopleiding, die hoeksteen gevorm hel waarop hul
prestasies vera! in opvoedkundige inrigtings, maar ook op
ander terreine, barnsnet,Wear akademieseondertegdheidas
'n voorvereiste vir bepaaJde Ioopbane geld, meet dit as die
hoofredevir die suksesgesienword.metmoontlikdie lettertike

Dis swaar am 'n kopwtp te wip

toepassing van "Mens sana in corpore sano".

In 'n opname wat ek in 1966 gemaak het, is bevind dat
oud-studente van die kursus ruim 80% van die hoofde van
laerskole en 40% van die hoofde van hoerskole in Kaapland
uitgemaakhel.

In die tien jaar v66r 1979 was daar by die verskillende onder
wysdepartemenle onder meer die volgende oud-studente in
senior betrekkings werksaam: Adjunk-Direkteur, Hocfbeplan
ners, Hoofinspekteurs. Inspekteurs, Beplanners, sowel as die
Hoof en Adjunk-hoofdevandie Sielkundige Dienste, Rektore,
Vise-rektore en DepartementshoofdevanOnderwyskolleges.
By 'n bekende universiteit se Departement van Opvoedkunde
is die hellte van die professore en lektore oud-kursusmanne.
Oak by die Departementvan Sporten Ontspanning bekJee 'n
hele aanta!oud-studentetans senior betrekkings.

Op ander terreine het hulle ook goed gepresteer. Van die
eerstes hel medici geword en in die sakewereld is 'n hele
aanta!streekbestuurders en ten minste een is assistant-hoot
bestuurder van 'n bekende assuransiemaatskappy. Oat een
van ens heel knapste manne babapoeier verkoop, bewys
slegshoeveel babapoeier verkoop word! Daar is ook 'n aanta!
"groor beere en 'n dosent in Ortopedagogiek wat die bur
gemeester van 'n bekendedoep is. Na my beste wete is daar
slegs twee lede van die Volksraad!

Oat die vak en georganiseerde sport in bydrae tot persoonlik
heidsontwikkeling maak, blyk uit die publikasie en navorsing
van o.a. Kephardit en professore H. Whiting (Engels) en B.
Cralti (Amerika). Tewens, na 1970 is die wereld oorval mel
publikasies, 5005: Peter Arnold, Heineman, London 1972:
Physical Education and Personality Development Sport hel
ook vee!gedoen om die kursus bekend te stal en veral in die
maer jare 194(; tot 1949, toe die aantaI manstudente aan
Opleidingskolleges onrusbarend gedaaJ hel, was dit mnr.
Ackermann se rugby wal die kursusse (3de en 4de jaar) aan
die ganggehou het Juis 16e hel ChumOchse en Buks Marais
rugbyspringbekke geword.

Vandie grondleggersvandie kursus stert tweevroeg,nl. wyle
mnre. E. Airey (in aksie as vlieenier in die Noorde) en D. van
Tonder.

Die belangrikste invloed wat die OKP se kursus op die oplei
ding van onderwysers in die destydse Deparlement van
Onderwys in Kaapland gehad hel, bIykduidelik uil die eerste
aanstellings (met dieopvolgerstussen hakies)vir die aanvang
van die vak by OpIeidingskolieges:
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Onderwyskolleges:

Oudtshoom - B. Hechler (J.v.d. Westhu izen)

Graaff·Reinet - H. Kirsten (F. Gerber, S. Morgan, C. Cloete)

Paarl- D. van Tonder (J. Schoombee, H. McEwan , B. Louw)

Steynsburg - L Louw

Port Elizabeth - L Nel

Wes ley -J. Muller (J. Schoombee, D. Sauerman, C. Victor)

Hewat - C. Munro (D. van tonder, C. Victor)

Healdtown - C. Sauerman, (J. Kemper, J. Botes, C. Basson ,
L van Dyk)

Die eerste vakinspekteurs is aangestel uit die geledere van
die dosente wat van oorsee al die kursus in die Paarl kom stig
het. So kan die name van mnre. H. Taylor (1938), E. Gred ley
(1945) en T. McCallum genoem word . Daama volg mnre. J.
Schoombee (1954) en H. McEwan (1966) wateers hul oplei
ding aan die OKP ontvang het en later dosente aan die kollege
was. Neg 'n cud-student, mnr. J. Nel word in 1971 aangestel
asinspekteur.
Urt hierdie aanstellings volg die wisselwer1<ing tussen die
dosente en die vakinspektoraat wat meehelp om die kursus
op die hoogte van ontwikkelings oorsee te hou, te meer nadat
mnre. J. Schoambee, C. Basson, H. McEwan op eie koste
verder in die yak gaan studeer het en mnr. A Livingston (die
grondlegger van "outdoor education" in Skotfand) as uitruil
dosent vir 'n jaar na die Paarl gekom het.

Alhoewel die kursusse derhalwe as 'n springplank na pres
tas tes op ander geb iade gelei het , bIy die brenwel daarvan
steeds die sukses wat deur vakonderwysers behaaJ is. Naas
die omvattende kennis van die leerstof en onderlegdheid in
oefenmetodes, is daar deurgaans klem gele op d ie
bemeestering van onderwystegnieke vir die beplande stelsel
matige aanbieding van die Ieerstof.

In aans lui1inghiertly word geree lde opknappingskursusse in
die yak gehou. Hierdeur word die kennis uit studie en studie
reise oarsee oorgedra en die vakonderrig opgeskerp. Tot die
uitbre iding, verdieping en opskerping van die praktiese en
teoretiese inhoud van die kursusse, tot by die gedetailleerde
vaJksiliabusse van die huidige kursus, het mnre.J. Schoombee
en H. McEwan op groot skaaJ bygedra. Ek glo dat die
vakopleiding aan aJ ons Onderwyskolleges hierby gebaat het.

Sport en Uggaamlike Opvoeding verg deeglike organ isasie,
en hierdie skoling het 'n belangrike rei in die bevordering van
die vakonderwyser gespeel. (Buitemuurse bedrywighede
word in die evaJuering van onderwysers erl<en.) Ek was drie
maande in die onderwys toe ek vir 'n verton ing deur Niels Bukh

(1939), nie slegs 'n nommer moes lewer nie, maar moes reel
vir die bywoning daarvan deur 20 000 leerlinge. Algesien van
die vertonings by die Kollege en die letterlik duisende rnassa
verton ings deur onderwysers by skole, was mnr. J. Schoorn
bee die organiseerder van die Jeugdagvertoning lydens die
Drie-Eeue-Fees (1952) en die Repub liekleeste van 1966 en
1971, in die Kaapprevinsie. So was mnr. H. McEwan ook in
1981 verantwoordelik vir die Republiekleesv ierings .

Met die aanloop tot die vaJksiliabus op skool vir seuns , het
mnre. H. Taylor en J. Schoombee, as verteenwoordigers in
die interdepartementele sillabuskomitee, 'n belangrike aan
deel gehad. Die eerste vakleerplanne is deurprof. ClaudeSmit
vir die NasionaJeAdviserende Raad vir Uggaamlike Opvoed·
ing opgestel en uitgegee as die "Junior Boek (1940) en die
Senior Boek 1 (1940) vir Uggaamlike Opvoeding". Die her·
siening van die Jun ior Boek se leerplanne waarmee in 1953
begin is, het uitgeloop op die aanvaarding van die leseenhede
soos in die publikasie : "Uggaamlike Opvoeding vir Seuns ,
standerd II tot standerd V" (1960), wat deur J. Schoombee
opgestel is vir die interdepartementele komitee. Toe die vak
sillabus vir seuns , standerd 1 tot standerd 10 (1970), waarin
die Transvaalse Onderwysdepartement die leiding geneem
het, opgestel is, is die raamwerl< van die les soos in laas
genoemde (1960) se leseenhede, as grends lag aanvaar.

In Kaapland is die jongste vaJksiliabus vir Seuns (standerd 1
tot standerd 10 van 1970) toegelig met gedetailleerde
vakprogramme en vak-evaluering, waarin voorsiening vir
ged ifferensieerde vordering gemaak word , deur mnre . H. Mc·
Ewan, J. Schoombee en J. Nel opgestel.

Aanslu rtend by bogemelde is die bydraes tot die vaklektuur
geskryf in Vigordeur J. Schoombee (1956) en die latere reeks
saam met medeskrywer C. Victor en in boekvorm uitgegee as
"Uggaamlike Opvoeding op Skoal vir Seuns" (1966), HAUM ,
Kaapstad; asook die handboeke geskryf deur mnr. H. Mc·
Ewan: "Die les in UggaamJike Opvoed ing" (1960), Maskew
Miller, Kaapstad en die hersiene uitgawe : "Die Onderrig van
Uggaamlike Opvoeding" (1977), Maskew Miller, Kaapstad.

Vanal die eerste voorleggings vir R·vir·R·toelaes deur mnr .
Taylor (1937), is daar geleidelik gevorder totdat mnr. Schoorn
bee (1972) uite indelik die verska ffing van vak- en sportge riewe
aan skole en kolleges deur die Departement verl<ryhet

Die dosente, mnre. D. de Beer, B. Louw en dr. B. Andrews,
verd ien 101vir die wyse waarop hulle op die !radisies van die
kursus voortgebou het.

J. J. SCHOOMBEE (Vakbeplanner)

(Un die OKP-J811rblad van 1982)

P.H. Norlje

DIE GIMNASTE VAN 1940
'n NostJJJgiese terugblik

deur P.H. NOFrrJE

Waar's die dae, ne? Januarie 1940 - 'n hele leeftyd gelade.
Maar ek onthou dit soos die dag van gister, die eerste Maan
dageggend toe ens drie-en-vyffig aspirant-gimnaste van wyd
uiteenlopend e ouderdomme en ewe verskillende lormate
senuagtig op die kaaI kol tussen die netbaJbaan en die noor
delike gewel van die gimnastieksaaJ rendstaan. Die jongste is
kwaJik neentien jaar oud,die oudste 'n volle ses-en-dertig. Ons
takseer mekaar soos 'n klomp vreemde honde op 'n ten
toonste lling, sommige skraaJ en seningrig, ander maar taamlik
Iywig en met hier en daar sells 'n gryserigheid om die slape.
Toe ek in mygespannenheid een van die laasgenoemdes ewe
beleef as "oom" aanspreek, kyk hy my gekrenk aan. Ek sou
later ontdek dat hy reeds veertien jaar onderwyservaring het,
neg 'n vrygesel is en desperaat op die uitkyk vir 'n vreu is.
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Terloops, hy het hom binne die eerste week in sy blindheid
sander sy bril 'n paarkeer halfkatswinkgeval oar die springkas
en daarby 'n duim ontwrig. Drie weke later moes hy al sy
broeke na Jooste se Kleremakery in Lady Greystraat neem
am te laat nouer maak - van sy boepmagie het so te se niks
oorgebly nie. En alles byna tevergeefs, die arme man, want
hyisdie eindavandie jaar sonder 'n vrou en steedsongekys
daar weg. Ek het later verstaan dat 'n weduwee met drie
kinders haar oar hom ontle rm het.

Hoe oak al, dit was vir die OKP 'n historiese geleentheid
daardie Maandagoggend. Die derdejaar L O.-groep van drie
en-vyftig mans was een van die grootste inskryw ings in die
geskiedenis van die kursus - twee volle k1asse sterk, sodat
ekstra hulp vir die L.O.-dosent, mnr. E.W. Airey, aangestei
moes word. Die was mnr. E. Gredley, 'n klein Engelsmanne~i e

metdie ratsheiden energievan 'n foksterrier. Engee homdie
eer, hy het baie gou Afrikaans vlot leer praat.

Ek moet dit net volledigheidshalwe noem dat van die
bogeno emde drie-en-vyftig aanvanklike inskrywings vyt mans
na 'n paarwake die kursus moes staakopgrand vanmediese
ong esk iktheid. Ag·en-veertig het du s met die kursus
voortgegaan.

Ons word toe geiykop tussen die twee instrukteurs verdeel 
naastenby volgens ouderdom, as ek reg onthou - en ek beland
by mnr. Airey se "jongmanne". Tot my verdriet oak, want die
tugmeester openbaar hom sommer daardie eerste aggend as
'n genadelose drywer. G'n wonder ek het die vor ige jaar op
Oudtshoorn reeds gehoor hulle praat van die Rek-of-Vrek-kur
sus nie. En gevrek het ons byna daardie eerste twee wake 
so erg dat van die ouer manna na 'n paar dae persrooi
bloedvlekke agter op hulle dye ontwikkel het en hulle mekaar
hand am die Iyf teen Vereniging se trap moes uithelp na die
eerste verd ieping toe. Dit is asof ek vandag nag party se
geknies soos dievan babatjies sm6rens met die wegtrek in
die gimnastieksaal kan hoar.

-Anything wrong, Mr. WenNicurk?" vra mnr. Airey in syswaar
Enge lse aksent so ongeveer die derde oggend aan Magai van
Niekerk (daar uit die Langkloof se wereld) toe die opeens in
die middel van 'n ritmiese oefening met 'n hoek van negentig
grade versteen in sy spore bly staan. "Pienty wrong , Sir,"
huilsteun hy. "I can 't bend straight again:

En as ek vandag so terugdink - onder meer aan die relatief
gevorderde standaard van vrystaanoefeninge en apparaat
werk wat ek self later in skole met my senior seuns gedoen
het - dan besef ek dat ons 1g4O-kias seker maar erg bleek sou
vergelyk met vandag se gimnas tiekstudente aan onderwys
kolleges. Nie dat ons onwillig of inherent lamp was nie. Inteen
deal. Maar die feit is dat die meeste van ons geen vorige
noemenswaardige gimnasti ekop leiding op skoa l of kollege
gehad het nie. Talle van ons het trouens daardie jaar vir die
eerste keer 'n springtafel, 'n brug of 'n stel muurrekke gesien.
Vreesaanjaende apparate vir party van ons, am die minste
daarvan te se. Is dit 'n wonder dat sommige van my k1asmaats
die hele jaar deur is sander am ooit 'n handoorslag of
doodgewone vorentoe-bolmakiesie ordentlik te bemeester?
am van borss lag en 'n knipmesdu ik in die au munisipale
swembad in Faurestraat nie eens te praat nie! Met die eindek
sarnen het 'n hele paar byna verdrink en moes voorafaange
stelde lew ensredders hulle so te se van die bodem at uitvis,
Ghoemp-ghoemp-g hoemp het Sak de Villiers die dag gesink.
En prrts-prrts het die chloorwater by sy mond uitgespu it toe
ons hom einde lik op die wal neerts. G'n wonder sy naam was
Sak nie.

Maar dit was lekker dae daard ie, 'n onvergeetlike lewenser
varinq, Vra maar vir die gryskoppe van vandag - talle van hulle
jaargenote ongelukkig reeds saJiger. Ek dink elkeen sal getuig
dat hulle fisies en geestelik veel ryker uit die kursus gekom het
- ook die au lompes en die strarnmes en die stadiges. Hulle
het daar "iets" gekry wat hulle 'n uitkyk op die lewe gegee het,
aI was dit oak net 'n eerbied vir die wonder van 'n gesondge
akape liggaam.

5 0 0 5 reeds gese, was ons 194O-k1as 'n bonte verskeidenhe id
vanuit al die windstreke van die land. Daar was selfs vyt uit
Natal, onder wie die ratse Engelsman, Jimmy Liversage (alias
Lewerwors), die knorrige en rebe lse Duitser, Hans Hillerman
(onthou, dit was oorlogsjare toe jy of pro- of anti-Brits was) en
die besnorde baerseun , S.D. Marais. Daar was ander "per
soonlikhede" 5005 die identiese tweeling, Kemeels en Josef
Potgieter - so identies dat toe die twee een aand tydens 'n
uitstappie op Paarlberg besluit het am ter wille van die avon
tuur hulle nolens am te ruil, die twee dametiies niks in die
dan ker agtergekom het nie ! En wa t dan van die twee
hansworse, Popeye Underhay en Pikkewyn Wiid wat niks en
niemand met rus geiaat het nie en die iegendariese drie
Visser-ne efs : Klasie (primariusvan Vereniging en bobaastrek
k1avierspeier), die bonkige au Tat en die riemlange Thys Bok.
En my eie driejaar-Iange au kamermaat meet ek noem - Koos
van Eeden, wat chronies verllef was en eindelik Susan Hugo
(met wie hy vandag nag gelukkig getroud is), se hart sag
gemaak het deur vi r haar gedigte op te se.

Ek weet nie hoe die roet ine van 'n tipiese weeksdag deesdae
vir 'n L.O.-klas aan die OKP verloop nie. Maar ons s'n het in
1940 ongeveer so gelyk: Van die eerste klok tot teepouse was
dit lesings in die teoret iese vakke by mnr. Chris Ackermann
(toe nag bloedjonk en agsteman vir die OKP se eerste rug
byspan); 'n bekertj ie tee met baie suiker in gedurende pause
om energie te gee vir wat vcorte: praktiesegimnastiek vanaf
pause tot middagete; atletiek, spanspele, swem, e.d.m. in die
namiddag . Saans het die "Girnnaste" 'n redelik ligl e lading
gehad vergeieke met die arme "Tappe" wat gereeld tot in die
vroee oggendure met huile houtwerktekeninge ges it het.

Van mnr. Chris Ackermann gepraat: (ai tog, hoe moes ek van
die Gluteus Maximusspier en die senuwee-dendriete en die
coccyx-beentjie leer!), ek wonder of die manne vandag nag vir
dieougeraamte in die regopkassie 'n onderbroek aantrek en
'n brandende sigaret Iussen sy tande sit ten einde 'n bietj ie
kleur aan die anatomieklasse te gee. En ek wonder of hulle op
'n skroeiende somermiddag indie gimnasiummethulle voor
arms op die muursporte gestut en 'n ruiter op huile skouer
blaaie nag in die druppende sweet op die vioer met hulle vinger
hulle smart uitskryf: DIEREMISHANDELlNG ! Een ding weet
ek: hulle eet nie meer opgekookte groen pruime en halfrou
waternlornmetiies en spookasembrood in Huis Vereniging nie.
Ons moes maar, want ons het nie sakgeld gehad am in 'n
kafee te gaan eet nie. Trouens, in die hele Vereniging het net
Sakkie du Plessis 'n motor besit ('n 1938-DKW), en die
naaste wat iemand aan iets soos 'n radio gekom het, was
Wessel Vermeulen met sy His Masters' Voice-handslinger·
gramm ofoon. Die het ons Vrydagaande die berg uitgedra en
dan dans ons Roll Out the Barrel en die Lambeth Walk op die
kaalhaaie gruisgrond dat die stowwe staan. En ons Gimnas te
vry die Tappe se nolens gewetenloos van hulle af terwyl hulle
(die Tappe) met hull e houtw erk tekenin ge en verstok e
swaelstertvoee worste!. Wantsien, onshet mcs meer tyd en
energie gehad . Lekker romantiese dae gewees. So roman ties
en uitputtend dat toe ons vir die eindeksamen in atletiek die
Maandag-middag die my1in groepies van vier moet hardloop,
ek en drie ander uitgeputte troebadoers besluit am dit maklik
te vat en nie virmekaar wegte hardlcop nia, En so Ie cns toe
die vier rondtes af in presies vyf minute en drie-en-twintig
sekondes! Mnr. Aireyse enigste kommentaar was: "You four
must have had a devastating week-end". Terloops, die
geliefde man het hom aan die einde van daardie selfde jaar
by die Britse Lugmag aangesluit en het kart daarna ges ter! toe
sy vegvliegtuig erens in die vreemde neergestort het.

As ek u verveel het met my herinneringe uit die "goeie au dae "
vra ek am verskoning. Mag ek net ten slotte nag verneem: Wie
van my klasmaats van 1940 staan nag vas en aktief in die
onderwys? Mcenie vir my se ek is die laaste van die bit
tereinders nie! As daar wei nag enkeles oor is, sal ek graag
van hulle wilhoor. 'n ReCmie sal nie slagwees nie. Maar dan
sondertuime lmatte . sonder 'n springtafel en sander 'n rekstok.

(Uit die OKP-jaa rb lad van 1982)



"THE OLD ORDER CHANGETH..."

NI over the Cape Province powerful sentiments have been
expressed about the proposed new Phys ical Education
COurse to be introduced at Paarl Teachers ' College. Former
students ask: "What is going on at Pearl; why change the
content and character of the oldest Physical Education Course
in Africa - a course that has produced the goods for forty-five
years?" Some of the more physical types express themselves
in phys ical terms. They say they feel like a father looking at a
viri le son who is shortly to undergo a crippling operation,
indeed, surgery that will leave him emasculated and a shadow
of his former self ! To attempt to explain to these loyal ' oud
gimnaste" that a more academically orientated course will be
serving greater educational needs than a full-time Physical
Education course , is to invite further caustic comment.

What is it that has made this Diploma course the prestigeous
COurse it has undoubtedly been for dose on half a century? II
is certainly not the primitive facil ities which were in use until
the early sixties , nor has its reputation been achieved through
stringent student selection . The answer must surely lie in the
course itself and the people who developed its traditions. A
COurse that has been the initial train ing ground for scores of
prominent educationists - inspectors of education, university
academics, high and primary school principals and deputy
principals and a hundred or more heads of depanments,must
surely have special qualities - qualities which should be nur
tured and cherished, rather than diminished. Former students
have often remarked that by follow ing this course, they dis
covered potentialities within themselves which they had no
idea existed.

All Physical Education courses contain basic physical and
mental components, but it is the mixing of these ingredients
which ultimately gives a course its true character. The Paarl
course has succeeded in blending physical and mental chal
lenges to produce a highly effective formula. Year after year
an unique comradeship is developed through just the correct
amount of ideal ism, menta l stimulation, physical wear and
tear, sweat, fun and laughter. In an exclus ive environment
individual strengths and weaknesses are sympathetical ly ex
posed, identified and remou lded. The student leaves the in
stitution with new horizons and with new inspiration. His body
has changed shape and so has his thinking. A process of self
discovery has been set in motion. He has leant the basics of
organiza tion, how to get on with other people, a respect for
both language groups, a fair measure of good common sense
and the value of a sense of humour. He has experienced the
emotional ups and downs that form pan and parcel of com
petitive sport, he has deve loped a certain toughness towards
stress, fatigue and physical discomfort and he has come to
realize the value of co-operation, perseverance and team
spirit. What better train ing in leadership can there be?

•
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H. McEwan

Grea t emphasis is placed ondeveloping the student's teach
ing skills . The course is structured in such a manner that
ignorance is gradually replaced by insight and understanding.
By the time he takes on his first teaching post , he is confidently
aware he can handle his subject and that he is well equ ipped
for his intramural and extramural duties. He soon becomes a
sought-aftermember of staff and is constantly in the eye of the
school commun ity. With reasonab le dedication , some private
study and a few years of expe rience,his promotion is assured.

Rnally, no article of this nature would be complete without
paying tribute to the high standards of Scottish teacher train ing
which were adopted and adapted to the needs of the Cape
Province education programme, by a series of lecturers who
came under the influence of the Scottish Schoo l of Phys ical
Education. N I who have served the renowned Department of
Physical Education at Paart, either as students or as lecturing
staff , are proud to think that they have made a contribution to
its fine traditions. We mourn its passing , but "the old order
changeth.._· We wish the new course we ll.

H.McEwan

(Uit die OKP-jaarblad van 1982)



JUNIOR PRIMERE ONDERWVS

DIE ONTWIKKELING VAN JUNIOR PRIMERE OPLEIDING

Die Kleinkinderskoolkursus is die vierde spesiale kursus wat
aandie OKP ingevoer is. Die geskiedenisvandie kursus begin
reeds in 1914, kort nadat die Kollege gestig is.

InAugustus 1914hetdie Kollegekomitee besluit om "doorden
School raad by dr. Muir te informearen of er niet nu stappen
behooren gedaan te worden met 't oog op Kinder Garten
werk". Die Departement van Onderwys het genoemde ver
soek, sowel asdie eenwatdie Komiteeop 10 November 1916
gerig het, geweier.

In 1918 het die Komilee andermaal 'n versoek tot die Depar
tement gerig. In September van dieselIde jaar het die SGO,
dr. W.J. Viljoen, 'n besoek aan die Kollege gebring en die
Komitee onlmaet. Hoewel dr. Vitjoen ap genaemde vergade
ring aanbeveel het dat die Komitee hom vir die instelling van
'n kursus in Huishoudkunde moet beywer, het die Komitee by
sy oorspronklike versoek gebly. Op 6 Mei 1919 het die
Komilee berig ontvang dat 'n kursus vir die opleiding van
Kindertuinonderwyseresse ingestel magword opvoorwaarde
dat daar minstens vyftien studentevir so 'n kursus sou wees,
en dat die kursus afgeskaf sou word as die getalle tot minder
as tien daal. Daar was nie genoeg studente in 1919 vir die
kursus nie en die Komitee het dus hulle pagings gestaak om
die kursus ingestel te kry.

Die instelling van die Kleinkinderskoolkursus het vir 'n aantal
jare lank geen aandag geniet nie. In 1932 het die Komitee
egter weer eens besluit om by die Departement aansoek te
doen om die instelling daarvan. Die Departement kon egter
nie aan die versoek valdeen nie as gevolg van die instelling
van derdeiaarkursusse in Naaldwerk en Handwerk in 1931.

Op 13 September 1937 het die voorsitter van die Kol
legekomitee gerapporteer dat weer aansoek gedoen isom die
installing van 'n kursus virdie opleiding van Kindertuinonder·
wyseresse.

In die jaarblad van 1941 meld die redakteur in sy verslag die
volgende: "In 1939 is met 'n vierde spesiate kursus hier aan
die OKP 'n begin gemaak. Dit is die Kindertuinkursus. Dit het
gekom as gevolg van 'n versoek van ons prinsipaal aan die
Departement. Die redehiervoor wasdat daar elke jaar'n groot

Kleinkinderskool-studente uitdievrceer jare besigmetHandwerk

aantal van ens damestudente applikasie maak omdie kursus
elders te volg. As gevolg van die kwota vir elke inrigting is net
'n paar elke jaar aangeneem. Aan die end van 1938 was daar
weer 'n baie groot getal wat die kursus wou volg. Die Depar
tement het dit loe toegestaan dat hul die kursus kan instel en
in 1939 is 22 studente daarvoor ingeskrywe".

Die Kindertuinkursus het dus in 1939 met 22 studente begin.
Deur die jare was daar 'n wisseling van getalle. As gevolg van
die groot toename in die getal aansoeke om toelating tot die
kursus, het die Departement toestemming verleen dat die klas
vanaf 1961 verdubbel kon word. 'n Addisionele dosent kon in
1961 aangestel word en mel steeds toenemende inskrywings
'n derde vanaf Januarie 1967. In 1968 kon die kursus spog
met 'n inskrywingstal van 51 .

Die kindertuinstudente is deur die jare die Vinke
genaem. Die benamillg is glo vanw ee die eienskap
om aanhoudend te klets en te kuietter.

DI EVINKE
Hierdie vinke is mense - meisies eintlik, en hulle
kan baie raas. H ulle klas is eenkant op die stoep
geplaas, nie as gevolg van isolasie van fei te nie,
ma ar as gevolg van baie raas.

H ulle is groot kunstenaars en pakesels . Elke dag
loop hulle, sw aar belaai, tussen die koshuis en die
klas, maar as hulle in die klas k om, het hulle,
gewoonlik nie die d inge wat hulle moet he nie.
Hulle weet d us eintlik nie waaraan hulle so swaar
dranie.

Die vink1ewe shut 'n groot verskeidenheid van
werksaarnhede in. Behalw e die paadjie tussen di e
klas en die koshuis is daar darem ook nog die na
die Sielkundeklas. Eintlik is dit nie 'n paadjie nie
maar 'n slootjie, want dit is taarn1ik goed uit
getrap, dis die mees gellefde klas.

Verder het hulle soms GVO, 'n onontbeerlike vak
vir enige student. Hulle dryf mnr. Stander in 'n
hoek met hulle intelligente vrae (w at meesal
daarop neerkom of hulle voor die tyd m ag gaan)
en as di t nie reen nie, sit hulle in die son.

Vrydagmiddae is dit hul selfopgelegde taak om
die borde met hul kuns te versier. Snaaks genoeg
het niemand nog ooit sy waardering daarvoor
uitgespreek nie.

As u miskien Ius het om ook vink te word, moenie
huiwer nie. Onthou, 'n vink kry oral in die lewe
voorkeur, want sy weethoe om stories aan kinders
te vertel en hoe om slagorkes te speel.

]. Hasson

(Jaarblad : 1959)
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Mnr. M.M. Walters
(Oosent 1973-1 987)

Mej.!. Lewis
(Dosent 197!:l-1989)

Student mettweeleerfinge

DIEH.P.K.K.S.-KLAS VAN 1970
Voar. M.C.Hugo, mnr. H.Bellingan, mev. N. van Dyk,
mnr. Le. Brower. mev. M. Ferreira, mev. S. Nicholas

Middel: A. Walters, Fl. Otto, L Hattingh, K. deGroot,B. Meyer,
M. Meyer, L van Schalkwyk, E.Nortje

Agler.C. vanAs, G. Barrett. P. vanZyI, G. Swanepoel,
M. Carstens, F. Marais, H. Joubert. K.van Wyk,M. Walters,

T.Dippenaar

Kindertuinuitstalling: September 1982

Die opleidingvan primereonderwysers het van die beginvan
1968 'n verpligte driejarige kursus vir junior prirnere onder
wysers geword. Van die begin van 1982 al is die driejarige
OD-kursus, wat saamgestel is vir student-onderwyseresse
wat in die Junior Primere standerds onderwys wil gee,
verander sodat daar reeds vanal die eerste jaar groter klem
op aanvangsonderwys is. Die spesiale vakkeisvan toe af oor
drie jaar aangebied. In 1982 het die OKP ook die eerste
studenle vir die eenjarige HOD-kursusvir die Junior Primere
standerds ingeskryf. Die inhoud van die kursus vir die vierde
jaar gee nie net 'n dieperkennisvan die vakkenie, maar daar
word ook aandagaan remedierendeonderwysgegee. Oilstel
die toekomstige onderwyseres in staat om leerlinge wat
leerprobleme het, doeltreffend te help om die probleme te
oorkom. In die tydvak waar die klem op spesialisering val, is
die HOD-kursus van besondere waarde. 'n Driejarige oplei
ding is nie meer voldoende nie. In die vierde jaar kan die
student as't ware die inhoud van die drieiarige kursus kon
solideer en 'n nog breer agtergrond vir haar besonder
verantwoordelike teakasonderwyseres kty. Aandie eindevan
1982 het daar dus vir die eerste keer studente 'n vie~arige

Hoer Onderwysdiploma (Junior Kursus) ontvang.

InSeptember1982 is 'ngeslaagdeeersteKindertuinuitstalling
bydie Kollegeaangebied.Dithetgrootbelangstelling uitgelok.
Deur middel van demonstrasies en werkwinkels is die
diensdoende kollegas ingeskakel.

Mej. Olga Pienaarhet in Januarie 1939 as eerstedosent van
die K1einkinderskoolkursushaartaak metgeesdrilaanvaar en
die kursus goed gevestig. Deur die jare was daar verskeie
dosente wat aI hulle kragte en talente in belang van die
opleiding van die junior primere studente gestel het. Die
besieling, inspirasie, warm menslikheid, onbaatsugtige ywer
en bemoeienis met elke Kindertuinstudent, salonuitwisbaarin
honderde studentese gemoed bly voortlewe.

Ons is trots op die prestasies van ons dosente en oud-stu
dente. Verskeie dosente en oud-dosentehet as inspektrises
die hoogste sport in Junior Primere Onderwys bereik. Talle
beklee ook betrekkings as hoolde van Laer- en Voor
bereidingskole.

Die dosente se leuse hel oak die studente se leuse geword:
"Neem elke leerling se hand enwerkseamom van elkeen 'n
gelukkige, gebalanseerde volwassene te rnaak", Saam met
Reinelle de Villiers buig ons die hoof as onsdie gebedvan 'n
onderwyseres ons eie maak:

"U vertrou aan my die kosbaarste van besittings: die siel van
'n kind. 'n Handvol perels gee U aan my. Help my, 0 Vader,
om nie een van hulle mis te kyk, of die geringstevan hulle te
laat verdof nie, maar om elkeenna die beste van my vermoe
blink op Ie vryf,en die mooiste glans daaruil te haal vir elkeen
se eie klein plekkie- eendag in u kroon".
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STUDENTERAAD

Die eerste Studenteraad, wat as Kollegeraad bekend gestaan
het, is in 1923 gekies. Die Raad wat uit 12 lede bestaan het ,
het die bevordering van die studente se belange beoog . Die
eerste voorsitter, mnr. J .H. Loubser, 'n student wat reeds in
besit van 'n BA-graad was , het 'n reusa-aandeel in die
verskyning van die OKP se eerste jaarblad gehad.

In 1929 is daar 'n studenteraadskonstitusie opgestel wat daar
voor voorsiening gemaak het dat 'n voorsitster die (eiding kon
neem , bygestaan deur 'n visa-voorsitter of 'n voorsitter byga
staan deur 'n vise-voorsilster. Deur die jare heen is daar nooit
'n dame as voorsitster verkies nie en slegs mans het dus die
voorreg gehad om die Raad te lei.

Reeds vanaf die ontstaansjare van die Studenteraad tot in die
sewentiqerjare het die Raad jaariiks die verantwoordelikheid
aanvaar vir reelings van die "Introduksie-middag" en uitstap
pie na die berg wat later in 'n "Introduksie-piekniek" vir
eerstejaarstudente ontwikkel het.

In 1933 skryf mnr. T. Holzapfel die volgende in verband met
die werksaamhede van die Studenteraad:

"Die Raad het dit goed gedink om 'n naam te gee aan die
Dameshostel. Kompetisies is oopgesit vir die voarstel van 'n
naam, maar die suggesties wat tot dusver ingevorder is, het
nie d ie goedkeuring van die Raad weggedra nie. Ons wil 'n
beraep doen op die studente om nag 'n maal 'n poging aan te
wend sodat ens a.s. jaardie hostel op sy eie naam kan noem:

"Die Studenteraad het dit goedgedink om vanjaar weer 'n
Kollege Resepsie te hou. Vrydagaand 17 November word
daarvoor afgestaan. Mag ons die hoop uitspreek dat die
Resepsie, nieteenstaande die forrnaliteit daaraan verbonde
tog 'n gelukkige samesyn van studente en besoekers sal
meevoer:

Nadat mnr. Le. Bruwer in 1958 reklor van die OKP geword
het, is die verkiesingsprosedure van die Studenteraad op sy
aanbeveling gewysig. Van toe af is die Raad aan die einde
van elke jaar vir die volgendejaar deurmiddel van stembriefies
op 'n ope verkies ing varkies. Daama het die Raad bymeksar

gekom onder leiding van die voorsitter van daardie jaar en is
d ie ampte van voorsitter, ondervoorsitter (-ster) en sa
kretaresse dan vir die vo lgende jaar verkies. .

Die Studenteraadvan 1960hetbesluit am 'n dosentte versoek
om as skakel tussen die Raad en die personeel op te tree, 'n
reel ing wat totvanjaargehandhaaf is. Die eers te skskeldosent
was mnr. T.F. Holzapfel (1960) en die laaste een mnr. P.J.K.
Steenkamp (1989).

Die task van die Studenteraad aan die OKP het met die jare
verander soos wat die aktiw ite ite aan die Kollege gegroei en
verander het, maar hulle het hulle deurgaans ten doel ges tel
om die belange van die studente te dien en was betrokke by
die volgende aktiwiteite :

Die "introduksiepiekniek" vir eerstejaarstudente en later die
Orienterinqsweek vir eerstejaars

Die Jaarblad en die Studentekoerant "Ararat"

Interkollege

Lentedagvierings en later die Kamaval

Skskeling met ander kolleges en oorkoepelende Studente
organisasies

Aile Kollege-verenig ings en -klubs (as bes kerrnheer)

Saalbyeenkomste op Woensdae (seder! 1962)

Dam esaande

Taa ldagvieringe op 14 Aug ustus by die Taalmonume nt

Leierskapseminare vir die besture van verenigings en klubs

Orienterinqskursus vir beginner-onderwysers

Die studenteraad was by uitstek die liggaam waar verskeie
latere leiers in die onderwys die eerste werklike geleenthe id
gekry het om hull e leierseienskappe te ontwikkel. Die
belangrike ral wat die Studenteleiers gespeel het in die uitbou
van die OKP oor die 77 jaar van sy bestaan, word dwarsdeur
die geskiedenis verrneld en was van onskatbare waarde vir
die gelukkige en verrykende studentelewe van die inrigting.
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SWOENTERAAO 1924

Agler. Lizzie Ohlsen, Louis de
Jager, Madeliel Myburgh, VICtor
Wood, Nita Marais,SChalk van

derMerwe
Middel: Ina Melville, J. Scribante,
H.C. de Beer (voors.), Maxie du

Plessis
Voor. B. van Wyk. Dorothy Wallon

(Soos meegedeel door
mev. Maxie Malan)



OUD-HOOFSTUDENTE : 1923-1988

In 'n pag ing am vas te stel waar die oud-hoofstuden te sedert
1923 hulle bevind, is soos volg te werk gegaan:

Deur middel van die media is verskeie beroepe ap oud
hoofstudente (of oud-studente aan wie hulle bekend was)
gedoen am met die Kollege in verbinding te tree en gegewens
te verskaf. Inligting is opgevo lg met vraelyste en telefoniese
navrae.
Met die gegewens wat ons aldus bekom het, kon die volgende
omtrent OKP se oud-hoofstudente saarngestel word , maar
sommige persone se verdere loopbaan het aan ons onbekend
gebly. Hulle name word met 'n asterisk n aangedui:

1923 J .H. Loubser-oorlede
1924 H.C. de Bee ...
1925 J.W. Scribante '
1926 T.A. Viljoen'
1927 J. Grobbelaar '
1928 S. van Wyk '
1929 J. S. Gericke-oorlede
1930 E. O'Ke nnedy
1931 E. O'Ke nnedy

Is in 1932 vir 1 maand verbonde aan die Opleidingskollege vir
K1eurlinge te Worcester. Daama hoof van 'n plaasskool in
Malmesbury-di strik. Word Hou twe rkonderwyser aan die
Hoerskool Ade laide in 1933 tot by aftrede in 1966. Verteen
woordig Ooste like Pravinsie op losskakel (1933-'34).

1932 E. Wal sh " oo rlede

1933 T.F. Hol zapfel

Ass istent aan die PrirnereSeu nskool Robertson in 1934. Word
in 1955 aangestel as dosent aan die OKP en in 1972 as
departementshoof. Het vir 2 jaar periodiek waargeneem as
vise-rektor. Tree in 1977 af met pensioen. BekJee die betrek
king van Hoof- Pravinsiale Adm inistras iekJerk aan die OKP
(April 1982 - Des. 1989).

1934 en
1935 C.S. van d er Merwe - oorlede
1936 J.P. van der Merwe- oorlede
1937 J.J. van Zy l'
1938 H.C. S labber - oorled e
1939 J.M. Oippenaar

Vir 6 maande skoolhoof van die Primere Skoa l Port Nolloth in
1940. BekJee later die betrekking van mediese superinten
dent Was onderburgemeester van Fort Beaufort.

1940 LA. Wilkinson'
1941 ED. Hugo - oa rlede
1942 J.A. Molle...
1943 A.G, Botha

Ass istent aan die Primere Seunskool Robertson in 1944. Word
later skoolhoof op Worcester . Word senior lektor aan Univer
site it van Ste llenbosch en tre e af as professor, Dept.
Sielkunde , Universrierivan Stellenbosch. Was hoofbestuurslid
van die SAOU, voorsitter en later lewenslid van die US-at
letiekkJub. Was oak bestuurslid van die Suid-Afrikaanse In
stituut vir Voarli gtingsielkunde.

1944 F.J. Brandl'
1945 G.S, d e Waal

Word in 1946 aangestel as intermediere assistent aan die
Hoerskool Nuwerus. Tree met pensioen uri die professie as
departementshoof aan die Laerskool W.A. Joubert in die
Pearl .

1946 H. Fouche - oorlede
1947 O. du Preez'
1948 en
1949 P. du T. van der Merwe - oo rlede
1950 R.F. van Heerden

In 1951 aangestel as assistent aan die Hoerskool Colesberg.

Word later skoo lhoof en nag later Pravinsiale Raads lid (1970
1973). Dien van 1973 tot 1987 as Lid van die Parlernent vir De
Aar. Word in 1987 aangestel as Lid van die Presidentsraad tot
met sy uittrede in September 1989. Was burgemeester van
Hopetown en het in sy jonger dae vir 8 seisoene prov insiale
rugby vir NOK gespeel.

1951 G, Sta nder

Begin in 1952 sy onderwysloopbaan as LQ-onderwyser aan
die Hoer Jongenskool in die Paarl. Word later dosent aan die
OKP, senior lektor in die Opvoed kundige Sielkunde aan die
Universrieit van Stellenbosch en tree at as professor (K1iniek
hoo f/Departementshoof) . Pro f. Stander was lid van die
Ministeriele Onderwysadviesraad (1978-1984 en 1987-1988);
voorsitter : RGN-ondersoek van Swart Gestremdes in die
RSA; stigterslid van die International School Colloqu ium
(Munchen, 1989); Research Feliow International Academy for
Research in Learning Disabilities (1980-1985). Hy ontvang die
volgende toekennings: Crossroads International Key Award
for Learn ing Disabilities , Ernst Oppenheimer Fellowship
Award (1981) en die Dutch State Stipendium Award (1968).

1952 H.H.J. Prins

Eerste aanstelling as onderwyser by die Laerskoo l Paul Roos ,
Stellenbosch in 1953. Word agtereenvolgens skoo lhoof by die
Lae rskool Oude Molen in Pine lands (1961-1963) en die
Laerskoal Van ReedeopOudtshoorn (l 964-Junie 1973). Keer
terug na OKP as departementshoof in Opvoed kunde (Julie
1973) en word in 1981 bevorder tot vise-rektor. Rubriekhoo f
vir "Die Unie' , mondstu k van die SAO U (1981-1989).

1953 F. Vorster

Word in 1954 aangestel as sekondere assistent aan die
Hoerskoo l Griekwas tad. Departementshoof sedert 1985 .
Neem waar as skoolhoof van die Hoerskool Griekwastad
sedert Januarie 1989.

1954 C.A. Victor

Word in 1955 aangestel as dosent (Liggaarnlike Opvoeding)
aan die Onderwyskollege Wesley te Soutrivier. BekJee later
die betrekking van Eerste Vakadviseur in Liggaarnlike Op
voeding. Voorsitter van die Westelike Pravins ie-Amateur
Gimnastiekveren iging (1958-1967) asook voorsitter van die
Westelike Provinsie-Skole-G imnastiekvereniging (1959).

1955 0 .0, Mara is

Eerste aanstelling by die Laerskool Aroab, SWA (1956-1957).
BekJee vervolgens die betrekking van skoolhoof van die
Laerskool Dagb reek, Windhoek. Tree in 1986 af as skoolhoof
van die Laerskool Graote Schuur in Rondebo sch. Was buite
kurrikuler betrokke as provinsiale sekretaris van die Voortrek
kerbeweging in SWA, sekretari s van die Suidwes -Afrikaanse
Onderwysersunie (SWAOU - 1962-1966). Redakteur van ' Die
Educa' , lylb lad van die SWAOU vir diesellde tydperk, voorsit
ter SWA-Eisteddfod, Windhoek (1963-1984) en voorsittervan
die Kaapse Afrikaanse Eisteddfod (verskeie kere tussen 1975
en 1986).

1956 E.W. Mo st ert

Aanvaar eerste betrekk ing as LO-o nderwyser aa n die
Hoerskcot Calvinia . Bek lee hiern a die be tre kking van
spes iale-graad-assistent aan die Hoerskool Hottentots HoI
land. Word hoofafrigter (atietiek) aan die Universiteri van Stel
lenbosch (1974 tot met aftred e in 1988). Dien in verskeie
komiteesi.v.m.atletiekenwasonderanderevoorsittervandie
Springbok-keurkomitee ,sarneroeper van die SA Univ ersiteite
keurkomitee en sarneroeper van die WP-keu rkomriee.

1957 F. van der Merwe

Word in 1958 aangestel as LQ-onderwyser aan die Hoerskool
De Villiers Graatl, Villiersdorp. BekJeetans die betrelkking van
edjunk-skoolhoof aan genoernd e skoal.
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1958 S.N. Heyns

Onderwyser aan Gill-Kollege, Somerset-Qas (1959-1966).
Verruil die onderwys vir die privaatsektor en is tans streek
verkoopsbestuurder vir Rocla Pype in Wes-Kaep. Speel
provinsiale krieket vir SWA (1967/68). Speel W P-Veterane
Muurbal (1978-1988). Was voorsitter van die WP-Veterane
Interprovinsiale Muurbalkomitee (1985).

1959 LS. Hoon - oorlede

1960 A.M. du Raan

Begin in 1961 sy onderwysloapbaan as LO-onderwyser aan
Dale Kollege, King Williamstown. Beklee tans die betrekking
as Senior Stafoffisier Sport en Liggaamlike Opleiding, Kom
mandement Westelike Provinsie (Boland en SWD) aan die
Kasteel in Kaapstad. Voarsitter van die WP Weermagsport
k1ub die algelope 10 jaar,

1961 A.L van Wyk

Word in 1963 aangestel as onderwyser aan die Laerskool
Dirkie Uys, Moorreesburg. Is tans skoolhoof van die Laerskool
Verkenner, Port Elizabeth. Word in 1988 op die [aarfikse
kongres gekies as voorsitter van die SAOU.

1962 J. Joubert

Gee aanvanklik onderwys aan die Laerskool Stulting, Hu
mansdorp (1963-1966). Verskuif na die Spesiale Skoal Bays
ville in Oos-Londen (1966-1967). Word aangestel as depar
tementshoof aan die Spes iale Skoal Westcl iff in Bellville
(1967-1982). Hiema volg die adjunk-hoolskap van die Spe
siale Skoal Westv iew, Port Elizabeth (1982-1984). BekJee
sedert 1984 die betrekking van skoolhoof van die Spesiale
Skoal Westcliff in Bellville .

1963 J.W.A Nel'
1964 J.J. de Wet

Word in 1965 aangestel as Houtwerkonderwyser aan die
Hoerskooi Wolseley. Beklee tans die betrekking van primere
departementshoaf aan die Hoerskool Tulbagh.

1965 J.J. Pretorius

Was LO-onderwyser aan die Laerskool Zonnekus, Milnerton
(196 8-1969). Beklee tans die betrekking van Adjunk-superin
tendent van Onderwys : Sielkundige Diens.

1966 O,T, van Schalkwyk'
1967 P.A. Louw

BehaaJ BA (LO)-graad aan die Universiteit van Stellenbsoch
in 1969. Word in 1970 aangestel as onderwyser aan die
Hoerskool Gimnasium, Pearl. Na verwerwing van die Hens
BA in LO in 1972 volg 'n tydelike aanstelling as dosent aan
die OKP vir die eerste 6 maande van 1973. Hiem a volg 'n
permanente aanstelling as dosent in 1974. Tree einde 1988
as senior dosent aan die OKP uit die diens van die Onderwys
departement

1968 G. Grindlay

Word in 1969 aangestel as onderwyser aan die Laerskool
Groote Schuur, Rondebosch. Is baie nou betrokke by die
onderwyspraktykopleiding van studenteonderwysers aan die
OKP. BekJee tans die betrekking van departementshoaf aan
die Primere Skoal Noard-Eind, Pearl.

1969 C.J . Schoeman'
1970 M.J. Franken

Aanvaar in 1973 die betrekking as onderwyser aan die
Laerskoal Montagu. Is tans skoalhoof van die Laerskoal Sal
tier. ParowvaJleL

1971 J.H.W. Lambrechts

Word in 1972 aangestel as Houtwerkonderwyser aan die
Haerskool Montana. Worces1er. BekJee tans die betrekking
van adjunk-hoof aan genoemde skoal.

19n HA Smlt

Word in 1973 aangestel as NP-Jeugorganiseerder in Kaap
land. In 1978 word hy bevorder tot senior organiseerder van
Kaaptand. In 1981 verki es tal LPR vir George en in 1984
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verkies tot Parlementslid vir George. Hy dien in verskeie
pariernentere studiegroepe en is na die onlangse verkiesing
steeds LP vir George .

1973 C.R. Moller

Eerste onderwysbetrekking in 1973 die van onderwyser aan
die Laerskool W.A. Joubert in die Pearl. Was onder ande re
skoolhoof van die Tsumkwe-Skoal vir Bcesmans 300 km oos
van Grootfontein (SWA). Tans departementshoaf by 'n skoal
vir Swartes in Khayelitsha

1974 N.P. Carr
Eersle onderwysbetrekking die van onderwyser in Reme
disrende Onderwys aan die Weikom Preparatory in die Vry
staat. Besoek Australie in 1977 Lv.m. Remedierende Onder
wys. Gee onderwys vir De Beers by die Prirnere Skoal Orapa
in Botswana (1981-1982) enwas onder andere vise-prinsipeal
van die skoal. Nadal hy in 1984 aan die Universiteit van
Kaapstad studee r het. gee hy in 1985-1986 onderwys aan die
Primere Skoal Muizenberg. Hy bedank in 1987 uit die onder
wys en is tans make laar by Standard Bank.

1975 J.P. Rossouw

Nadat hy die B.A.-graad in 1977 aan die Universiteit van
Stellenbosch verwerf het, word hy in 1978 aangestel as onder
wyser aan die Hoer Volkskoal, Graaff-Reinet. Tans is hy
departementshoof aan die Hoerskoot Grabouw. Hy is 'n dag
bestuurslid van die ACSV vir die WP-streek. was voorsitter
van die ACSV (Boland-streak) en het oak in die Nasionale
Stranddienskomitee gedien. Hy meek sy merk in gimnastiek
krin ge en was onder andere bestuurder/afrigler van die
Boland-Gimnastiekspan na die Suid-Afrikaanse Karnpioen
skappe (1984-1988) en was oak NasionaJe Kompetisiebe
stuurder (1987-1989).

1976 H.A. Brand

In 1977 word hy aangestel as onderwyser aan die Primere
Skoal Somerset-Wes wear hy later bevorder is tot depar
tementshoof. Tans is hy edjunk-hoof van die Laerskool Excel
sior in Bellville. Buite-kurrikuler is hy ook baie bedrywig en is
onder andere voorsitter van die Laerskole-Sportfederasie
(1988-1989).

1977 C.Wiid

Gee onderwys aan die Hoerskool Groote Schuur, Nuweland
(1979-1983). Is tans onderwyser aan die Hoerskool Fransch
hoek.

1978 C.J. Fourie

Word in 1981 aangestel as onderwyser aan die Hoerskool
Bellville en is tans departementshoof aan die Hoerskool Stel
lenberg.

1979 M.V. Carstens

Word in 1980 aangestel as onderwy ser aan die Laerskoal
Mikro, Kuilsrivier. Is tans departementshoof aan die Prirnere
Skoal Somerset-Wes. Buite-kurrikuler is hy oak baie bedrywig
as Eersteliga-rugbyskeidsreg1er (1989), voorsitter van die
laerskole-Skeidsregte rsvereniging en was in 1983 afrigler
van die WP-atletiekspan (Iaerskole).

1980 G.J. Engelbrecht

Word in 1981 aangestel as onderwyser aan die Hugenote
Hosrskoot in Wellinglon en beklee tans nag die betrekking.

1981 D,J. Baard

Eerste betrekking is die van onderwyser aan die Laerskool
Vredenburg in 1982. Hy beklee steeds die betrekking en is ook
koshuissuperintendent. Aanvaar einde vanjaar 'n betrekking
by Sanlam in die Peart.

1982 A. Pollard

Word in 1985 aangestel as LO-onderwyser aan die Laerskool
Aggeneys. Is tans onderwyser aan die Laerskoal Somerset
Wes en is ook sedert 1988 sekre taris van die Boland
laerskole-Atletiakunie.



1983 A.J. Nel

Begin in 1984 met sy eie ondememing, Bertie Nel Houtwerk,
te Wellington en dien ook as 'n bestuurslid van die Afrikaanse
Sakekamer.

1984 L Carstens

Aanvaar in 1987 die betrekking as onderwyser aan die
Hoerskoo l Montana op Worcester. Bedank uit die onderwys
en begin sy eie ondememing, Worcester Houtwerke, in
Januarie 1989.

1985 en

1986 J.F. Snyman

Wo rd in 1987 aangestel as onderwyser aan die Hoer
Landbouskoo l Noord-Kaapland in Jan Kempdorp. Is sedert
1988 onderwyser aan die Laerskoo l Worcester-Ncord.

1987 en

1988 J.e .G. U ebenberg

Gee tans onderwys aan die Laerskoo l Wolread Wo ltemade in
Bothasig.

BOODSKAP:STUDENTERAAD1989
Die einde van 1989 is 'n einde met 'n ander k1eur - ons geliefde
OKP sal in 1990 nie meer bestaan nie.

1989 het vir die studentegemeenskap die normale, piUS cok,
as gevolg van die vreemde, finale alskeidsituas ie, 'n ekstra
kwota bedr; w ighede (en hoogtepunte dus) meegebring.

Deur die jare het die Studen teread se betro kkenheid en ver
antwoordeiikhede steeds toegeneem saam met die veran
derende kollege-opset en toenemende bedrywighede, maar,
miskien in gewysigde vorm, was die oriente ring van eerste
jaars, interkollege, damesaande, kamaval (as die opvo lger
van die vroeere lentedag) steeds vaste bakens op elke
jaarpragram.

Die totstandkoming van OKB in 1990 het vanjaar nouer same
werking en sells gekombineerde akaies meegebring tussen
die OKP en WOK en die nuwe Kollege se Studenteread,

Koshuiskomilees en Verenigingsbesture is reeds verkies. Ge
luk aan die OKP..rs wat daarin verteenwoordiging verkry het
Mag u die gOOe utt die veriede van die OKP indra in die
studentelewe van die nuwe Onderwyskollege Boland.

By hierdie afbreekpunt In die bestaan van OKP wil die Stu
denteread van 1989 hulde bring aan aIdie Studenterade van
die veriede. Die geesdrif, oorspranklikheid en besieling van
die studen telelers ocr die 77 jaar van die OKP se bestaan, het
'n belangrike ral gespeel in die ui1bouvan 'n inrigti ng wat deur
sy oud-studente sal bly voortleef. Ons eer hulle dearvoorl

Dankie aan studentemaats, ons skakeldosent en reklo r vir
aangename samewerking . Oit was 'n voorreg om die OKP te
dien. Hy sal bly lewe in ons gedagtes.

GUSTAF PIENAAR - Hoofstudent

THERESA DREYER- Hoofdame

STUDENTERAAD : 1989

Agler: Uezelde Kock.
N.T. Snyman, Theun!s de KJerk,
JacquesWolfaardt,AlettaBothe
Voor. MO'. A.H. Gous (reklee),

Amere Marais(sekr.),
GustafPienaar(voors.),

Theresa Drayer (hooldama' ,
mnr. P.J.K Steenkamp

(skakeldosent)
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A.C.S.V.
In 1923 het die CSV-tak reeds uit a1tesaam 173 lede bestaan
- 102 in die dameskoshuis, 14 in die dagtak en 57 in die
manstak - drie aparte takke elkeen met sy eie bestuurslede,
leidsters en leiers. In 1989 sal hierdi e tak ophou funksioneer,
oak met 173 lede (d ie hu idige studentetal).

Vana! 1945 maak die jaarverslae skielik rneld inq van een
gesamentlike bestuur. Vanaf 1946 tot 1949 word daar oak 'n
stelsel van klasverteenwoordigers ingevoer. Klaarblyklik is die
bestuur tot 1949 gek ies op 'n "algemene stud entevergadering"
en in hierdie jaar is daar aanbeveel dat die bestuur voortaan
Iiefs op 'n algemene CSV-vergadering gekies moetword. Die
laaste klompie jare word lede op die algem ene vergaderings
genomineer en daama deur die bestuur aangewys vir die
volgende termyn.

Geld insamelingspagings deur die jare toon werklik die inte
ressante wisseling van die tye. Tiekie-aande is tot die veer
tigerjare gehou met "reuse"-inkomstes van £20 in 1946,
£2211010in 1947 en £261819 in 1948. In die goeie au dae was
dit nag baie geld. Jaarl iks is daar oak 'n groat "skoolbasaar"
gehou. In die veertiqerjare is daar oak tee, koffi e en verver
sings verkoop by rugbywedstryde. Rommelverkopings was
ook altyd 'n stewige bron van inkomste. Die fondse is oak later
jare aangevul met die hou van kons erte, kollektes by die kringe
en verskillende verkopings soos die van rosette by die rugby
in 1953 tot verversings by die K.O. D. lSD-fees in 1989. Met
hierd ie londse is die werksaamhede van die CSV-hoofkantoor
en die reisende personeet deur die jare ondersteun. Ander
verdienstelike bydraes is gemaak aan :

die nood lydende s in Europa (£20) (1923);
die CSV-gebou op Stellenbosch (1939);
die Droogtelonds (1943);
Karia (die Kerklike Afrikaa nse Rolprent-en -Fotografiese Or
ga nisasie (£3 vir 5 jaar vanal 1948);
d ie Laingsburgse Ramplo nds (1981).

Daar is oak op ge reelde besis in die aanvangsjare van die
Kollege godsdienstige boeke aangekoop, sommige waarvan
vandag nag in die huidi ge versameling behoue geb ly het.

Deur d ie jare is daar oak ge reeld kampe en konferensies
bygewoon. 'n Bestuurs- ol kri ngleierskamp aan die begin van
die jaar , soms saam met die stude ntediako nie, later 'n al
gemene kam p en oak 'n Send ing-/Evangeliesasiekamp is
ge reeld gehou. Terreine 5005 Bainskloot, Waterval , Houtbaai,
Gordonsbaai, Goudini Spa, Hermanus en K1einbaai is besoek.

Die ACSV-stu dente van die OKP het hulle ywer deur die jare
op vele terre ine bewys. Vir verskeie jare het daar van ons
stude nte opgetree as kringleiers by die Hoerskoo i H.S. van
der Walt. Sendingwerk is op Sondae gedoen op omligg end e
plase. Studente het gereeld opgetree as leiers by seuns- en
dogterskampe en as Stranddienswerke rs. Die OKP het sel!s
in d ie onlangse jare sy eie Stranddiensspanne geh ad. Dikwels
het ons stude nte ook die werke rsg roepe van die Univers ite it
Ste llenbosch na die Transkei vergesel .

Ons hartl ike dank aan aile leraars wat deur die jare met
onvermoeide ywer leiding gegee het aan ons kringleiers. Ons
glo dat u werk wyd uitgekring het onder die jeug van Suid
Afrika.

DIE LANDSDIENSKLUB
skoolkampe op te tree.

Die eerstepermanensiebreekaan toe mev. H. vanderMerwe
vir :n periodev anvier jaar asklubleier uit die personeelgekies
word . Die Klub word oak gespeen van projekwe rk en uitstal
lings wat kenmerkend is van aile skoo lklubs.

Die jare 1970 tot 1973 word gekenmerk de ur 'n vervroegde
adolessensie waarin emstig besin word oor die doel van die
Klub en of hy aan die ideale voldoen wat aan hom gestel word:
"am hom te beyw er vi r die bewaring van ons land se natuuriike
hulpbronne, veral sy grond, water en mann ekrag".

Sedert 1973 is mnr.J .R. van der Colffdie preside nt en sy goeie
vriend rnnr, J.S. Fourie wat vroesr onderwyseren Landsdiens 
beampte was, word 'n getroue vriend van die Klub. Agtereen
volgende besture stel hul eie planne in werking om die K1ub
tot selfstandiqe uitbouing van sy groat Iiefde te lei :

"Uefde vir die bode m en die natuur,
Uelde vir die arbe id,
Uefd e vir die medemens en
Uelde vir God,"

Die volgende voorsitters het oor 'n tydperk van sestien jaar
saam met hul besture rigling gegee aan die ontwikkeling van
die Klub:

Soos enige opgevoede en beskaalde mens sy geb oortedatum
ken en dit gereeld herdenk, sal die Landsdiensklub op 15
Augustus 1989, wanneer die president van d ie Suid
Afrikaanse Landbou-unie, mnr. Kobus Jooste en sy eggenote,
ens eregaste is, sy twee-en-twintigste ve~aardag !eestelik
vier. A lbe i eregaste is oud-studente van die OK P.

Vir hierdie pas mondige klub is daar bale am op terug te kyk
met groat dankloaarhe id en 'n bie tjie trots.

Omstandighede maak dit vi r hierd ie jongeling onmoontlik am
vorentoe te kyk, daarorn gaan ons gedagtes terug na 15
Augustus 1967\oe die klub onder leid ing van mnr. L.C. Bruwer
gestig is . Soos met ander geboortes is ook hierdie een vooral
gegaan deur maande van beplanning, samesprekings en
ooriegpleging. Die geboorte was in die woo rde van die eerste
voorsitter, mnr . Ockie Kruger: "die vervulling van 'n ideaal". 'n
Ander bek ende wat na die welstand van die nuwe aankome
ling sou omsien , was die eerste ondervoorsitter en latera
dosent, mnr. Bokkie Louw. As skakel tussen die studente en
personeel het mnr. J. Burger die eerste president en oupa van
die kleinding geword.

In sy peuterstadium , peuter die klub aan die verfraaiing van
die terrein am die rugbyveld en word hy op uitstapp ies na
Rembrandt en die KWV geneem am te sien hoe die genietinge
van die volwasse wereld vervaardig word. Ondertussen sorg
dames van Huis Bruwer vir 'n kledingstuk om hom op te tooi
deur 'n landsvlag eiehandig te maak. •

Die kleuterklub raak gewoond daaraan am van ouers en
grootouers te wissel en 5005 tandewissel word dit jaariiks 'n
pynlike ervaring. Mnr. Erik Dippenaar neem in 1969 die leiding
en mej. Hom word die personeelverteenwoordiger. Op hierdie
stadium sien lede van die k1ub reeds kans am as leiers by
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1973 - 1974
1975
1976 - 1977
1978
1979 -1980
1981 - 1982
1983
1984

A.H.P. Smit
H. Pun t
B. Smith
M. Carstens
H.J. Fourie
M.D. van Rensburg
M. de Vries
OW . Bester



1985 G. Steyn
1986 A. Brand
1987 -1988 G. Terblanche
1989 (mej.) E. Truter

Enkele hoogtepunte uit hierdie tydperk toon hoe die Klub
gegroei het en homself gevestig het as 'n leier in sy streek en
'n invloed salts op nasionale vlak.

Kampe

Klubkampe, waarheen slegs OKP-studente gaan, 'n streek
kamp, waarin ander tersiere inrigtings deel, en 'n nasionale
kamp word almal minstens een maal per jaar aangepak. By
die nasionale kampe het dit meerma/e gebeur dat OKP-stu
dente tot kampleiers gekies is.

Staptogte

Aanvanklik is slegs in die Bo/and rondbeweeg en Tafelberg is
gereeld besoek, maar sedert 1977 toe vir die eerste keer na
die Sederberge gegaan is, het staptogte die grootste ak
tiwiteite van elke jaar geword. So is daar reeds twee maal in
die Visrivier-canyon en aan die Transkeise Wildekus gaan
stap. Wande/paaie en voets laanroetes soos die Boland
voetslaanpad, Otter-wandelpad, Outeniekwa Tsitsikamma en
vele ander word op 'n gereelde basis besoek. Gedurende die
afgelope paar jaar was oorlewingstaptogte veral langs die
Weskus en by Agulhas baie gewild.

Verfr aaiing

Oor bale jare is daar jaarliks talle bome en struike op die
Kollegeterrein geplant deur Landsdienslede. Talle vooraan
staande individue is ook by hierdie verlraaiing betrek: die
witstinkhout gep/ant deur die VLV en jakaranda deur die
hoofleier van Landsdiens, Vic Kr6hne, is voorbeelde hiervan.
Baie studente onthou walter aalwyn, wi/devy, palmboom,
sipres, broodboom, karee, geelhoutboom, akker of p/ataan
hulself geplant het.

Ons trots is egter die dr. Bellingan-Iandsdiensterrein, waar in
die skadu van pragtige kurkeike voldoende braaigeriewe aan
gebring is en waar elke jaar se akliwitiete afgeskop is met 'n
heerlike vrugtefees.

Erkenning vir die bydrae van die OKP tot die Landsdiens
beweging het veral sedert die einde van die sewerrtiqerjare,
toe die Klub die grootste en mees aktiewe Landsdiensk/ub in
die RSA was, ingestroom. Talle studente ontvang sedert
hierdie jare Junior Springbokkoppe, meriete-toekennings en
besoeke aan die Timbavati-wi/dreservaat vir hul bydrae tot

•

Landsdiens.

Onberekenbaar is egter die bydrae wat die klub gemaak het
tot die bou van 'n gesonde samehorigheid, vriendskappe en
'n positiewe lewensingesteldheid terwyl die geleentheid ge
skep is om studente in staat te stel om die vaardigheid te
bekom om 'n Landsdiensk/ub aan 'n skool te stig en dit te
organiseer. Die kumulatiewe invloed van hierdie Klub op die
talle skoolklubs waarvan oud-studente leiers geword het, is
onmeetbaar. By jaarvergaderings van aile klubleiers is dit
amper asot 'n reOnie van oud-Iandsdieners van die OKP
jaarliks plaasvind.

Hierrree ook die waardering van hierdie Klub aan hulle wat
die Landsdiensbeweging vir ons toeganklik gemaak het en al
die Landsdiensbeamptes wat ocr die afge/ope twee dekades
daarby betrokke was.
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DIE DRAMAVERENIGING
Voor die stigting van die eerste amptelike Dramaveren iging in
1942, was OKP se stern nie stil opdie tonee lfront nie. Verskeie
eenbedrywe is van vroeg in die jare twintig opgevoer. Te
oordeel aan die verslae, het ook die Paarlse publiek die
opvoerings van Die onmoontl ike tweeling en Silwere Rand
baie geniet.

Met die vollengte stuk, l enie, het hulle selts, saam met 'n
rugbyspan , op toer gegaan en goeie ontvangste geluy op
Robertson, Montagu, Riversdal, Middelburg, Colesberg,
Beaufort-Wes en Worcester. Hulle Ida egter oor die publiek
van Mosselbaai en Graaff-Reinet.

Gedurende die dertige~are was OKP bale ondemern end en
het hulle nie minder nie as drie vollengte stukke opgevoer, te
wete Oom Paul, Pygmalion en Th e Tempest. Vir laas
genoemde toneelstuk het hulle grootondersteuning gekryvan
hulle rektor, mnr. WA Joubert. en is geen onkoste ontsien
nie.

Aan die begin van 1942 is daar oorgegaan tot die amptelike
stigting van die Drarnatiese Vereniging met mnr. J. louw as
pres ident en mnr. I. Malherbe as voorsiller. Die doel van die
Vereniging was om studente in hierdie verband te bekwaam
vir hulle onderwysloopbane en om opvoerings te hou by
verskillende geleenthede . Die lede is in groepe ingedeel en is
ook gehelp deur meli. Aletta Gericke en Suzanne van Wyk.
Die ledegeld het die mooi bedrag van £22 3s opgelewer.

Donderdagaande was oefenaande en in 1943 het hulle 'n
ges laagde toneelaand gehou en ook weer vir lenleopgevoer.
Gedurende 1944 en 1945 is verskeie eenbedrywe opgevoer:
Die Wit Muur, Oorlog is Oorfog , Ruwe Erts, Die Swakkere
Vat, Rooibruin Blare, Die Ring en Ptaas-toe . Vanaf 1946
besef hulle dat goeie Afrikaanse toneelstukke skaars is. Des
nieteenstaande, voer hulle in 1946 Die Braaibo ud suksesvol
op en in 1947 wen hulle die toneelwedstryd op Worces ter. Mnr.
louw is nag steeds van onskatbare waarde as president.

Vanaf 1948 begin tyd 'n probleem raak. Die opvoerings be
staan nou meesaJ uit spellesings, wat egter nag steeds groat
byval vind. Eenbedrywe soos Die Spookh uis , ln my Dae, Van
Riel van Rletlonlein, 'n Blommel j ie vir Ons en Die Ver
stoleling word mel sukses aangebied.

Gedurende 1951 word 'n spesiale kursus in Dramakuns inge
stel en hierdie dernen studente se taJenle word onlgin vir 'n
spellesing van Die Braaiboud en Nikodemu s ter stywing van
die Kollege se basaarfonds.

Geskik1e toneelstukke word nou 'n emstige probleern en in
1954 hou hulle 'n spe llesing van Lady Windermere's Fan
onder leiding van mnr Engela. Gedurende 1955 is daar weer
'n oplewing en word Die Vrees, Die Swakkere Vat, Mamma
hel planne, X =0 - A nighl of th e Tojan War as spelles ings
op die planke gebring en in 1956 voer hulle Th e Mirade
Merchanl en Re-Un ie op.

Vanaf 1964 is mej. J. du Plessis die presidente en begin die
nou Drama- en Voordragvereniging saamwerk met die
Musiekvereniging en word Die Koffer van Andre P. Brink en
gedeeltes uit King Henry IV opgevoer.

In 1967 vlam nuwe belangs telling op vir die Dramavereniging
toe mnr. W.E. Trengove president word. Hyverwerk Arsenic
and o ld lace as Die Negosiekis en die opvcering is 'n
reusesukaes. Ook ondersybekwame leiding word Ruwe Erts,
Suurfemoe ne van cecilie en The twelve-pound look
ged urende 1968 opgevoer. Vroeg in 1969 verfaal mnr. Tren
gove die OKP en die Dramavereniging Iy :;l<j pbreuk.

1971 lei 'n nuwe bede!ing in. Spraak en Drama word 'n
verpl igte yak vir aile studente en twee opge!eide Drama
dosente word vir die doe! aangeste!. Die destydse siening oor
Opvoedkundige Drama maak van opvoerings amper 'n ske!
naarn. Aile kinders moet drama ervaar en die studente word
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dienooreenkomstig opgelei. Daar word egter twee keer per
jaar 'n professionele poppespel by verskeie laerskole in die
Paart opgevoer onder leiding van die Dramadosente . In 1973
is die Kollege egter 60 jaar oud en die personee l besluit dat 'n
vollengte toneelstuk vir die geleentheid opgevoer moet word .
Onder spelleiding van Rina Steyn, bygestaan deur Helene
Carstens , is Die ltaliaanse Strooihoed 'n groat sukses . Die

ples ier van opvoerings maak, kom weer in alle betrokkenes
se bloed. Omdat daar op daardie stadium 'n hele aantaJ
Engelssprekende s1lJdente aan die OKP studeer net, is in
1974 'n tieertike uittrekse! uit A Midsummer Night's Drea m
in die opelug by Ararat aangebied.

1975 was die groot Taa1feesjaar. OKP en WOK word deur die
Departement van Onderwys genader om 'n gesarnent! ike
program aan te bied op 14 Augustus. Ongeveer 150 studente
word betrek. WOK is verantwoordelik vir die koorgedeelte en
OKP vir die drarnagedeeltevan die program wat spesiaal deur
M.M. Walters geskryf is. Kobus Rossouw en Sandra Kotze
word goedgunstiglik deur KRUIK aan ens geleen am as ver
tellers op te tree.

Tydensdie ingebruikneming van die binnehof in 1976 voer die
studente TIl e red velvet goat van Josephine Niggli op,

'n Groep belangS1ellende studente vra op hierdie stadium dat
'n Dramaveren iging van nuuts afgestigmoetword. Die Vereni
ging kom op Maandagmiddae bymekaar wanneer daar
spesifieke opleiding gegee word. Repetisies vir opvoerings



vind in die aand plaas en Petronella van Philip Clark word in
1977 ap die planke gebring. 1978 is elte rampspoedig arndat
Don Juan onder d ie broers drie weke voar die apvaering
algestel maes word. 'n AantaJ skaalprogramme is egter later
in die [aar aangeb ied.

Mej. Elise Brits word in 1979 aangestel en vaer nie mindernie
as drie eenbedrywe op. In 1980 vaer Rina Steyn Twee dosyn
rool rose ap met die Dramavereniging as prakties vir hear
M.DRAM. Die apvaering word a1lerwee geniet Omdat dear
nau elke jaar apvaerings gehau word, ken dear gebou word
aan spelers en tegniese hulp. Die kursus in Hout- en Melea!
werk vir Sekondsre anderwysers wet sedert 1978 by OKP
aangebied word , het oak apvoerings baie makl iker gemaak
omdat daar nau 'n hele aantaJ handige entaesiaste tot die
Vereniging taegetree het wat pragtige dekorstelie verveard ig
hel.

1982 sorg vir d rie eenbedrywe: So ndag kos vyf pesos, Vlot
ter see en Two birds with one stone. Daarna word een van
die twee Dramaposte uftgelaseer en rus die verantwoardelik
heid van apvaerings ap die skouers van die aorblywende
personee llid. In 1984 gooi Dian Naude, 'n musiekdosent, sy
kragle by die Dramaveren iging in. Niks minder nie as 'n
kabaret, Die erwe van ons vadere, word tot gnoot vermaak
van vol sale apgevaer. Die gehaorkry'n ete en warm wynpans
op die koap toe . In 1985 volg twee eenbedrywe, 0 , kuns, 0 ,
kompleks, kuikenlief, Die beske rmengel en 'n verskeiden
heidspnogram. In 1986 span die Dramavereniging hulie taJente
in en skryf self, op impnovisato riese wyse, 'n Ruimtelantasie,

kampleet met gesintetiseerde musiek, ruimtekostuums en
ijrimering.

Die laaste drie jaar van die bestaan van die Dramavereniging
van OKP loop die Vereniging regtig ap wiele~ies. Die studente
lei mekaar ap en verrig wondere met dekar, kastuums en
rekwisiete. In 1987 word die nimlike Amp ie , kampleet met
werkl ike dankie en aIopgevoer. 'n Heerl ike maardverhaal, Die
een se dood ... (Engels Make me a widow) valg in 1968 en
die laaste apvaering, Aand van 16 Janu arie, is 'n maardver
hoar. Vir die laaste keer in die geskiedenis het OKP se
Dramavereniging sy buiging voar 'n gehoor gemaak ap 16
Junie 1989 - en wat 'n lang geskieden is!

ANDER VERENIGINGS

PEDAGOGIESE
VERENIGING

Die Pedagogiese Vereniging is in 1923 gestig na 'n vaarstel
in die verband door die destydse rektor, mnr. WA Joubert.
Die doelstelling was die nadere kennismaking met apvaed
kundige sake wet nie by die kursus ingesluft was nie. Lede van
die Verenig ing sou self voardragle lewer waarna dit bespreek
sou word . Hierdie byeenkamste sou tweeweekJiks geskied en
anderwerpewet behandel is, was by.die volgende: Hipotisme;
Die Sielkunde van Freud; Die evalusieteorie en Individuele
verskilie by kinders. Die eerste president en sekretaresse van
die Vereniging was anderskeidel ik mnr. J.H. Laubser en mej.
S. Retief.

Aan die beginjare is die vergaderings am die beurt in Engels
en Afrikaans gehau. Dear word melding gemaak van interes
sante sprekers wat by geleentheid opgetree het; o.a dr. Con
de Villiers van Stelienbosch;dr, Gawie Cillie van Stelienbosch;
dr. Biesenbach van Worcester en dr. Danie Craven van Stel
lenbosch.

Aan die einde van 1957 het die Pedagogiese Vereniging
vaorlopig tot 'n einde gekam, met die voaruftsig van 'n nuwe
Ie stigle vereniging in die valgende jaar.

Na 'n anderbreking van 5 jaar, waartydens die Vereniging met
die van die Kultuurvereniging geamalgameer het, is hy weer
in 1963 as afsonderlike vereniging voortgesit, om maar net
weer die valgende jaar met die Debatsverenig ing seam te
smelt Vir die valgende k1ampie jare sou dft bekend staan as
die Debats- en Pedagogiese Vereniging. Oft is nie uft beskik
bare bnonne duidelik wanneer die Vereniging in die gedaante

aphou bestaan het nie. Dear word wei genaem dat die
Debatsveren iging op sy eie, na 'n lang afwesigheid, weer in
1970 sy verskyning gemaak het Eers in 1976 is dear weer 'n
Pedagogiese Vereniging gestig wat toe beskau is as die
jongste vereniging aan die OKP. In 1979 word berig dat dear
'n deurlapende praktiese onderwysdiens aangeb ied is by
K1eurlingskale wat geimeresseerd was. Oil het behels, sport
afrigting, regie van taneel, dekar-ontwerp en -bou, asook
ekstra hulp in sommige skoolvakke. Mnr. J.S. Martin van die
Prirnere Skoal St Stephen praat dan oak met laf van die wer!<
en die wyse wearop die werk gedoen is by sy skool.

DIE
KULTUURVERENIGING

Uft die jaarverslag aan die einde van 1958 kam die woorde:
•...Ons ken lerugkyk ap 'n jaar wat in die loskams bekend sal
staan as die geboortejear van die Kuhuurvereniging van
OKP". Die Vereniging was ein~ik die amalgarnasie van die
Debats-, Pedagogiese-, Musiek- en Dramavereniging , met as
ere-presideme mnre. Louw, Du Plessis en Holzapfel. Die
eerste vaarsitter was mnr. L Hoon en die sekra taresse mej.
A. Marais. Onde r andere is daar gedurende die [aar 'n
gesamentlike debet met die Kaapstadse Tegniese Kaliege
gehau. In 1960 word vir die eerste keer 'n interdebat met die
Wellingtonse Opleidingskoliege gehau. Die anderwerp by die
geleentheid - Die Blanke se verhauding met die K1euriing maet
radikaal verander. ln 1961 is 'n nuwe vlooelklavier ingewy en
vir die geleentheid het 'n pear kunstenaars van die Kanser
vatorium vir Musiek in Slellenbosch hier apgetree. ln dieseltde
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jaar is ook die volkspele en die koor onder die beskerm ing van
die Kultuurvereniging gep laas . In 1962 is daar vir d ie eerste
keer 'n groepie studentevandie Universiteitvan SteUenbosch
oorgenooi vir 'n inter-debat, in 'n pagingom 'n nouerverband
met die inrigling te bewer\<stellig. Ook is daar vir die eerste
keerbeginmetspellesingsgroepe watverantwoordelik wasvir
die opvoering van 2 Engelse en 2 Afrikaanse eenbedrywe.
Later die jaar het daar ook 'n geslaagde verskeiden
heids konsert in samewerking met die WOK plaasgevind ,
waartydens studen te van beide Kolleges opgetree het. Die
Kultuurvereniging het egler aan die einde van die jaar ontb ind,
sodat die verskillende komponente van die verenigingslewe
SODS dlt minof meervoordie amalgamasie daar uitgesienhet,
weer van af 1963 afsonderlik sou funks ioneer.

DEBATSVERENIGING
Die spesifieke da tum waarp hierd ie vereniging tot stand
gekom het, is nie duidelik nie. In 1923 se verslag lees ons
egter: "In the past few years the Debating Society has played
an important part in the social life of the college and has
provided the opportunity for many a budd ing orator to cu ltivate
the art of speaking in public". Ve rgaderings het in die tyd
tweeweekliks plaasgevind en wei op Saterdagaande. Onder
werpe uit die tyd was bv.: "Should the native be educated", en
"Moet sentralisas ie van skole toegelaat en ondersteun word".
Voorts word gemeld datdaar soms van die normale prosedure
afgewyk is. "On some occas ions instead of the usual proqrarn
mes, literary evenings were held when papers were read and
discussed on English and Afrikaans writers and worl<streated
during the cou rse of the year in connection with the ordinary
class wo r\<."

In 1926 word gemeld dat debatte ook gevoer is met die Hoar
Jongenskool en Gimnasium. Toe reeds is met laasgenoemde
gedebatteer oor die wens likhe id om Latyn ui t d ie
matrikulasieleerplan te sny. In 1927 word berig : "lets wat
ongetwyfeld ba ie daartoe bygedra het om debatsaande
genoeglik te maak, is die feit dat die mans van die begin van
die jaar af toegelaat word om by die dames te sit". In 1931 se
vers lag word gemeld datdie vergaderings van Saterdagaande
na Maandagaande verskuit is om sodoende groter opkomste
te verseker. Sedert 1958 het die Debatsvereniging met ander
verenigings geamalgameer om die Ku ltuurvereniging te vorm.
Eers in 1963 het die Debatsvereniging weer as aparte veren i
ging tot stand gekom om net die volgende jaar weer saam te
smelt met die Pedagogiese Veren iging. In 1970 word gemeld
dat die Debats verenig ing na 'n lang periode van afwesighe id
weer sy verskyning aan die OKP gemaak hel. Hierdie Veren i
ging het sedertdien met sy gewone werksaamhede voort
gegaan tot die voorlaaste bestaansjaar van die OKP.

DIE AFRIKAANS
NASIONALE STUDENTE

BOND
Op 'n monsterverg adering op 4 Mei 1934 is 'n A N.S.-tak te
OKP ges Jigmet 'n ledetal van 30. Die sJiglerslede het gevoel
dat dit die enigste wyse was waarop die OKP in die Afrikaanse
Studentewereld in aanmer\<ing geneem sou word. Die eers te
voorsitter was mnr. J .P. v.d. Merwe en die sekretaresse me].
B. Grobbelaar. Uit die eerste jaarverslag kom die volgende:
"Op uitnodiging van die Univers ite it van Kaapstad is 'n konsert
deur ons twee takk e in Kaapstad gehou. Dit was die eers te
slap tot daadwerkJike verbroedering tussen ens kollege en 'n
universiteit". Die A N.S . se strewe is soos volg deur pro f. E.C.
Pienaar opgesom: "Afrikaans Nasionaal is die strewe, nie net
negatie f anti-d it en anti-dat nie, maar positie f pro-a lles wat
Afrikaans genoem kan word". Lesings wat tydens vergade
rings aangebied is, het onder ande re gehandel oor "Die Brea
beg rip van Kultuur" en "Hoe ons 'n skoonheidsge\'ue l by ons
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jong geslag kan opwek". Jaar na jaar het die led etal gegroei
en werksaam hede is oor 'n bree front voortgesil. In 1940 het
die Oeparte ment dit egter gerade geag am die A.N.S. in aile
kolleges te belet. Daar is toe besluit am die AN.S. te oms kep
tot 'n suiwer kulturele vereniging. Oit sou voortaan bekend
staan as die Afrikaanse Studente Veren iging.

Aan die einde van 1942 word as vOlg berig: "Maar ons het
gestry teen die dreigende gevaar dat ons eie Afrikaanse
karakter veriore sou gaan in die nuwe ideologie. Die roepstem
van volk, land en taal is luid beantwooid deur ons as
Afrikaanse gemeenskap en ons Afrikaansheid sal nooit ver
lore gaan nie". Sedert 1949 is daar na die vereniging verwys
as die AS.B.. die Afrikaanse Studentebond. In 1951 het die
beweging aangesluit by die groter A.S.B.-beweging van die
Unie. Gedurende diesellde jaar is mnr. H. Prins gekies as lid
van die Sentrale hoofbestuur van die AS.B. Daar word nie in
die beskikbare bronne gemeld pres ies wanneerdie vereniging
ontbind het nie. Die laaste jaarverslag het aan die einde van
1962 verskyn.

DIE SWERWERSKLUB
Op 15 Maart 1942 word die Swerwersklub gestig. Dit het hom
die reeiing van uitstappies op geskikte tye ten doel gestel "om
sodoende die regte stude ntegees wakker te hou en reeds
genoemde leemtes te vul. Van elke swerwer word dan verwag
om te waak teen die skend ing van die natuur; euwe ls soos
plante uitroei , name op borne uitsny, en brandstigting moet
onder aile omstandighede beveg word". Die eersle voorsitter
was rnnr..d.G, Smith en die sekretaris mnr. AP. du Plessis.
Die volgende jaar het die ledetal reeds verdubbel tot 130.
"Weer eens was swerwersinstink die aansporing tot aan-

BESTUUR : SWERWERSKLUB- 1945

Voor: S. Klopper, W. Breytenbach
Agler: I. Siabbert, J. Wiese (voors.), dr, J . Malan (pres.), D.Stadler

(sekr.), H. Nel.

gename, geno tvolle uitkampe en leersame en suksesvoile
uitstappies ." By geleentheid word as volg berig : "Saans, onder
'n sterbesaaide lug, soos aileen Witbrug kan bied, was daar
die kampvuur om na uit Ie sien. Hier word men ige talent
ope nbaar deur die verhaal van stories , d ie sing van Iiedjies of
bespeel van mus iekinstrumenle ". Die gewildsle kampeerplek
was blykbaar Wrtbrug. So word daar in t 951 berig dat hul
ongelukkig vanwea "die devaluasie van die pond , stygende
lewenskosde en die verhoging van vervoertariewe· nie hierdie
geliefkoosde plek kon besoek nie. Ander plekke wat gereeld
besoek is, was Paanberg en D ude Molen, en later ook die
Strand. Die laaste verslag van die k1ub het aan die einde van
1965 verskyn en dit is nie duidelik pres ies wanneer dit aan sy
einde gekom het nie.



OKP SING ...

'N TERUGBLlK

Op 24 Maart 1923 is 'n openbare musiekuitvoering van die
Paartse Opleidingskollege onder leiding van mnr Max Hough,
in die Noorder-Paartse CJV-saal gehou. Die program het
onder andere uit die volgende nommers bestaan : twee slukke
deur die Kollege-orl<es, twee slu kke deur die Mannekoor, drie
trio's en 'n duo. Die res van die program was gevul met 'n
tonee lopvoering.

Of die bogenoemde musiekkonsert die eersle in die ge
skieden is van die OKP was, kan nie mel sekerheid vasgestel
word nie. Nerens is die kutturele bedrywig hede opgeteken nie.
Eers aan die einde van dieselfde jaar het die eerste jaarblad
van die OKP verskyn en dit sou die orgaan word waarin aile
toekomslige kulturele en sportbedrywighede geboekstaaf
word.

Op inisiatief van mnr. Hough is daama sporad ies voortgegaan
met die insludering en uitvoering van koorwerl<everal met die
cog op optrede in ons N.G. Kerl<e.

'n Onvergeetlike ervari nq

In 1932 was ek 'n student in die tweede jaar aan die OKP.
Skoolmusiek was destyds nog 'n verpligte vak van die P.O.S.
kursus en aile eerste- en tweedejaarsludente moes weekiiks
twee keer deelneem aan meerstemmige koorsangoefeninge
in die KoliegesaaJ.

Dit was ons aangenarne ervaring om gedurende daard ie jaar
kennis te maak met 'n uittrsksel uit Joseph Haydn se oratorium
"Die Skepping". Die instudering van die vierstemmige slu k met
'n trio-qedeelte wat bekend staan as "Die Heem 'le verl<ondig",
het maande in beslag geneem. Groot was die oomb lik toe ons
by geleenthe id van die jaartikse sang- inspeksie daard ie
koorsluk voor die destydse alombekende mus iekinspeldeur,
mnr. P.K. de Villiers, kon sing. 'n Uttgesoelde koor van 50 tOI
60 stemme het die slu k in aI drie N.G. Kerl<e van die Paart
uitgevoer - eers in die Strooidakkerl< onde r leiding van die
geeerde blinde orrelis mnr. A.C . van Velden, daama onder
leiding van mnr. Metzler van die Toringke rl< en utteinde lik
onder leiding van dr. F.J . Joubert in die destydse Hulpkerk,
tans Paart-VaJ lei.

Die OKP-Kersspel

Mnr. Max Hough was dosent in Skoolmusiek vanaf 1920 tot
1954. Reeds in die dertige~are het hy hom beywer vir die
opvoering van 'n Kersspel wat tweejaartiks teen die einde van
die jaar op Ararat die OKP se ou rugbyveld, onder spreiligte
aangebied is. Die Kersspel het afgespeel teen die agtergrond
van deurtopende koom ommers deur 'n studentekoor. Vir die
40 koortede en 35 deelnemers aan die spel was elke aanbie
ding 'n onvergeetlike ervaring en die Kersboodskap is so aan
duisende besoekers oorgedra Sludente wat toentertyd skool
musiekopleiding ontvang net, sal vandag met pietett terugdink
aan hulle koorrneester van destyds, wyle mnr. Max Hough,
wat met groot loewyding musiek en koorsang bevorder het,
Die Kersspel is in 1958 vir die laaste keer aangebied. Met die
instelling van gewysigde jaareindprogramme was dit nie
moontlik om met die Kersspel vol te hou nie. Daarrnee het 'n
mooi tradisie ten einde geloop.

1955-1958 : Sangfees in die kleine

Dit was my voorreg om mnr. Hough in 1955 op te volg. Vanuil
die staanspoor was dit my en my eggenote se voomeme om
ons op koorsang toe te Ie. Reeds in Maart van daard ie jaar is
'n verskeidenheidspnogram in die KoliegesaaJ aangebied. In

Max Hough

Thee Holzapfel
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Frieda Holzapfel

Sep tember 'n tweede een en in 1956 is dieselfde patroon
gevo lg.

Skoo lmusiek was toe nog 'n verpligte vak vir aile eerstejaars;
vir tweedejaars was dil 'n keusevak. As gevo lg hiervan was
die patroon vir die program gou vasgele. Elke k1as moes 'n
groepie van drie koorstukke aanbied en a1mal wat Skool
musiek neem, was by die k1askoor ingesluit. Met drie k1asse
in die eers tesowel as in die tweedejaarvan die P.O.S.-kursus,
was daar aI dade lik ses k1askore.·n Verdere koor van sowat
60 stemme uit die volle studentetal , het die eerste Kollege
sangteeskoor uilgemaak.

Die musiekdis by geleentheid van hierdie musiekaande was
egter nie slegs koorwerke nie. Daar was sangsolo's en
sangduo's , voordrag en spreekkore, volksdanse, sangspele
en bal let, k1avier- en sells slagorkesnommers - 'n verskeiden
heid van nomme rs wat op die planke geb ring is van die
destydse bale klein en primitiewe Kollegesaal se verhoog. Die
Kollegesaal was by elke uitvoaring stampvol, want dil was 'n
program deur studente vir studente. Oil was ons eers te
Sangfeeste in die k1e ine.

As 'n men s die programme van 1955 en 1956 in die hand
neem , dan word 'n mens bewus van die moo i bydrae wat die
K.O.S.-k1asse gelewer het. Met koorsang en slagorkeswerke
het hulle die musiekaande interessanl gemaak. En 'n mens is
bly vi r die aandeel wat mej . Edie Olivier, destyds kindertuin
dosente, in die samestelling en uitvoering van programnom
mers gehad het Haar solosang was van die beste en haar
koorleiding inspirerend. Aandie einde van 1956 is sy aange
stel as inspektrise van die KJeinkinderonderwys. Met waarde
ring dink 'n mens aan haar musikale bydrae tot die kultuurlewe
aandie OKP.

Sangfeesle : 1957· 1968

Gedurende 1957 is d ie Kollegesaal vergroot en 'n nuw e doel
matige verhoog en k1eedkarners is bygevoeg. Die bykomende
geriewe het gemaak dat die Kollegekoor uitgebou ken wo rd
tot 'n ledetal van 60 tot 70 . Terselldertyd is besluit dat OKP
met sy sangteeste uitwaarts moes beweeg. Vanaf 1957 tot in
1968 is jaarliks kooruitv oarings vir die publiek aangebied .
Enkele aanbiedings verd ien vermelding:

•
1958 - 17 en 19 September. 'n Spesiale uitvoering vir die
bejaardes van die Paarlse gemeensikap met 'n skenking van
R l 00,DO aan Rusoord , die tehuis vir bejaardes.

1961 - 16 en 17 November. Die SAUK maak 'n opname van
die Sangtees en 'n interessante uittreksel van30 minute word
op 18 November uitgesaai.
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1962 - 25 en 26 Oktober. Behalwe koorsang en vokale
nomm ers verdien die besondere bydrae van mnr. John Louw
spes iale vermelding. Mnr. Louw was taalman en sanger van
formaat Sy spreekkoor met die Klaagsang uit Die Dieper Reg
van N.P. van Wyk Louw en sy sangbydrae was hoogtepunte.
Dit sou sy laaste bydrae tot ons sangteeste wees. Aan die
einde van Maar! die volgende jaar het hy uit die diens van die
onderwys getree. Studente wat aan sy voete gesit het, sal hom
nooil vergeet nie.

1963 - 21 September. By geleenthe id van 'die vyffigjarige
jubileumfees van die OKP word 'n orkes- en kooruitvoering in
die Paartse stadsaal gehou. Die hoofwerk van die aand was
'n uitvoering van Vivaldi se Gloria vir koor en orkes. Vi r die 90
kollegekoorlede was dit 'n onvergeell ike ervaring om onder
leiding van mnr. Edgar Cree as dirigen!, saam met die Kaapse
stadsorkes op te tree. Benewens 'n glansryke aanvullende
program van orkeswerke het Frieda Holzap fel in die eerste
helfte in die Mozart-motet, "Exsuilate, Jubilate ", 'n groot
bydrae gelewer tot die sukses van 'n ware feesaand. So
ges laag was die uitvoering van die hoofwerk dat die Kol
legekoor by geleenthe id van Krugerdagviering op 10 Oktober,
uittreksels van dieselfde werk saam met die Stadsorkes onder
leiding van mnr. An ton Hartman, in die Stadshuis, Kaapstad,
moesuitvoer.

1964 - Ter ere van Shakespeare wat 400 jaar gelede gebore
is, word 'n groep van ses van sy liedere, deur verski llende
komponiste getoonset, deu r 'n dameskoor uitgevoer.

1966 - 22 en 23 September. 'n Kort uittreksel uit 'n operaword
by die program ingesluit Die Serenate en Nollumo uit Don
Pasquale.van Donizetti word deur die so liste Frieda en He lmut
Ho lzapfel en die koor, gekostumeerd en met dekor, uitgevoer,
en dit word 'n treffemommer.

1967 - 22 en 23 Sep tember. Vir die eerste keer staan die
verskillende kore onder leiding van vier verskill ende koorleiers
uit die personeel terwyl ruim die hellte van ons studente by die
uitvoering ingeskak el word. Een koom ommer is 'n werk wat
deur een van die musiekdosente, mnr. Pieter van Schalkwyk,
spesiaal gekompon eer en met sy Senior Koor uilgevoer is. 'n
Ahlbom-orrel is spesiaal vir die feesgeleentheid geinstalleer
ten einde luister aan die program te verleen. Die orrelspel deur
Niel Pauw, een van die musiekdosente , was manjifiek.

1968 - 18 Oktober. Op uitnodiging van die N.G. Kerl<, Bellville
Oos, word 'n deel van die sangteesprogram in hulle Kerksaal
aangebied. Die uitvoering lewer 'n wins van R250,OO ter
stywing van die gemeenle se Kerkboufonds. Met hierd ie uit
waartse beweging het die Sangteeskore vir OKP bale vriende
in Bellville 9ernaak.

Sangteesprogramme

Wanneer 'n mens die verskillende programme onlleed, word
dit duidelik dat hulle oor die loop van die jare 'n metamorfose
ondergaan het Ballet, volksdanse, k1avierwerke, voordragt e,
spreekkore en sells eenbed rywe was in die vyftige~are

be lang rike nommers. Saam met die gebruikl ike koorsan g, het
hulle 'n bonte maar interessante verskeidenheid gevorrn wat
onder die vaandel van Sangtees na die publiek gebring is.
Musiekdosente, taaldosente en dose nle van die afdeling Ug
gaamlike Opvoeding vir dames het alma! saamgewerk om die
programme moonll ik te maak. 'n Suiwer musiekprogram was
op daardie stadium nog nie moonll ik nie. Dit sou eers later
kom.

Kyk ons na die samestelling vandie kore, word dil duidelik dat
vi r die eerste uitvoerings bale van kiaskore gebruik gemaak
is. Hulle het heelternal van die program verdwyn.

Vanaf 1965 kry die programme 'n nuwe karakter. Spraakn om
mers word heelternai weggelaat, instnumentale nomm ers
word beperk terwyl die k1em heeltemal op koorsang val - 'n
musiekfees maar ook 'n sangiees .

Die vokale aard vandie programme het meegebring dat gro ter
groepe studente by die koorsang ingeskakel is. Interessant
heidshalwe word die verskillende koorgroepe, soos tydens die



1968-Sangfees saamgestel, hier genoem. (Die gela! dee!
nemers word by benadering gegee.)

Kollegekoor (62), Kamerkoor (32) en Mannekoor (42) onder
leiding vanThea Holzapfel. Senior Koor (56)onder leiding van
Pieter van Schalkwyk. Dameskoor (32) en Junior Koor (56)
onderleidingvan FriedaHolzapfel. Sangensemble: Dames(9)
onder leiding van Marethavan Blerk.

Met hierdie patroon het sowatvyftig persenl van die studente
aan die Sangfees dee!geneem - 'n dee!name wat greter
belangstelling by die studentegemeenskap gewek het, meer
ouers na die Sangfees gelok het en 'n gelukkige gehoor
verseker het

Sangfeesle : 1970-1977

Tydens bogenoemde tydperkhel mnr. Le. Bruwer as rektor
uit die diens van die Departement van Onderwys getree.
Omdat hy bewus was van die opvoedingswaardewat daar in
die kulturele ondememings ve rskuil ls, het hy tydens sy rek
torskap (1958-1973) die geleentheid geskep dat sanguitvoe
rings gereeldaangebied kon word. Daarmeehet hy'n pragtige
bydrae gelewer tot die ui1bauing van die koortradisie. Met
groot waarderinq herhaaJ ons die gevleuelde woorde wat hy
in die voorwoord tot 1972 se Sangfeesprogram as 'n bale
kosbare k1einood vir die OKP nagelaat het

Omons te verbly in die skone

Omons te verbly in die wonder van ons menswees

Om ons te verbly in die verklanking van ons gemoeds
belewenisse

Omons te verbly in die vervulling van ons reeping

Om ons Ie verbly in die verheertiking van ons Skepper

1973 - Ons sestigste verjaarsdaq, In navolging van dievyftig
jarige jubileumfees is besluit om ons sestigste bestaansjaar
met 'n prestige-aanbieding te vier. Op 19 September is die
Kroningsmis van Mozart deur die Kollegekoor in die stadsaal
aangebied. Die Kruikorkes onder reiding van David TodboaId,
het die koor begelei en daarbenewens vir 'n interessante
voorprogram gesorg. Die soliste was Frieda Holzapfel, Sarita
Stem, Alfred Geale en Koos Bouwer. Die uitvoering was 'n
kuftureie hoogtepunt in 1973.

1975 - 19 en 20 September. Na die uitvoering van 1973 is die
sangfeesle slegs tweejaarliks aangebied . Met die in
gebruikneming van die nuwe OKP-gebouekompleks is die
uitvoerings vanaf 1975 in dienuwe saaJgehou. 'n Interessante
nommer op die program was die Koraalvoorspele uijgevoer
op ons eie nuwe pyporrel. Die damesgroeponder leiding van
Maretha van Blerk het gesorg vir die uitvoering van Sewe

Boemeefliedjies deur Pieter de Villiers.

1977 - Venal 1955 tot 1977 was die Kollegekoor onder die
v1euels van mnr. en mev. Holzapfel. Die uitvoerings van 1977
was hulle laaste. Vir drie-en-twintig jaar is daar gewerk aan
die uitbouing van die koor, die beoefening van goeie koorteg
niake, die vorming van 'n goeie musieksmaak asook die
voorbereiding van ons studentevir hulle kulturele taak in die
onderwyspraktyk.

Behafwesangfeesuitvoeringsen musiekkonserte wat gereeld
aangebied is, was dij hulle selfopgelegde teak om haas elke
Sondag tydens die vierde kwartaal , een of ander N.G.
gemeente, p1aaslik of elders, met die Kollegekoor te besoek
om die boodskap van die gewyde lied in koortaaJ uit te dra
Daarmeeis 'n pragtige tradisie geskep waardeur studente en
gemeenskapgeestelik verryk is.

'n Nuwe tydvak : 1978 ·1989

In 1978het mnr. Danie Louwdie Kollegekoor by mnr. Holzap
fel oorgeneem. Die Sangfeeste is op tweejaartikse basis
voortqesit en nuweinteressante terraine virkooroptredes is
onlgin. Die koorbedrywighede kan as volg saamgevat word:

Danie Lauw
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1. Optredes in plaaslike kerke asook in N.G. Kerke in die
omgewing van Rondebosch, Robertson,Vredendal, Piket
berg, Citrusdal en Worcester.

2. 'n Uitvoering in die Groote Kerk Kaapstad met orrel- en
koomornmers.

3. SAUK-optrede vir die program Boplaas sing koortaal
asook TV-opnames.

4. Twee Wynlanduitvoerings in die Katedraalkelder van die
KWV.

5. Optrede in verband met die fondsinsameling vir Die Dude
Pastorie-museum (1982).

6. Deelname aan die Kuesta in Bloemfontein (1983), Johan
nesburg (1984), Potchefstroom (1987) en Stellenbosch
(1989).

7. 1987: Paari 300- fees: 'n Werk van Mozart onder leiding
van Ricardo Capasso met soliste Janet Cilliers-Slabber en
Maretha Ferreira.

8. 1988: 20 September. By geleentheid van die 75ste be
staansjaar van die OKP word 'n spesiale feesprogram in
die saal van die Nederburg- landgoed aangebied. Die
Kollegekoor tree saam met die Kruikorkes onder leiding
van Ricardo Capasso op. Die pragtige werk Regina Coeli
deur Mozart word voortreflik aangebied. Maretha Ferreira
tree op as soliste. Terse ltdertyd word die Kollegelied vir
die eerste keer deur die orkes uilgevoer. Die gehoor het
die aanbieding staande toegejuig.

Gedurende die jare van mnr. Louw as dirigent is hy onder
skraag deuronder andere die volgende lede: mej. M. Ferreira,
mev. J. Slabber, mnr. H. van der Westhuizen en mnr . D.
Naude. Die sames noer van die leerkragte het gemaak dat die
Kollegekoor nuwe interessante ondememings suksesvol kon
deurvoer en daarrnee die goeie naam van die OKP ver buile
die grense van die Paart kon uitdra.

Aan die einde van 1989 sal mnr. Louw, na twaalf jaar van
ge tro ue diens , ge wy aan die koor en die inrigling, die
dirigentstok neerie. En daarmee word die bestaan van die
Kollegekoor flnaal afgesluit.

Repertoire

Oor die jare heen is daar met die oog op die samestelling van
Sangteesprogramme uit 'n wye veld van die bestaande
musiekJileratuur gep ut Die repertoire van die Kollegekoor sluit
werke van die volgende aldelings in:

1. Gewyde musiek van die groot Meesters

2. Kerkmusiek

3. Uil die operas

4. Volksliedere van verskillende nasies

5. Uil eie bodem : verwerl<ings

6. Negeriiedere

Daarbenewens is daar oak gekonsentreer op meersternmige
liedere wat vir skoo ldoe le indes gebruik kan word. Die
Sangtees was tog 'n deel van die skoling van die student wat
eendag die bevordering en die beoefening van die musiekkul
tuur in ons eie skole sou voortsi1.

Ons sil dankie

Die Sang/ees was die resultaat van harde werk, die vrug van
die gesamenUike inspanning en geestesarbeid van personeel 
lede en studente. Deur deelname aan kooruitvoerings en
Sang/eeste het duisende studente hulleself geeste lik verryk
en bygedra tot die vreugde en genot van die studen te- en
gemeenskapslewe - 'n rykdom waardeu r hulle hulself onlos
maakJik aan die OKP gebind het Ewe so is caar die dosente
wat lede van die Kollegekoor was en wat saarn met die
studente die sleurwe rk wat die uitvoerings voorafgaan .
meegemaak het Ons dink ook aan die onbaatsugtige dienste
van so bale leerkragte wat gehe lp het am studente instrumen
taai of vokaal voor te berei vir programnommers en aan
diegene wat Ie aile lye voor die klavier moes regstaan met
begeleidingswerk. Aanhulle alrnal se ons 'n groat dankie.

Terwyl ons dankie se. dink ons met groat waardering aan aI
die verskillende rektore van die OKP wat positiel ingestel was
ten opsigte van die kuitu rele ontwikkeling van die student deur
die beeelening van die musiekkuns .

Blywende herinneringe

Sang/ees en lentelees het by die OKP sinoniem geword.
September is sang/eeslyd. In die lente van die lewe moet die
jeug een wees met die mooiste jaargety in die natuur. Dan
moet die harte uitborrel van lewensvreugde en moet dil uiting
vind in lied en sang.

Die vreugde van saams ing, is 'n verrykende vreugde. Die sell
word opgeoffer vir die groep , maar die momf van die groep
word die vreugde van elk. Selfs nuwe vriendskapsbande word
gesmee - dikwels blywende bande. Wie onthou nie die mooi
vemoudinge wat tydens die sangteeste ontstaan en so praglig
ontwikkel het nie? Vir bale jare saldaar teruggedink word aan
die waarneld van die woorde van die lied van J. Dowland wat
so 'n onmisbare deel van ons Sangtees-repertoire geword het:

Come again sweet days 01 wild delight,
Ye were too sweet to last,
Ye were too briel and bright.
In though I fee l once more your mooning joy
Oh come and stay lor ye can never cloy.

T.F. Holzapfel

66



LENTEDAG en KARNAVAL

Emma Myburgh : Lentekoningin 1967

LENTEDAG
Die komsvan die lente is vir 'n helepaardekadesby die OKP
deurdie studentegemeenskap leesleiik gevier. Reedsin 1939
is op 'n heelbeskeie manier daanmee begin.Mel die daarstel
ling van 'n reelingskomilee,gekies uit diebeste talent van die
tweedejaarstudente, het die lenleviering een van die onver
geetlike gebeurtenisse van elke jaar geword. Tewens dil was
die verantwoordeUkheid van aile tweedejaars om saam Ie
werkten eindedieboodskap vandie lente mel die aanbieding
van 'n puik program vas Ie 113.

In die veertiger- en vyftigeljare hel die lenteviering naasleby
die volgende patroonaangeneem:

Die datum is gewoonlik so na as moontlik aan 1 Seplember
gekies. In die Paarl is dit aan die begin van die lenle dikwels
maarbalekoud entriestig en baledamesmoesasgevolgvan
hulle skrale lenledrag, na so 'n lenledagervaring vir baledae
met 'n swaar verkoue worstel.

Tailek1askamersisdievorigeaanddeur studentemel blomme
en bloeiseltakke versier. 'n Sentrale posbus is by die ingang
van die Kollegesaai aangebring vir al die lenteboodskappe
van studenle aan mede-studente en studenteaan desente.

Op lenledag hel damesin vrolike dragen mel bloeisels in die
hare by die Kollege opgedaag. Die eersle lesuur was al
gesonder vir die "roll call", die pes van lenteboodskappe en
die "groet" van mekaar, dikwels op heel lieldevolle manier 
wanl Arnorhet byso 'ngeieentheidmildelik vansy pylen boog
gebruik gemaak. Daarnawas daar 'n saalbyeenkoms. Mooi
paslikeboodskappevan die Kollegehool endie Studenleraad
is op 'n plegtigewyse oorgedra aandie studenteen daarnais
vir sowat 'n halfuur verskeie lenleliedere gesing.

'n Besoek aan die Paariberg hel gevolg. Ugvootiges het
kortpedgeval nadie ontspanningsterrein op die berg. Veriiel
deshet hand aan hand en rus-rus diebergurtgeklouter lerwyl

KatinkaMatthee : Karnavalkoningin1988

die swaarvoetiges met vragmolors saam met die dag se
kosvoorraad na die piekniekplek vervoer is. Daaraangekom,
het die grootpret van die dag begin. Uitbundige speleijies is
gespeel terwyl sommige die mooi natuurtuin besook en be
wonder het Intussen is a1les in gereedheid gebring vir die
groot ete: vleis braai, kos uitpak en kolfie maak. Op die
middaguur hel a1mal met 'n groot honger nadergestaan en
a1les wat Ie eet was in 'n kitsverorber. Na 'n salige rustydjie
indievryenatuur hetdielerugreisIe voetbegin enleenvieruur
was a1mal weer tuis.

Vroegaand vandaardie lenledag wasstudenleen belangstel
lendes uit die publiek saamgetrek op die pawiljoen op die ou
OKP-spertveld bekend as Ararat. Daar hel a1mal in grool
afwagting uilgesien na die voorsleilings wal onder spreiligte
souplaasvind in'nsellgemaakte hallmaanvormigearenateen
die agtergrond van dennebome en struike. Die kem van die
program was 'n 500rtIantasiespeiwal die komsvan die lente
versinnebeeld het Onder die geklank van gepaste musiek,
met k1eurvolle kostumering en grasieuse bewegings hel een
toneelnadie anderalgespeel. 'n Menshet bewusgeraakvan
die aantog van die lenle. Koning Winter, in swart drag, het
nogmaais Sy verskyning gemaak, maar is finaai verdryfwan
neer die lentekoningin op haar milologiese slee te voorskyn
gekomhet In 'nspierwitgewaadhel sy haarkoninklike buiging
gemaak. 'n pragtige solodansuitgevoorendaarmeedie koms
vandie lente aangekondig. Daarnais sy plegtiggekeoon deur
'n hoogwaardigheidsbekleer - die hoogtepunt van lentedag.

PJ die ervaringsvan die dagis uiteindelikalgesluil met 'ndans
in die Kollegesaal wal vroeer sells in formele dreg moos
plaasvind.

Nadal die ou pawiljoen algebreek is, is die keoning van die
koninginverplaasnadie ou Kollegesaal. Die lentedagvierings
het in die sewentigerjareheellemal verdwyn en daanmee hel
'n mooi tredisie tot 'n einde gekom.
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KARNAVAL
Maar d ie lentedagviering is tag vervang deur 'n ander vorm
van studen tejolyt, nJ. 'n Karnava J.

Op 'n personeelvergadering op 13 Desember 1977 is besluit
om in die eerste kwartaal van 1978 'n kamaval te hou "met die
doel om fondse vi r een of ander welsynsorganisasie in te
samsr. Die suksesvolle vertoop van die eerste Karnava l het
tot gevo lg dat daar op die personeelvergadering van 23 Maar!
1978 beslun word om dit jaarliks te hou en om die gekollek
teerde inkomste aan die SA Weermag se Aehabilitas iefonds
vir verminkte soldate te skenk. Methierdie reelings is volgehou
totdat daar stemme opgegaan het vir die aanwending van die
geld vir plaas like liefdadigheid. Gevolglik is die winste van die
Kamaval vanaf 1987 onder enkele plaas like Iiefdadigheidsor
gan isasies verdeeJ.

Deur die jaar het die Kamaval in gewildhe id toegeneem onder
be ide die studen te en die Paarlse publiek. Oil word onder
andere weerspieel in die toenemende winste deur die jare en
die rekordbedrag wat vir Iiefdadi gheid met die laaste Karnaval
in 1988 ingesamel is.

Dosente en oud-studente sal vir baie jare nag met nostalgie
terugdi nk aan die pret en plesier wat daar aan die Karna vaJ
verbonde was. Aanvanklik moes daar hard gewerlk word aan
die sierwaens en om die trompoppies, wat saveel luister en
k1eur aan die optog deur die Paari se strate verleen het,
slaggereed te kry vir die groot dag . Die voorafgaande ve rkie
sing en kroning van die Karnavalkoningin en haar \wee prin
sesse , die optag op Karnavaldag en die ba l daardie aand , was
hoogtepunte in die lewens van die studente. Die akademiese
sorge is vir 'n rukkie vergeet en het plek gemaak vir studen
tevrolikheid op sy beste.

. .r
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Onder die bekwame leiding van mnr. LO.
Schoeman is 'n Studenterevuegroep in 1980
in die lewe geroep. Die keuse van die lerna
en die choreografie is alles deur mnr.
Schoeman gedoen en met "Student-wees
is...• is agtjaar vanpret enplesier vir menige
toeskouer ingelui. Reeds in 1981 het die
Revue oak buite die Paarl begin optree en
dorpe in die Suid-Kaap, die Boland en langs
die Weskus was maar te gretig om die stu
dente te ontvang. Toegangsgeld is gewoonlik
gebruik om reiskostes te dek en soms is die
geld aan 'n skool geskenk ter stywing van die
skoolfonds. So het die Revue ook in 1981 sy
deel op Laingsburg bygedra nil die v1oed
ramp.

Die musiekregie is oor die jare deur mew. E.
Ne! en C.de Wetwaargeneem en in 1986het
mnr. Deon Naude by die groep aangesluit en
ook sy kenmerkende stempel op die sang en
bege!eiding afgedru k. Tydens die Paarl 300
feesverrigtinge in 1987 het die groepdie ge
skiedenis van die Paarl oor 300 jaar uit
gebeeld en 11 uitvoerings is gehou. Die
staande ovasie na die optrede in die Bellville
burgersentrum het duide!ik die waardering
van die toeskouers aan die plus minus 30
studente oorgedra wat jaarl iks die OKP in die
groep verteenwoordig het

Met die vertrek van mnr. Schoernan en die
s1uiting van die Kollege. het die revuegroep
ontbind. Hul vemuftige danspassies, tipiese
studentehumor en vrolike sang sal egter neg
menigeen in die toekoms bybly.

REVUE
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Wan neer daardeur die OKP-annaJegeblaai
word , kom jy bale duidelik onder die besef
hoe die studenlelewe hier aangevul en vet
ryk is mel musiekervarings deur studente
wat op eie inisiatief en uit lield e vir die
musiek hul musiektaient met ander gedee!
hel.

So is daar vanaf 1934 tot 1961 gereeld
verslag gedoen van 'n orkes wat uit stu
dente bestaan het, Geeneen was profes
sione le musici nie, maar het bloat as
amateu rs saarn musiek gemaak. Deur die
loop van genoemde lydperk net die orkes 'n
belangrike deel uitgernaak van die studen
telewe aan die OKP. Die orkes is geree ld
gehoor by verskillende Kollegegeleent
hede. Dit was blykbaar 'n instelling am by
Debalsvereniging- en Pedagogiese ver
gaderings die program op Ie luister en by
Kollegedanse en oak by Inlerkollege op te
tree.

Boeremusiek en eielydse Iigte popu lere
musiek was aan die orde van die dag.

Die orkes het oak by verskeie geleenthede
buite die Paarl opge tree en op die wyse
ambassadeurswerk vir die inrigting gedoen .
Daar was optredes op Stanford , Mossel
baai, Kaapstad en lydens radlo-uitsen-

DIE ORKES

DIE -VOORKAMER"-oRKES - ' 94'

Agler: K Smil, P. Barnard(orkesleier), A. Engelbrecht, L Breytenbach, O. Jouberl
Vocr.P. Meyer, P. Bornman, kC. Theron, O. du Toil, H. Jansen

dings . Plaatopnarnes is oak gemaak.

Soos die gees van die lyd verander het en minder studente wat instrumente kan
bespeel by die OKP aangesluit'het, het die orkes-era oak verdwyn. Studente vind
na 1961 meer aanklank by die Kollegekoor en die latere Revuegroep .

TOERE
In 1973 het ongeveer 50 studenle onder leiding van me], N ice Nel en dr. J.S.
Neeth ling per trein na Johannesburg vertrek. Daarvandaan is die groep per bus na
Lourenco Marques, terug deur Swaziland en af na Natal. Mel hierdie toer is 'n begin
gernaak met 'n gereelde jaarlikse instelling wat voortgeduur het tot 1980.

Vanaf 1973 was die Septembervakansie toertyd vir die OKP-studente en a1hoewel
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Lourenco Marques weens politieke onrus
na 1973 nie meer dee! uitgemaak het van
die toerprogram nie, is Swaziland jaarliks
besoek, Tot in 1980 het mej. Nel en dr.
Neethling geree!d as binne- sowel as buile
Iandse toerleiers opgetree . Hierdie toere
was so gewild dat aJ die studente wat wou
qaan, nie a1lyd geakkommodeer ken word
nie.

Die opvoedkundige waarde van hierdie
toere is wei deeglik besef en daarom is daar
in 1974 besluil am oak Europa te verk en.
Hierdie toer is in 1977 opgevolg deur 'n
tweede toer. Die VSA en Suid-Amen'ka het
in 1980 aan die beurt gekom, maar die
mistiek en kultuurerfenis van Europa en die
bekoring van die klein dorpies het ons stu
dente maar weer terugge!ok na die noorde.
In 1982 word Europa weer besoek met mej.
Barnard en dr. Du Toit as toerleiers en die
toer word opgevolg in 1984 met rnev, Steyn
en mnr. Van der Westhuizen aan die roer
van sake.

Belangstelling in die toere en die "wander
lust" het gebly, maar finansieel gespro ke
het die toere buite die bereik van ons stu
dente geword. Met die laaste tw ee
Europese toere was ons genoodsaak am
die toergroepe vol te maak mel ander
toeriste en daar is besluit am af te sien van
hierdie heerlike "ontdekkingsreise".



PUBLIKASIES

DIE JAARBLAD
Die eerste Jaarbladvan die OKP het syverskyning 1923gemaak. Die destydseStudenteraadsvoorsitter, mnr.J.H. Loubser, was
die redakteur en hy skryf in sy redaksionele berig SODS volg:

Editoriaal
VOORUITGANGI

"Ons stuur ons eerstelingdie wereld in met die vertroue dat ons lesers(esse) hom sagkenssalbehandel. Dis ons eerste jaarblad
en wat sy gebreke ook aI mag wees, ons het hom lief, want hy is ons eie.
Die behoefte aan 'n vertolker van ons idees en 'n middel om ons studente, oud en teenwoordig, nader aan mekaar te bring, het
ons reeds lank gevoel, maar weens geldelike moellikhede was ons verplig om af te sien van die uitgee van so 'n blad. Eindelik
het gunstige omstandighede aangebreek en hier het u, geagte leser(es), die uitslag."
Sedert daardie jaar is die werk i.v.m. die jaarblad tot 1965 deur die Studenteraadself
ondemeem, terwyl die dosente slegs in raadgewende hoedanigheid opgetree het

In 1932 skryf die studenteraadsvoorsitter die volgende aangaande die Jaarblad:

"Die Studenteraad het in 1923 die eerste jaarblad uitgegee, en sedertdie tyd het daar
elke jaar 'n jaartJlad verskyn. Die Studenteraadhet altyd probeerom in voeling te bly
met Oudstudente en 'n gedeelte van die blad word algestaan vir nuus van Oudstu
dente. Gedurende die laaste vier jaar is die blad egter teen 'n verlies uitgegee. Ons
wil 'n beroep doen op Oudstudente om die blad gereeld te steun deur dearop in te
taken."

Ten spyle van geldelike en ander probleme wat saarnhang met die uitgee van
jaartJlaaie, is daar tot en met 1988 volgehou met die lradisie wat in 1923 begin is, 'n
totaalvan 66 jaartJlaaie.

Mettertyd het die dosente 'n groter aandeel in die saarnstel van die jaarblad begin
verkry en het huile ook die redakteurskap by die Studenteraad oorgeneem; aan
vanklik neg bygestaan deur 'n studenteredaksie wat gedurende die sewentige~are

heeltemal verdwyn het Die hele opset het sedert die redakteurskapvanmnr.Christo
Bothe, destydse Depanementshoof van Engels, geheel en aI verander. Na homwas
dear verskele dosente wat as redakteurs opgetree het, maar dit het 'n ongeskrewe
reel geword dat die Departement Afrikaansdie redigering moes waameemterwyl die
Kunsdosente vir die uitleg verantwoordelik was.

Vandat die dosente 'n beherende aandeel begin kry het, het dear heelwat variasie
t o.V. die formaat, inhoud, ui~eg en die a1gemene voorkoms van die Jaarblad voor-
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gekom. Die aanvanklik eenvormige skooltipe-jaarblad hetontwikkel in 'n prestigeblad
wat as vertoonvenster vir die OKP, die tersiere inrigting vir die opleiding van
primereskoolleerkragte, moos dien.

Hoowel die inhoud van die verskillende uitgawes deurgaans "die verder skryf aan die
kronieke van die OKP" as uitgangpunt gehad het, het elke redakteur tog 'n persoon
like k1euraan die weergawe van die werksaamhede en bedtywighede van die Kollege
gegee wat interessante uitgawes die lig laat sien het.

Ure, maande en jare se stolverSarneling, skryf en herskryf, bepeinsing, foto-sessies
en altyd daar wees met die karnera, en bep lanning het in die OKP-jaarblaaie
ingegaan, maar ... dit was tOgdie mooite werd ..•vir 6ns OKP.

ARARAT
In 1961 hetdie gedagte ontstaan om 'n kwartaalkoerantteversprei omdat die jaarblad
slegs aan die einde van elke jaar uitgegee is. "Ararat", wat die naam van die eertydse
pawiljoen gedra het, het dan oak aan die einde van die jaar sy verskyning gemaak.
Die studentekoerant het gou sy regmatige p1ek in ons studentegemeenskap in
geneem en reeds in 1962 is die blad groat lof toegeswaai tydens 'n ASB-kompetisie
te Stellenbosch. Die OKP kon daarop aanspraak maak dat ons die enigste kollege
in Kaapland was met 'n studentekoerant.

Aanvanklik was die bled finansieel afhanklik van intekenaars, vera! onder die oud
studente, maar in 1964 is die prableem grootIiks oarbrug toe "Ararat" direkte verteenwoordiging in die Studenteraad verkry het.
'n Grandwetwat in 1966 deurdieStudenteraad aanvaar is, het dievoortbestaanvan diekoeranlverseker en 'n standaard vasgestel
waarvolgens opvo lgende redaksies moes optree. Die aanvanklike koerant jie wat self getik en afgeral is, het teen hierdie tyd 'n
oplaag van 700 kopiee gehad en is gedruk deur Fisher en Seuns .

Die jare sewentig toon ingrypende veranderinge in die koerant se opset. Eerstens het Volkskas besluit om op 'n gereelde jaarlikse
basis 'n bedrag te bewiilig om die kaste verbonde aan die blad te bestry . Vir 'n kart tydperk is die blad se naarn verander na die
"Okapi", maar die naam hetnie inslag gevind nie, en "Ararat"(met sy historiese verbintenisse aan die OKPj het weer sy verskyning
op die kampus gemaak. Die steeds stYgende drukkoste het die redaks ies genoodsaak om af te sien van 'n gedrukte koerant en
weerterug te val op die afrolmasjien . In die vroee tagtigerjare is spesiale bulletinborde op verskeie plekke in die Kollege aangebring
en studente is weekliks op die hoogte gehou van Kollegebedrywighede.

Die 28 jaar van die koerantjie se bestaan het sy naam verewig in die annale van die OKP en die harte van aile OKP-studente.

Die redaks ie van die "Araraf was oak vanaf 1981 verantwoordelik vir die POKJOL, die Karnavalblad wat tydens die jaarlikse
Karnaval in die Paarl en omliggende dorpe versprei is. Hierdie blad is versprei tot in 1988, toe die laaste Karnaval deur die OKP
gehou is.

.vAKPRAATJIES

In 1987 verskyn die vakblad: Vakpraatjies met praktykgerigte artikels deur dosente onder redakteurskap van dr, J. Anker.

Die publ ikasie het onmiddellik bale positiewe reaksie uitgelok en spesifieke aanvraag om verdere uitgawes.

As gevolg van die uitfasering van die OKP het die bled egter ongelukkig nie weer verskyn nie.
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RUGBY

OKP-RUGBYKLUB : 1921-1989
Nadal die eersle rnan stuoeme in 1920 101 die Paarlse
Opleidingskollege loegelaal is, stig die destydse Kollegehoof,
mnr. W.A. Joubert , in 1921 die OKP-rugbyklub. Reeds in 1923
hel die Kollege oor drie rugbyspanne beskik.

Aanvanklik het die Kollegespanne om die Harris- en Distrik
beker meegeding . B senburg, Noorder-Paarl, Paart Gim
nasium en Hoer Jongenskool hel onder andere in die Iiga
gespee!. In hierdie vroeeword ingsjare hel die Kollege se besle
spelers vir die Paartse Rugbyklub gespee!.

In 1923, melJ.V. (Pal ly) Carsle ns watreeds in 1922 op senter
vir die WesleJike Provinsie se CUrriebe kerspan uilgedraf net,
as kapteln, verower die eerste span die Harrisbeker. Die
Kollegerugby hel dermale verbeler dal die eersle span die
Harrisbeker van 1925 1011930 verower het

Die eerste rugbyveld is deur die students onder leiding van
mnr. Max Hough aangele. In 1932 het die students die gras
oorgep lanl , lerwyl daar 'n sinkheining om die veld aangebring
is. In 1937 is die pawiljoen ook in gebruik genee m.

In 1931 onttrek die Kollegespelers hulle aan die Paarfse
Rugb yklub en word 101die Junior Plallelandse Kompelisie van
die Weslelike Provinsie loegelaal. Die inisiatief tot hierdie slap
is geneem onder die bekwame leiding van dr. W.J.B. Pienaar
wat die rugbyspanne van 19281011937 afgerig hel.

In 1933 en 1936 eindig die OKP onoorwonne in die Suidelike

PlalleJandse Ug a In 1937 verower die eersle span beide die
W.P. se Junior Plallelandse en Jun ior Uitdaagbeker. Die
Kollege word in 1938101 die Senior Plallelandse Kompetisie
loegelaal en eindig vierde in die liga.

Aan pulk speJershel di1 die Kollege in daard ie jare nie ontbreek
nie . TerwylW.H. (Mickey) van der Westhuizen in 1934 tydens
dieJunievakans ie in Kimberley in'n klubwedstryd gaspeel het,
was "Unde" Dobbin van Griekwas s6 beindruk mel die student
se spel op losskakel dal hy gekies is om Griekwas teen die
Weslelike Provinsie en Transvaal Ie verteenwoordig. Interes
sant om Ie meld dal Van der Weslhui zen Griekwas se enigsle
drie op Nuweland gedru k het, Mickey het Griekwas jare lank
op die rugby- en krieketveld verteenwoordig.

Toe die Bolandse Rugby-unie in 1939 gestig is, word die OKP
wat geografies binne die Weslelike Provinsie val. aan die
Boland geleen. Hierdie vergunning om in die Bolandse ligas
Ie speel is 1011989 loegestaan.

In 1938 sluil mnr. Chris Ackermann hom as dosenl in Uggaam
like Opvoed ing by die personeel aan en onder sy bekwarne
leiding hel die kJub van krag tot krag gegaan . Hy was lid van
die klub vanal 1938 en hel die Boland van 1940 lot 1943
verleenwoordig. Reeds as speier hel hy die afrigting waar
geneem - 'n laak wat hy tot 1965 mel grool onderskeiding
verrig het Hy was ook klubkapleln van 1943 tot 1969 en

EEASTERUGBYSPAN- 1923
(Wenners vandie Harrisbeker)

F. van Zyt (voorsp.), V. Wood(voorsp.),N. Laubser(voorsp.), P. Ehlers. (1Ioorsp.),W. Marais (voorsp.), J. Thiart (voorsp.)
J. Hou9aard (voorsp.), D. van Aarde (vleual), J . Laubser(senter), J. Carslens (sel<rJ1<apt.), mnr. WA Joubert (pres.), H. KJonus (vleual),

A. Burger (voorsp.), D. Kotze (voorsp.), S. v.d. Me<we (skrumskal<eJ), J. van Rensburg (heeJagter), S. Marse(Iosskal<eJ)
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EERSTERUGSYSPAN- 1927
(Wenners vandieHarrisbeker)

J.K.van Zyl (voorsp.),F. Stemmet (voorsp.), J. Sertontein (voorsp.), W. Voischenk (voorsp.)C.Steenkamp (voorsp.),N. Sasson(voorsp.),
A.v.d. Merwe(voorsp.), A. Booysen(voorsp.)

Mot. M. Hough (vise-pres.),P. Smit (sekr.J1osskakell, F. Jurgens (kapt/Voorsp.), O. Klonus (senter),P. Malan (vleuel), rnnr. W. A.Joubert
(president)

N. Loubser (vleuel), J. Grobbelaar(senter), K. Goussard (heelagler),K. Kielblod< (skrumskakel)

daama Erepresident tot sy dood in 1988.

In 1942 word die eerste span as die Bolandse Grcotuitdaag·
bekerkampioene gekroon - ' .1 prestasie wal hulle byna weer
in 1945 herhaa!.

Die eersle ruqbytoe r is reeds in 1925 na die Suidwesteiike
Distrikle en die Karco ondemeem. Sedert 1925 is periodiek
toere in Kaapland, SWA en Rhodesia onderneem .

In 1949 het F.P. (Buks) Marais die eerste studenl geword am
vir die Springbokspan gekies Ie word. Hy het in !Wee toetse
as vleuel teen Fred Allen se All Blacks gespee!. A.nder oud
studente wal die Springbokspan gehaaJ hel, was J-K (Chum)
Ochse, Martin (Cowboy) Saunders, W.L (Lofty) Faurie, G.J.
(Giepie) Wentze l, MW. (Mike) Jennings en H.J. (Hennie)
Bekker. Leon Barnard is in 1938 vir die Springbokspan teen
die Britse Leeus gekies, maar moes hom weens bloedvinle
aan die Springbokspan onttrek. Hy is egter nie weer die kans
gegun am sy land Ie verteenwoordig nie. A.L (Adri) van Wyk
en P.O. (Wil Piet) vander Merwe hel vir die Junior Springbokke
uilgedraf.

In 1960 is begin met die aanle van '.1 nuwe rugbyveld en
atletiekbaan , asook die oprigting van '.1pawiljoen wat aan 900
toeskouers sitplek bied. Hierdie nuwe geriewe is in 1962 in
gebruik geneem.

In die vroee tagtige~are het die rugbyklub onder leiding van
mnr. B.F. (Ben) CaJitz '.1 bloeilydperk belewe. In 1982 word
die 1ste, 2de en 3de span as Bolandkampioene gekroon,
terwyl die eerste en derde span die onderskeiding weer in
1983 behaaJ. In 1979 en 1980 hetdie kJub nege spanne in die
veld gestool waarvan vier in Stellenbosch se koshuisliga
meegeding het

Sedert 1939 het 83 Kollegespelers die Boland verteenwoordig
terwyi daarvolgens ons oud-studenterekords 60 spelers is wal W.H. (Mickey) van der Westhuizen
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Mnr. Chris Ackermann

Mnr. Ben Calitz, mnr.CMs Ackermann, HennieBekker (Springbak)
enFrans Marais in onsrugbykfubhuis

• EERSTE RUGBYSPAN: 1942
• BOLAND SE EERSTE L1GA-KAMPIOEN

Agter.A. Boma, 'J . Snyman, P. Mclaren . A.P. Kennedy, A.P. du Plessis, P. vander Westhuizen
Middel:L Visagie. P. Coetzee, D. Brand. J. Beukes, 'P . Barnard , J.S. NeI, J. Polgieter

Voor. Mnr.T. Pauw(breier),G.J. Rossouw, mnr. Arnold (breier), 'mnr. C. Ackermann (kapt), mor. Joubert(ere-president), ' F. Wahl.
J. VICtOr (sekr.)
'Bo landspelers
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DIE 1951/52-SPRINGBOKTOERSPAN NABRITTANJE ENFRANKRYK
VVedstryde:SpeeI31 . VVen30. Verloorl

Oud-Q KP-ers In die span:
Voor:4devan links: F.P. (Buks) Marais. 3devan regs:J.K. (Chum)0Chse

3dery:Heel regs: M.J. (Cowboy)Saunders. AIdrie hierdie spelers wasvleuels.

Mnr. BenCalitz

/
/

W.P.

G.W.

W.P.,O.P.,G.W.

Ander provinsies
daama verteenwoordig

G.W.

SW.A.

1935-1989 Bo landspelers

provinsiale rugby gespeel het nadat hulie die OKP verlaat net.

Talle oud-spelers hel in hulle onderskeie provinsies as sport
administrateurs. provinsiale skeidsreqters, en sportafrigters
groot roem verwerf. Onder die bekendstes is C.J. (Chris)
Ackermann wat sedert 1965 lot 1980 president van die
Bolandse Rugbyvoetbalunie was en wal as onderbestuurder
van die Junior Springbokke die span in 1959 na Argentinie
vergesel het, In 1953 sowe! as in 1958 het hy onderskeidelik
in drie toelse as skeidsregter leen die Wallabies en Franse
opgetree.

'n Ander bekende is J.P.J. (Hansie) Schoeman wal van 1978
tot 1988 voorsitter van die Craven-laerskolerugbyvereniging
was. Hansie Schoeman was ook sedert 1973 lot 1988 voor
sitter van die WP-Skeidsregtersvereniging. asook ondervoor
sitter van die SA-Skeidsregtersvereniging van 1978 tot 1988.
Daarbenewens het hy oak in 1968 as toetsskeidsregter leen
die Britse Leeus opgetree.

1939 G.J. Nieuwoudt

1940-1942 F.J. Wahl

1940-1943 C.J. Ackermann

1941 A_C. Burger

A.V. Sauerman

1942 J.C. Snyman

1942-1943 P.R. Barnard

1944 J. van der Merwe

1946 J.H.J. Wagner N.OK

C.B. Roelofse O.P., S.W.D.

1946-1947 C.J. van Blommenstein

1948 P.J. Dreyer
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EERSTERUGBYSPAN- 1982
WENNERSVAN DIEBOLANDSE GROOTUITDAAGBEKER

Voor. F. de Villiers. mnr. B. Cafrtz (afrigter).F. Marais (1<apt.). mnr. A.Gous (reklor). H. van Niekeri< (0. kapt). mnr. W. Mans (afrigter). E. Hare
Middel: P. Heynecke, B. van Rensbur9. H. CIoete. C. Jacobs. B. Nol. A.Oosthuizen

Agler. A.lares. G. Huisamen. C. vanderMerwe. J. Lubbe. M. Mooton
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Mnr. J.P.J. (Hansie) SChoeman

J.K. Ochse
1948-1949 P.D. van der Merwe

E.G. van Rensburg
1948-1950 F.P. Marais
1951 H.J . Hugo

GielStander
1952 P.M.W. Smit

R. van Zyl
A.E. Brandt

1952-1955 P. van Wyk
1954 M.S. du Pisanie
1954-1956 F.J. duToit

F.R. Gericke
1955 JA van Wyk

N. Whitfie ld
1955-1956 N. van Zyl

1956 W.L Faurie
LJ. Templehoff
F.J. Schreuder

1956-1958 J. van Renen

G.J. Wentzel

1957 D.S.. Pienaar
F.L Claassens

O.P., W.P., Gr., SA
W.P., Jr. Springbok
W.P.
Gr., SA

O.P.
W.P.

O.P.
O.P., N.OK

S.W.D.

S.wA , SA
Gr.
W.P.,G.W.
W.P.
O.P., SA

O.P.
Gr., S.WA



1958 PA Minaar
J.H.Jacobs

1959-1962 A.L van Wyk

1960-1962 E L Terblanche

1961 E L Burger
R.A Jute

1963-1964 H. Nieuwoudt
1964 J.B. Joubert

1965 R. van Nieker!<
1968 M.W. Jennings

1969 H.P. Nowers
1973 H.J. Bekker

P.J. Cloete
1973-1975 J.G. Engelbrecht

1974 A.S. Marais
H.L Myburgh

1975 J.Koch
1975-1976 A. Karstens

1975-1978 A J. van Zyl
1976 H.R. Doubell
1978-1980 J.C. de Kock
1979 J.LG. du Plessis

D. Bester
J. Cleete

1980 T.G. YfIese

N.B. Scholtz
1980-1 981 E S. Marais

1981 M.D. van Rensburg
1981-1983 Ede Villiers

AJ. Nel
E Hare

1981 -1984 CA van der Merwe
1983 A C. Laros

A. Oosthuizen
1982-1983 F.J. Huysemen

1982-1985 J. Lubbe
1983-1985 J. Visser

1984 J.E Snyman
1985-1988 1.8. Smtt
1985 ES. Keyser

J.J. YfIese

1985-1 988 J.C. Uebenberg
1985-1988 M. la Grange

G. Jordaan

1986 E.E.Brand

N.O.K.
GW .
Gr., O.P., W.P.,
Jr. Spnngbok

N.W.K.

W.P., Tvl., SA

O.V.S., W.P., SA

SW .D., S.WA

SW A , W.T.

GW. ,
O.P.
S.W.D.

S.W.D.
W.P.
W.P.

S.W.D.,G.W.

SW .D., W.T.

NW.K.

W.T.,Tvl.

1987 I.P. Smrt

1988 H. van Rooyen

1988-1989 H.D. Beukes

SPRINGBOKKE

F.P. (Buks) Marais, 1949, 1951-52, 1953

M. (Cowboy) Saunders, 1950-51

G.J. (Giepie) Wentzel, 1960-61

J.K. (Chum) Ocnse, 1950-51 , 1953

W.L. (Lofty) Fourie, 1958

M.W. (Mike) Jennings. 1969. 1970

H.J. (Hennie) Bekker, 1981

JUNIOR SPRINGBOKKE

P.D. (Wrt Piet) van der Merwe. 1955

A.L. (Adn) van Wyk, 1959

RUGBYSPANNE SE PAESTASIES

1923 Eerste spanverower Harrisbeker

1925-1930 Eerste spanverower Harrisbeker

1933 Eerste spanverowerW.P. Junior Plattelandse
Beker

1936-1937 Eerste spanverower W.P. Junior Plattelandse
Beker

Onder die Bolandse Augbyvoetbalunie

1942 Groot Uitdaagbeker

1951 Derde Uga

1953 Reserweliga

1955 Tweedeen Reserweliga

1956 Reserweliga

1965 DerdeUga

1971 Derde Uga

1972 Reserweliga

1974 Tweede Uga

1975 TweedeUga

1977 Eerste Uga: Hennie Roosbeker

1978 Derdeen Reserweliga

1980 Tweede en Derde Uga

1982 Groot Uitdaagbeker, Tweedeen Derde Uga

1983 Groot Uitdaagbeker en DerdeUga

1985 TweedeUga: Hennie Roosbeker
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HOKKIE

DAMES
1924-1954

In 1924 is onder leiding van mev. H. Borcherds, 'n dames-hok
kieklu b aan die OKP gestig. Die kJub het by die Huguenot
Hokkie- Unie aangesluit en teen die volgende spanne gespeel:
Paarl, Wellington, die Opleidingskollege Wellington en die
Huguenote-Univers~e~skollege .

In 1929 het die eerste span die Huguenotbeker verower en in
1934 het die eerste en die tweede span die prestasie behaal.
Vanal 1930 tal 1940 het spelers van die OKP gereeld hul
verskyn ing in die Huguenotspan gemaak. In 1930 het die
span teen die besoekende Austral iese Vroue-Hokkiespan
gespeel, en in 1933, 1934, 1936 en 1937 het hulle aan die
interprovinsiale hokki etoemooie te Grahamstad, Durban,
Kaapstad en Pretoria onderskeidel ik, deelgeneem . Die vol
gende speelsters het gedurende genoemde jare die OKP in
die Huguenotspan verteenwoordig:

1930: S de Kock, A. Rothman

1933: E. Pienaar, M. v.d. Spuy, S. Brown

1934: B. Brown, S. Brown, N. Steyn

1936: J. van der Spuy, N. Steyn, H. Bruwer , D. Calitz

1937: E. Wahl, R. Steyn

1940: C. Hanekom, N. Brady

Seder! die stigting van die Boland-Dameshokkie-unie het die
volgende spelers vir Boland (A-span) gespeel:

1946: S. van Huyssteen, L Wesse ls, E. Markel

1948 : E. Markel, J . Muller

1949: E. Markel

1950: E. Markel

1951: M. Rck, 1. Fourie

1952: M. Rck, M. Sauerman, Y. Smit

1953 : A. Rust

1954: Z. Lombard

Die prestasies wat die spelers tot op hierdie stadium behaal
hel, ken grotendeels 10egeskryf word aan die deeglike atrig
ting wat hulle oor die jare heen van meil . M. Musto, A. Roth
man , E. Markel, A. Rabie, L Wesse ls, B. Wiid, mew . Bor-

EERSTE HOKKIESPAN - 1934
(Wenners vandie Hugenotbeker)

Agler:A Rothman, C. de VI!Iie<s, A Hartman
MiddeI: S. Brown. B. vande< Spuy, N. Steyn. M. vanderSpuy, A du Toil

Voor:D.CaIilz,M. Kirstein (!<apt). B. Brown
(Die votgorde vandienamemag verkeerrJ woes. OrIsken dit roe vasstel nie. Redaktour)
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cherds, I. Maritz en H. van der Merwe ontvang het

1955-1989

Oil kan tereg die era van die onvergeetlike mej. Alice Nel
genoem word.

Sedert 1955 het die Boland-Dameshokkie-unie gewe1dig uit
gebrei en die standaard van hokkie het baie vernooq.

Die OKP-kJub se ledetal het gedurende hierdie jare steeds
toegeneernen in sommige jare ken die kJub vier spannein die
senior ligakompetisie inskryf. Die spenne het hulle deurgaans
goed van hulle taak gekwyt en was 'n krag in die Boland.

SPRINGBOKKE

Die OKP het deur die jare dne speeisters opgelewer wat
Suid·Afrika verteenwoordig het, nl.

Marlene Rei< (1961 en 1965)

Rita Marais (1963, 1965 en 1966)

M. Winckler (1966)

Marlene Fick Rita Marais

SA ONDER 21-CEFENGROEP

R. Meyer (1986,1 987,1 988)

M. Rabie(De Beer) (1983)

SA ALlIEDSPAN

M. Rabie(1983)

SA SWIFTSPAN

R. Meyer (1986, 1987,1 988)

SA GRAAD IV-SKElDSREGTERS

R. Meyer, E. Versfeld, L de Villiers. H. Bester

BOLANDSPELERS (A-SPAN)

1955: G. Gerber

1956: M. GeJdenhuys

1957: A. Nel, M. Sauerman

1958: A. Nel

1959: M. Potgieter. A. Nel

1960: R. Marais. A.NeI, M. Potgieter

1961: A. Nel, L de Villiers, R. Marais

1962: L de Villiers. L Kriek, M. Moller, A. Nel

1963: A. NeJ, L Kriek

1964: M. v.d. Vyver, T.louw. E. Rossouw

1965: M. v.d. Vyver

1966: E. Rossouw

1967: V. de Villiers. A. Fourie, C. Waiters

1968: J. Tromp

1969: H. Martins

1970: H. Martins

1971: A. Waiters

EERSTE HOKKIESPAN -1976
(Wenners vandieSeniorBolandbel<er)

Agler.E. Engelbrecht, A. Bosman. S. Hofmeyr. V. Kotze. l Theron, S . Bothma, E.Lombard. L Hauptlleisdl
Veor. E.vanWyk, E. Siabbert (kapt). mej. A. Ne1 (afrigler). dr, e .G. de vrtee (reklor). P. van Eeden (onde<1<apt.). M. Hamman
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1972: A. Wallers, S, Bester
1973: S, Bester, R. Loots

1974: P, van Eeden, R. Loots, A. Myburgh

1975: E. Siabbert, V. Kotze, P. van Eeden, F. E'lChstedt,
M. Uebenberg

1976: E.Siabbert, S. Holmeyr, P. van Eeden
1977: S. Holmeyr, E. Engelbrecht E. Siabbert
1978: S. Holmeyr, L Swart, L Theron

1979: L Swart, T. van Heerden, A. Pienaar
1980: A. Pienaar, A. Nortier, T. van Heerden
1981: R. Wallace, M. Muller, A.Pienaar
1982: M. Muller, M. de Villiers, M. de Beer, H. Botha,

R.Wallace
1983: M. de Beer

1984: M. Rabie (De Beer), E. Siabbert,M. Nieuwoudt
1985: M. Botha

1986: R. Langenhoven, R. Meyer
1987: R. Meyer

1988: R. Meyer, L de Villiers

1989: A. v.d.Westhuizen

VEROWERING VAN UGABEKERS IN DIE BOLAND

Eerste span: 1976 en 1986
Tweedespan: 1976, 1980 en 1986

Derdespan: 1976, 1983, 1984 en 1985

BOLAND-TOERNOOIBEKER

OKP wen hierdie beker in 1983, 1984, 1987 en 1988
SA KOLLEGESTOERNOOI: 1979 TOT 1988

By hierdie toemooie het die eerste span van die OKP be
sondergoed gevaar, diebestevan aile kolleges in Kaapland.
Die OKP het aan ses van hierdie toemooie deelgeneem en
elke keer derde uit twaall spannegeeindig.

Daar word ook elke jaar 'n SA kollegesspan by hierdie
toemeoi gekies. Die volgende OKP-spelers is tot die span
verkies:
1980: T. van Heerden

1981: A. Pienaar, R. Wallace

1982: M. de Beer, R. Wallace

1984: M. Rabie (De Beer)

1987: R. Meyer
1988: R. Meyer

MEJ. AUCE NEL

Mej. Nel is in 1955 aan die OKP as dosente in Uggaamlike
Opvoedingaangestel en het sederthaar aankomstot vanjaar
asalrigter vandiehokkiespanvandie Kollegeopgetree. Alice
Nel het sinoniem geword met hokkie aan die OKP en in die
Boland.
Toe mej. Nelby die OKPaanland, het sy reedsdieSuid-Kaap
spanteen EngeIand en die VSAver1eenwoordig. 8ehatwedal
sy se~ in die OKP-spannewal sy algerig het, gespee! het (tot
1978), spee!sy in die Bolandspan van 1957 tot 1967 - onder
andere teen spannevan Skotland en ler1and wat hier in SA
kerntoer het

Sy was 'n Bolandkeurder vir 12 jaar, die bestuurder van die
Bolandspanby SAtoemooievir10jaar,wedstrydsekretaresse
vir 30 jaar tot in 1988, 'n Suid-Afrikaanse senior hokkie-
skeidsregter sowel as 'n graad3-afrigter. •
Toe die Suid-Afrikaanse Vrouehokkieveren;ging dan ook in
1987 besluit om voortaan Springbok-merietetoekennings te
gee aan persone wal verdiensteiike bydraesgelewer het ten
opsigte van die organisasie van en betrokkenheid by die
verskiJlende Hokkie-unies, was Mice Nei die eerste dame in
die RSA wal hierdie uitsonder1ike verering te beurt geval het
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Mej. AliceNei

En 'n beter keusevir die eersteSpringbok-merietetoekenning
kendieSA Vrouehokkievereniging beslisniegemaakhet nie.
Ons wat haar vir soveel jare ken, is bewus van haar onver
moeide ywer, presiesheid, en bekwaamheidasatrigter sowel
as administratrise. Sy het voorwaarhaar leweaan hokkie by
die OKP en in die Boland gewy - en danword aIhaar ander
sportbetrokkenheid nie eensvermeld nie.

Die vrug op haar arbeid word weerspieel deur die prestasie
van !aile oud-studente dwarsoorKaapland as afrigsters van
skoolspanne, speiersin verskeie k1ub- en provinsiale spanne
in verskeie hokkie-unies en hul betrokkenheidop administra
tlewe gebied. Die hokkiespeelstersvan die OKPwas deur aI
die jare bekendvir hul puik sportmangees en hullewas ware
ambassadeurs op en van die veld by aile wedstryde en toer
nooie - 'n onverbeter1ike getuigskrifvir Alice Nei. Watler oud
student van die OKP sal Alice Nei oolt vergeet?

Mans
'n Hokkieklubvir mansis in 1926 gestig, maardie belangstel
ling was sodanig dat die k1ub slegs twee jaar na die stigting
doodgeioop het

Aan die begin van die dertige~are het die belangsteiling her
lewe envanal 1932 het die k1ubweerspannein verskeie ligas
ingesktyf.

In 1933 verower die eerstespandieKeyter-beker, danksydie
ywer en entoesiasmevan die ksptein, mnr. H.J. Ie Roux, en
die atrigters, mnre. J. Louw en Cloete. Se~ 'n spesiale
k1eurbaadjiewapen is antwerp vir die eerstespanspelers.

In 1938 word die P1atteIandse Hokkie-unie gestig. Die OKP
spannehet geedpresteerenwen in die daaropvolgende jare
socs volg hulle kempetisies:

1939: Die tweedespan

1942: Die tweedespan
1943: Die eersteendie tweede span

1945: Die tweede span

1951: Die eerstespan

BOLANDSPELERS

1949: C. Nunneiey
1951: J. Maree, O. Heunis, D. Meyer

In 1955 hetdie k1ub homaandieUnie onttrektoedear neg net
twee spanne in die Unie oorgebly het Vriendskaplike
wedstrydeis toe vir die spannetoten met 1959 gereel.

Tot 1959 het dieOKP-spannein Interkollegewedstrydekragte
gemeet met die manspanne van die Hugenote-kollege op
Wellington.

AI het die manshokkiespanne verdwyn, het die vierdejaarstu
den1e in die vak Uggaamlike Opvoeding neg deeglik kennis
gemaak met ,!Ie sportsoort onder die bekwameleiding van



EERSTEHOKKIESPAN:1926

W. Valscheni<, P. Smit, D. Cefflers, N. Bassan (kapt). J. Katz• •J. Marais. D. du Plessis. K. Kie/block. J. Hougaard. L Scheepers. A. Walters.
C. van Tromp

EERSTE HOKKIESPAN: 1933
Wenners vandie Keyter-beker

Agler:I. du Plessis. D. v, Eeden. J. Willers. J.J. du Toil, H. Patgieter
Midde/:T. Holzapfel. J. Marais. H.J. le Raux (kapt.). C. Anderson . W. Meyers

vcoc H. Arangies. D. Baard
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KORFBAL en NETBAL

25
4

37
8

Tweede
span

Tegniese KoIIege Johannesburg

OKP

NonmaalkollegeJohannesburg

OKP

NonmaalkollegePretoria

dree!. Reeds in 1936 word daar aI 'n netbaltoemooi op die
OKP-bane aangebied. Vanaf 1940 help mej. Musto met die
alrigting en dit werp dadelik vrugte a!. Dit was 'n belangrike
jaar in die bes1aan van die netbalklub, want dit is die jaar
waarJn daar vir die eers1e keer 'n nelbalbekerdeur die OKP
verower word.
Die spel het netbalgeword en die provinsie Boland, maardie
OKP se reputasie het nag aftydonverbeterlik gebiy.

In 1944het die tweede span nie een wedstryd verloor nie en
die eersfe span speel gelykop met die eerste span van die
Universfteft van Stellenbosch.

Mej. Morkel worddie alrigter in 1945 en die groot gebeurtenis
daardie jaar was 'n toer wat na Johannesburg ondemeernis.
Die motivering was dat "die eerste en tweede spanne ver
reweg die wenners in die liga was en om seker te maak dat
ons die beste in die Unie is, het ons besluit op 'n toer".

Die wedstrydtellingsop die toer spreekvanself:

Eers1e
span

32

1

24

4

33

16

OKP

Geesdrif, toegewydheid en lojalfteit - hierdie eienskappewas
deur al die jare kenmerkend van die kortbal-en netbalspelers
aan dieOKP.

Die eerste vermelding van kortbal aan die OKP vind ons in
1923. In daardie jaar was daar70 spelers en daar is om twee
skade meegeding wat die OKP altwee verower het. Die
puntestand vir die WP-skild was: OKP 6, WOK 4 en Stellen
bosch 2.

Die hoopworduitgespreekdat: "TheTrainingCollegeof PaarJ
for many yearsretain the reputation of having the best Basket
Ball team in the Westem Province".

Gedurende 1926was vervoer nag 'n probleem en daar word
nag van 'n lome gebnuik gernaak. In daardie jare word daar
ook nag teen onder andere skoolspanne meegeding, nl. die
van La Rochelle en die HoerMeisieskool. Die baan is nie van
die beste nie endaar wordgekladat hulle in die "Gobi Desert"
moetspeel.

Gedurende 1932 word die beker en die skild waarommeege
ding is, veroweren gedurende 1933 is daar vir die laaste keer
kortbalaandieOKPgespeel. Die redeshiervoor wasdat hulle
te veel teen skole moes meeding en dat netbalhullemet meer
kolleges en universfteile in aanraking sou bring.

Die geboortejaar van netbal aan die OKP was dan ook 1933.
Om'n nelbalbaan te bekom is 'n nuwe blad teen 'n kos1e van
£27 oor die kortbalbaan gegooi.

In 1934 het die nelbal alreeds begin floreer en teen die
1935-seisoen was die netbalspannevan die OKP aI goad op

KORFBALSPAN: 1921
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EERSTE NETBALSPAN: 1940
(Wennersvan die WP-beker)

R. de Villiers, A. Hanekem,J. Ehlers, mej. M. Musto (afrigter),L Hanekcm, D. Engelbrecht en H. Potgieler (sel<r.)
Veor: I. Robertson (kapt)

OKP 17 16

Universits it Pretoria 14 9

Totale doele aangeteken: Vir: 106 78

Teen: 35 2t

U~ die beskikbare gegewens kan die prestasies van die net
balkJubvanal 1949 saos volg saamgevat word:

1949: AI vi er bekers waarom meegeding word, word
verower.

1951: Die prestasie van 1949 word herhaal.

1956: Anna de Jager en Gerda Rode word gekies am in die
gekomb ineerde WP-studentespan teen 'n Britse
toerspan te speel.

1957: Die eerste vier spanne is onoorwonne en die eerste
span word as die beste span op die Bolandtoemoo i
aangewys.

1958: Die eerste vier spanne is weer eens onoorwonne en
nege spelers word gekies am Boland te verteenwoor
dig. Die sukses wat behaaJ word, word toegeskryf aan
die !wee bekwame afrigters. rnejj. Williamson en Ne!.

1966: In hierdie jaar word daar geskledenis aan die OKP
gemaak toe 'n eerstejaarstudent haar Springbokkleure
verwerf.

Bbie Joubert is op Barrydale gebere. het daama op
VredendaJ gewoon en voltooi haar skoolloopbaan aan
die Hoerskool Diri<ie Uys op Moorreesburg. Sy word
as neentienjarige tot lid van dieSpringbokspanveri<ies
terwyl die gemiddelde ouderdom van die span 26 is.

Bbie Joubert: Springbok 1967. 1970en 1973

Die span besoek Australie gedurende 1967 am aan
die Wereldtoemooi in Perth deel te neem, waar hulle
derde ult nege spanne eindig. grotendeels te danke
aan Bbie Joubert se puik doelwerk. NetbaJ van 'n bale
hoe gehalte word gespeel en dit was ook die eerste
keer in die geskiedenis dat Suid-Afrika daarin kon
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slaag om Engelandte klop - met eendoel.

Terwyl mej. Joubert in die SWD skoolgehou het, is sy
weer in 1970 tot die Springbekspan verkies wat in
Nieu-Seeland gaan toer het en 34 wedstryde daar
gespeel het.

Die groot eer va! haar te beurt deurdat sy by twee
geleenthede, 1970 en in 1973, die Suid-Afrikaanse
Sportmerietetoekenningvirnetba!vandieStaatspresi
dent ontvang.

Elbie is nou mev. Engelbrecht, sy woon indie Paarlen
is verbonde aan die Hoer Meisieskool.

Die eerste span eindig seammet die eerste spanvan
dieUniversiteit vanStelienbeschbo-aandiepunteleer
en deel die Boland-baker.

1967: Dieeerstespanis onoorwonne, klop dusonderandere
die Maties en die Wokke, en verowerdie beker.

1969: Mej. Tobiana Louw word verkies as lid van die
Springbekspanwat die volgende jaar in Australie sou
speel. Sy was op daardie stadium 'n LO.-dosentaan
die OKP en die afrigtervan die OKP-span waarin sy
sell ook gespee! het.

Tobiana Louw Springbok 1970

1972 tot 1976:

Gedurende hierdie jare lewer die OKP verskeie
spelers vir die Boland sa 6-, C-, D- en onder 2 1
spanne.

In 1973 is daar 21 spanne aan die OKP wat nelba!
speel.

In 1974 bestaan die klub uit 140 spelers en vyf
ligaspanne word ingeskryf. Die eerste span wen die
Reserwe!iga

Aan die begin van die tweede kwartaal sluit mej. S.
Barnard by die personee! van die OKP aan en daar
begin 'n bloeitydperk vir die netbalklub.

1977: Ses spanne neern aan ligawedstryde sfeel. Mej. Bar-
nard speel in Bolandse A-span. •

1978: AIvier spanne seevier in hulie onderskeie ligas.

1979: Die k1ub bestaan uit 150 speelsters. 5 spanne speel in
die Bolandse senior ligas en twaall koshuisspanne
speel teen mekaar in 'n kompetisie.

1981: D~ is die eerste keer dat 'n OKP-span aan die SA
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Sophie Barnard

Koliegestoemooi deelneem entwee OKP-ersword tot
die SA Kolieges se A·span verkies.

1983: OKPwordasnaaswennerby dieSA Kollegestoemooi
inGraeff-Reinet aangewys endrie speelsters haa!die
A-spilJ1.

1984: Vir die sewende jaar agtereenvolgens wendie eerste
spandie Interkollege-kragmeting teen WOK.

Ses OKP-speelsters word ingesluit in die SA Kol
legespan wat die Republiek van China besoek.

1985: Die eerste span is diewenners van die Grootuitdaag
kompetisie in die eerste Iiga en die derde span is die
wennersvandieU~Iop- asook dieGrootuitdaag-kom
petisie in die tweede Iiga. Hulie teken ook die meeste
doele van aile spanne in die Bolandse liga aan en
verower met hierdie prestasie 'n derde beker,

NETBAlKAPTEINE IN1985METTROFEE

Agler:A Ellis, L Coetzee, mej. S. Barnard(alrigter), P. Lambreclrts
Voor. M. Wage,S.Pieters



Die Bolandse Welwillenheidstroleeword aan die OKP
netbalkJub toegeken vir puik sportrnangees wat deur
aile OKP-speelsters openbaar is.

OKP eindig tweede by die SA Onderwyskollegestoer
nooi en twee spee!sters word tot die SA Kolleges se
A-span verkies.

1987: Die eerste en tweede spanne eindig gesamentiik
eerste in hulle onderskeie afdelings, maar word op
doelgemiddelde tweede geplaas.

As deel van die Paart 300-fees word die Suid
Afrikaanse Onderwyskolleges -netbaltoemooi deur
OKP aangeb ied. Elf kollegespanne neem dee!. Netbal
van 'n hoogstaande geha!te word gespee!. OKP se
netbalspan vaar besonder goed soos die volgende
uitslae wei aantoon:

Klop Polchefstroom t 8-16

KJop Pretoria College of Education 33-8

Klop Windhoek 34-8

K10p Oudtshoom 33- t o

K10p Bloemfontein 32-25

KJop Wellington 42-32

Gelykop teen Potchefstroom 33-33

Verioor teen Normaalkollege Pretoria 34-30

Die volgende spee!sters is ingesluit in die SAO-span:
Karien van Deventer en B izabeth Gelderb lom (A
span), Adele van As (B-span).

1988: Die eerste span wen die eerste liga en die tweede span
wen die eerste reserweliga.

1989: Adri Wiid en Elizabeth GeJderblom word opgeneem in
die SA Kollegestoerspan wat die Republiek van China
van 15 tot 30 Desember sal besoek.

BOLANDSPELERS
Na aanleiding van die nelbalverslae wat in die OKP se
jaarblaaie verskyn het, het daar 3 speelsters vanal 1956 vir
die Boland se A-span gespee!, n!. Bbie Joubert (student),
Tobiana Louw (dosent) en Sophie Bamard (dosent). Ter
selfdertyd het ongeveer 'n 100 speelsters die Boland in sy B-,
C-, D-en Junior spanne verteenwoordig.

Die OKP kyk met trots terug oor sy netbalveriede . Die net
balspanne van die OKP was deurgaans 'n krag in die verskil
lende Bolandligas waarin hulle meegeding het en hierdie
sportsoort het deur die jare 'n belangrike rei gespee! in die
ontwikkeling van 'n gesonde sportrnangees , aangename
mededinging en liggaamlike fiksheid by 'n baie groo t aanlal
damestudente.

TENNIS

Slegs 'n maand na die arnptelike opening van die Kollege op
10 Maart 1917, het die prinsipale, mej. M. Marais, die Kol
legekomitee se toestemming gevra vir die aanle van tenn is
bane. Twee tennisbane is in dieselfde jaar gebou en die
studente, wat tot aan die einde van 1916die bane van die Hoer
Meisieskool en die Hoerskool LaRochelle gebruik het, het nou

oor hulle eie bane beskik. In 1920 het daar ook mans by die
Kollege ingeskryf en in 1922 het hulle 'n eie tennisklub gestig
nadat hulle self 'n baan gebou het Die twee k1ubs net apart
bly voortbestaan totdat hulle in 1949 gearnalgarneer het

Die belangstelling in tennis hetaan die beginvan die twintiger
jare so toegeneem dat die sekretaresse van die darnesklub in

EERSTETENNISSPAN

1926

Agler. F. van l yl, J. Theron
(sekr. ), J . Hougaard(kapt),
P. Smil, J. van Rooendal

Voor. F. Kotze, D. Cilliers,
M. Metzler

87



EEASTETENNISSPAN

1934

Agler: A.vanZyI,
J. Holtzhausen,

J.P. van der Merwe, E. Osler,
M. Kirstein

Voor: S. Brown,
J.le Aoux (kept ),

W. Meyers(onderkapt)

die jaarverslag van 1923 gemeld het dat dil baie bemoedigend
is om te merk del lennis "at the Paarl Training College is year
by year gaining in popularity ; and that throughout the season
great enthusiasm has been shown". In die beginjare is die
afrigtingswerk van die dames deur mev. H. Borcherds onder
neem.
Die twee klubs het aan geen bepaalde kompetisie deel
geneem nie, maar vriendskaplike wedslryde is gereeld
gespeel teen o.a. die Paarlse Hoer Jongenskool, die Hoer
Meisieskoo l, die Paarlse C.J.V., die Sentraal-Paarl -ten
nisklub, die Paarlse Polisieklub, die Opleidingskollege Wel
lington,die Hugenote-Universiteitskollege en die Paarlse Hoer
Handelskool.

In die klub se jaarverslag van 1933 is die bewenng gemaak
dat dit 'n struikelblok op die pad van vooruitqanq is om aan
geen bepaalde kompetisie deel te neem nie. In 1935 het die
dames vir die Bassonbeker-kompetisie ingeskryf, maar in
1936 is as gevolg van 'n gebrek aan fondse, nie weer ingeskryf
nie. Die mans wat in 1938 vir die Thurston-kompetisie in
geskryf het, moes hulle in 1939 om dieseltde rede aan die
kompetisie onttrek.

Nadat mev. H. Borcherds die Kollege in 1933 verlaat het, het
mej. M Musto tot 1944 die afrigting van die dames waar
geneem . Sy is in 1945 opgevolg deur mej. E. Morkel wat tot
1950 die dames in tennis algerig het Nadat rnejj. A. Rabie, L
Wessels en mev. H. van der Merwe tot 1954 die betrekking
van dosente in Iiggaamlike Opvoeding beklee het, was meli.
A. Nel en M. Williamson sedert 1955 vir die afrigting van die
dames verantwoordelik.

Die mansdosente verantwoordelik vir die Liggaamlike Op
voeding en die derdejaarstudente in LO. het die afrigting van
die eerstejaar- en tweedejaarmanstudente waargeneem.

Vanaf 1955 was die belangstelling onder die dames so groot
cat die finalejaardamestudente as afrigters opgelei is om die
eerstejaardames al te rig. Aile dames en mans wat Liggaarn
like Opvoed ing geneem het, was natuurlik verplig om tennis
te speel, en hulle te bekwaam as afrigters. Studente wat nie
Liggaarnlike Opvoeding as vak geneem het nie, is sterk aan
gemoedig om tennis te speel.

Alhoewel die OKP neg nie as 'n klub by die Bolandse Distrikte
Tennisve reniging geaffilieer was nie, kon van ons beste
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spelers vir die Paarlse klub speel en dit was juis in 1956 dat
OKP sy eerste Boland-tennisspeler in die perseon van Abe
Nothnagel gelewer het In 1958 het Nice Heyns gereeld vir die
Bolandspan gespeel.

Vanal die begin van 1961 is die tennis onder leiding van mnr.
H. McEwan en mej. A. Nel op behoorlike klubgrondslag geor
ganiseer en is die klub by die Bolandse Distrikte-Tennis
vereniging geaffilieer. Vanal 1961 tot 1989 was die OKP
spanne goed verteenwoordig in verski llende ligas in die
Bolandse Senior kompetisies. Die spanne het baie goed
gevaar in die onderskeie ligas.

/>be Nothnagel, onseerste Boland-speler



EERSTETENNISSPAN - 1976
(Wennersvan die Boland seGrootuitdaagbeker)

T. van ZyI, mnr. J . van derPoel,C.Munro (kept), CWeideman, J. du Plessis,A. van Zyl

UGABEKERS VEROWER

1962 · Faurebeker
1965 - Faurebeker

1976 - Grootuitdaagbeker (mans)

1980 - Grootuitdaagbeker (mans)

BOLANDSPELERS(A-5PAN)OPGELEWER
1956: AbeNothnagel

1958: Nico Heyns

1959: NicoHeyns
1961: Louis Nel

1962: Lizettede Villiers

1963: Lizettede Villiers

1974: Carte Munro

1975: Tony vanZyl

1976: Tony van Zyl

1977: Tony van Zyl

1977: Inma Schietekat

1979: Ludwig vanCoppenhagen

1981: Ronelle Wallace

1982: Ronelle Wallace

DOSENTE WAT BEHULPSAAM WAS MET AFRIGTING
VANAF 1955 TOT1989

Mnre. H. McEwan, M. Rosseau, C. Rossouw, J. van der
Poe!, P. Steenkamp, J. Verster, drr. D. du Toit, J. Anker,
mnre. H. Griessel, A. Malan, mej. A. Ne!
OKP-TENNISKAMPIOENSKAPPE

Vanaf1962 tot 1980 is daarjaarliks 'n kampioenskap gehou.

KAAPLANDSEONDERWYSKOLLEGE~

TEtINISTOERNOOI

In 1977 hetdieOKP-tennisklubdieander kollegesinKaapland
genader omdeel te neem aanso 'n toemooi in die PaarI. Die
reaksie van die ander kollegeswas bale gunsbgen asgevolg
van die sukses van die toemooi is daar besluit om dit jaarliks
tehouop 'nroterendebasiswatbetrel diekollegewatdit gaan

aanbied.

Dit was veral mnr. Ben Calitz (destyds~rtadministrateur
aan die OKP) wat 'n reuse-aandeel gehad het in die
totstandkoming van hierdie toemooi.

Die mans- en damespanne van die kolleges het apart om
troleemeegeding.HierdietoemooiisjaartiksdeurBolandbank
gebarg.

Vanal 1977 tot 1989 het die OKP-manspan agt keer en die
dames negekeerdie troles verower.

In1979 worddaarbyhierdie toemooi,watdeurdieOnderwys
kollege Port Elizabeth aangebied is, besluit om 'n gekom
bineerde Kaaplandse Kollegesspan te kies wat dan teen 'n
provinsialeuitnodigingspansou spee!.

Die volgende spelers het OKP verteenwoordig in die
Kaaplandse Kollegesspanne:

1979: JennyBiaden en Ludwig van Coppenhagen

1980: Elrie de Villiers, Beatrice Roos, Vonnie Mostert en
BnuwerMostert

1981: Ronelle Wallace, Wiebe Mouton, Bnuwer Mostert en
Ludwigvan Coppenhagen

1982: Bnuwer Mostert, Vivien Turner, Ronelle Wallace en
Marjo Swart

1983: Marjo Swart, Marelize Nothnagel, Henkie Cooke en
VivianTurner

1984: Marjo Swart,Marelize Nothnagel en Frank Laubscher

1985: Marjo Swart, MarelizeNothnagel, Frank Laubscher en
Awie Marais

1986: StephenKeyser, ElsieVersleldenMarelizeNothnagel

1987: Stephen Keyser, Elsie Versleld en Lieslde Villiers

1986: NickySmit,DanieIe RouxenLiesldeVilliers(kaptsine
vandie damespan)

1989: Danie Ie Roux (kaptein: manspan)

Vanal 1986 tot 1989 het die anderprovinsies ook provinsiale
Onderwyskollegestoernooie gehou en dan hulle sie gekom
bineerdeprovinsialeKollegesspanne gekies. Die vier provin
sies se provinsiale Kollegesspanne het dan teen mekaar
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gespeel. Die eerste SA Onderwyskollegestoemooi het in
1986 in Port Elizabeth plaasgevind.

Tydens hulle studiejare het studente vir baie jare die geleent
heid gehad am afrigtingskursusse by te woon wat deur die
Boland-Distrikte-tennisvereniging gereiHis wat hulle in staat
gestel het am hulle as intermediere afrigters te bekwaam.
Sommige studente was oak behulpsaarn met afrigtingswerk

by plaaslike laerskole.

Die oud-studente van die OKPhet dan oakbaanbrekerswerk
optennisgebiedverrigbydie skolewaarhulleonderwys gegee
het en ons tennisspelers was goed verteenwoordig in k1ub
ligaspanne dwarsoarons land. Drie vandie oud-OKP-spelers
het hulle selfs later as professionele afrigters bekwaam, nl.
Abe Nothnagel, Louis Nel en Hetta Laubscher.

KRIEKET
Toenemende belangstelling in die sportsoort het gelei tot die
stigting van 'n krieketklub aan die OKP in 1943. Dit was dan
oak veral tedanke aandieywer van mnr. 1. McCallumdat daar
in 1946 vir die eerste keer 'n bestuur verkies is en krieket sy
regmatige plek saarn met die ander sportsoorte aan die OKP
kon inneem.

DieOKP-spanhet in 1947 in die BolandJuniorligameegeding
am die Faureskild en het in dieselfde jaar die skild verower 
'n prestasie wat in 1946, 1949 en 1952 herhaal is.

In 1950 en 1951 het die span oak afrigtingshulp ontvang van
mnre. Wardle en Cr,,;g, twee beroepsafrigters uit Engeland.
Verderwasdit oak metgroat blydskapdat 'nsementoefenblad
in 1951 in gebruik geneemis.

N8 die verowering van die Faure-skild in 1952 is die
krieketspan na die Bolandse Eerste Uga gepromoveer en
reedsin 1953 hetdieOKPsyeerste Bolandspelersopgelewer.
te wete N. Whitfield en N. Singleton. Die gehalle van krieket
het vinnig verbeter en die OKP het sy eersteligastatus behou
tot in 1974. Maar dit was vera! in die aanvangsjare van die
sportsoart dat 'n stewige fondament deur die personeel van
dieUggaarnlikeOpvoedingskursusgeleis.Mnre. I.McCallum,
J. Schoombee, C. Ackermann, I Gredley en H. McEwan het

bale tot dieentoesiasmevirdiespsl bygedra,veraJ omdathulle
oak self gespeel het S6 berigdie Jaarblad van 1951 datmnr.
Gredley in daardie jaar nie net die beste boulgemiddelde
gehad het nie, maar oak die hoagste lopiegemiddelde!

In die middel vyftige~are het oak die tweede span wat in die
derde liga van die Boland gespeel het, op dreef gekom en in
1956 word die Bekker-beker verower. Die Bekker-beker vind
oak weer sy tuiste in die OKP in 1963 en 1980. toe oak die
Rauch-beker verower is.

1963 was nie net 'n feesjaar vir die OKP nie, maar oak 'n
feesjaar virdie OKP-krieket Inhierdie jaarisdie langverwagte
kolfblad Vir die eerste keer in gebruik geneem en namnr,
Swanepoel wasditveraJmnr. Dirkde Beerwathierdiekolfulad
vertroetel het tot een van die bestes in die Boland.

Die gloriejare vandie OKP se krieket het oak nou 'n aanvang
geneem. Studente is gereeld na krieketskole in die Kaap
genoai am afrigterskursusse moo te maak, meer spelers is
deur die keurders raakgesien en mnr. McEwan, daama mnr.
De Beer, het sitting gehad in die Bolandse Krieketbestuur.
Mnr. De Beer is oak later verkies tot vise-president van die
Boland-unie.
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EEASTE KAIEKETSPAN
1949

(Wenn"", vandie
Faureskild)

Agler. W. Nel,O. Heunis,
P. vanderMerwe, I.
Marais, C. Nunneley
Veor. N. Jennings

(onderkapt.)
mnr. C. Ackermann,
F.Pienaar(kapt),
mnr. W.Gredley,

B. Geldenhuys (sekr.)



EERSTE KRIEKETSPAN -1976
(Wenners vandie Eerste Reserwe/igavandieBoland)

Sittend: Andre JansenvanVuuren, Roy Kelbricl<, mnr. D. de8_(afrigter), Richard Stretch(kaptein), Dean van Rooyen
Staande:Jeremia vanHuyssteen; Hugo Brand, Tony Ryan, Dean Terblanche, Radie Doubel!,JacquesdeBeer,Jackie Joseph

Vanal die sestiqsrjaretot en met die tagtige~are hetdie OKP
as't ware die sentrum van die Bolandse Krieketunie se
bedrywighedegeword. Afrigtingskursusse, skeidsregterskur
susse, Aigemene vergaderings en Jaarvergaderings is a1les
hier gehou. Dit is eers met die verkryging van die Oude
Ubertas-veld dat die Bolandse Krieketunie sy Bestuurs- en
Aigemene vergaderings na Stellenbosch varskuil het.

Aandie eindevan 1974is besluit am afte skuif na die Eerste
Reserweliga, omdat ons studente nie tydens vakansietye
wedstrydverpligtinge kon nekom nie. Reeds vanal die begin
was dit duidelik dat die OKP 'n groat krag in die liga is en in
1975 deel hulle die krieketskild met die Militere Akademie.
Hierdie skild vind dan oak sy tuiste by die OKP in 1976, 1977,
1978, 1980, 1986 en 1987. In 1988, die laaste jaar wat die
OKP in die Earste Reserweligaspeel, word die skild weermet
die Militere Akademie gedeel.

In1976 is besluit amkollegeslandswyddie geleentheid tegee
am teen mekaar mee te ding, met die oog daarop am 'n
verteenwoordigende SA Kollegesspan saam te stel. On
gelukkig kon die OKP nie elke jaar aan die kompetisie deel
neemnie, maar indiejarewaarin daar weldeelgeneemis,het
die OKP-span gereeld goed presteer en gereeld spelers
gelewerwat opgeneemis in die SA Kollegesspan.

In die tagtige~are is voortgegaan met afrigtingskursusse by
die OKPen onder leiding van mnr. R. Cloete is dames oakvir
die eerste keer ingesluit by die kursusse. 'n Hoogtepunt was
in 1989toe 40dames'n mini-krieketkursus voftool het

Vanal'nkleinbeginin1943hetdieOKP-krieketklubtot in 1988
nie net gegroei tot 'n sterk klub in die Boland nie, maar tot 'n
klub wat met trots ken se dat dear moeite gedoen is am
onderwysers na skole uit te stuur wat nie net 'n Iielde vir die

spel het nie, maaroak watafrigtingswerkbetrel, 'n aanwinsvir
krieket in die brae is.

Deurdiejarehetdie Kollegedievolgendespelersgelewerwat
die Boland in 'n A- 01B-spanverteenwoordig het:

1953N. Singleton, NWhitfield

1956 G. Keyes

1959 G. Streso, D. Bewidenhout

1961 T. Johnson (12e man: A-span)

1963 T. Johnson

1965 R. Taylor

1969 A. Badenhorst

1970 K. Adriaanzen

1971 B.Deysel

1973 R. Kent C. Barham, L Scheepers, B. Phillips

1975 R. Noble

1976 R. Stretch, R. Kelbrick, D. van Rooyen

1977 D. Terblanche, G. Suttie (Boland President XI-tal)

1984 M. la Grange

1987 C. Spilhaus

S.A. PLATTELAND

1975 R. Noble

W.P. PLATTELAND

1963 T. Johnson

1970 R. Schultz
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B-Span

N. Rossouw

J. Ferreira

J. Ferreira

G.Suttie

V. Tee

Paarl: 1979

E. Keyser

N. Rossouw

J. Steenkamp

I. Strydom

N. Rossouw

S. Vermeulen

M. Erasmus

K. Stevens

. M. Olivier

Potchefst room : 1980

J. Alexander [o.kapt.)

Port Elizabeth: 1981

L Kets

M.Milne

Durban: 1982

Wellingt on: 1984

M.la Grange

Durban: 1986

C. Spilhaus

M.la Grange

Potchefs troom: 1987

M.la Grange

·Gegewens saver moontlik korrek. Geneem uit OKP
jaarblaaie 1943-1988 en OKP-krieketklubnotules.

BOLAND JONGSPAN (PLATTE LA ND)

1981 J . Alexander. L Kels . N. Rossouw, P. de Klerl<

1982 L Kets, M. Olivier

1984 M. la Grange, C. Spilhaus. E. Keyser. J. Visse r

1985 E. Keyser, J . Rabe

1986 E.Keyser, J. Rabe, N. du Toil, M. Erasmus

1987 E.Keyser, M. Erasmus. S. Myburgh

S.A. KOLLEGESSPANNE

Graaff-Reinel : 1976

A-Span

R. Stretch

R. Kelbrick

D. van Rooyen

Preto ria : 19n

J. van Huyssteen

J. Steenkamp

D. Terblanche
Bloemfo nte in : 1978

C. Prinsloo

J. Steenkamp

A. Edwards

GIMNASTIEK

Martinvan Rensburg

Gimnastiek in OKP is deur die jare vereenselwig met die
Vertoonspan wat in 1974 onder leiding van mnr. Bokkie Louw
gestig is. Die doe lstelling van die Vertoonspan was om as
vertoonvenster van die Kollege die naam en beeld van die
Kollege ui11edra, maar vera! om 'n diens aan die gemeenskap
te lewer in die vorm van vermaak gekombineer met goeie
gimnastiek. Benewens goeie gimnaste moes lade van die
span ook van onbesproke gadrag wees.

Die span .wat slegs op uilnodiging opgetree net, het so gewild
geraak da1dear min dorpe in Noord- en Suid-Kaapland en die
Westelike Provinsie was wear hulle nie opgetree het nie. By
die Kaapse Skou het nagenoeg 3 000 mense een vertoning
bygewoon. Landbouskoue, skoolfunksies en feesgeleent
hade het hulle van Upington tot Riversdal laat reis. Bespra
kings vir optrades moes dikwels ses maande vooruit gadoen
word en in 1974 alleen hel die Vertoo nspan elf optrades
gehad.

In 1981 het Martin van Rensburg provinsiale k1eure in gimnas
tiek verwerf en was hy Bolandkampioen in syafdeling. Tydens
die SA Gradekampioenskapsbyeenkoms op Stellenbosch
het hy 'n silwerrnadalje verower.

Die Vertoonspan is in 1984 ombind.

Mnr. Bokkie Louw
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JUDO: 1989

Johan Smit
Die OK P se laaste Springbok

Aanges ien die OKP nie oor 'n eie swembad beskik
het nie, het studente na die Paarlse swembad
gegaan om afrigting Ie ontvang . Twee studente,
Chris Cornelissen en Frank de Villiers het in Maar!
1948 elk die silwenmedalje in lewensredding in die
langstraat-swembad in Kaaps1ad verwerf. Hierdie
prestasie is sedertdien deur baie studente herhaaJ.

In 1961 is die Kollege se eie swembad vo llooi. Die
eerste swemklub is gevolglik in 1962 gestig en in
Maart 1962 is die eerste swemgala daar aangebied
onder leiding van mnre. Meyer en McEwan .

In Maart 1963 besoek 'n span swemmers Tulbagh
waar hulle 'n baie geslaagde duik- en lewensted
dingsdemonstrasie aangeb ied hel Tydens die jaar
Iikse lewensreddingseksamen verwerf 3 kand idate
die Instrukteursdiploma. 28 die bronsmedalje terwy l
6 studente silwenmedaljetoekennings verwerf.

Die jaarlikse swemga la het 'n hoogtepunt op die
OKP-sportkalender geword. Onder leiding van mnr.
Dirk de Beer is die swemgala in 1967 uitgebrei am
voorsiening te maak vir die dee lname van leerfinge
van die plaaslike ska le . Die LO-studente was
Verantwoordelik vir die organ isasie en taesig. Die

SWEM
interkashuis- en interkJaskompetisies was egter deurgaans die hoog
tepunt van hierdie baie suksesvalle byeenkamste. Weens daJende
studentegetalle is die jaarl ikse swemgaJa in 1987 vir die laaste keer
aangebied.
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ATLETIEK

In die sewe nligerjare baleef atletiek 'n oplewing aan die OKP.
Mnre. Bekkie Louw en PhiUp Sw~ mej. Soph ie Barnard en
dr. BarryAndrews raak betrokke by die afrigting van ons atlete.

WP (driesprong) (1973)

WP (skyfwerp) (1973)

WP (paalspring)

In 1975 stel sy as paraplegiese atleet 'n
SA rekord in die gewigstoat cp. Sy was
oak 'n baie goeie swemmer en stel daar
die jaar SA rekords in die vryslag, die

AndreJacobs
WP-driespcongkampioen

1973-1976

Hulle was verantwoordelik vir die reel van massa- en inter
koshuisatletiekbyeenkomste. Hierdie byeenkomste, waar die
k1em eerder op deelname as prestasie geval hel, was baie
gewild.

In 1975 word daar opnuut 'n atletiekklub gestig wat by die
WP-a tletiekunie geaffilieer word. Die k1ub het 'n tweertei doe l
nagestreef: am aan ons atlete die geleentheid tot gesonde
meded inging te bled , en hulle toe te rusvir afrigtingswerk. Aan
hierdie tweede doelsteiling is dan ook tot vanjaar uitvoe ring
gegee deurdat daar jaartiks groat getalle studente opleiding
ontvang hel en eksamens a/gell, het am hulle as atletiek
bearnptes en -afrigters te kwalifiseer. Oil was vera! mnr. Ben
CaJilz (spertadministrateur) wat hom as organ iseerder beywe r
hel daarvoor dat so veel as moantl ik studente moes kwalifiseer
om as atletiekbearnp tes behulpsaarn te kan wees by die skole
waar hulle sou gaan onderwys gee.

In 1984 srnettdie OKP se atletiekklub saarn mel die Paartse
atletiekklub en sedert daard ie jaar hel ons atlete onder hulle
vaandel deelgeneem .

Uil die beskikbare gegewens in die jaarblaaie, kon ons die
volgende Iys van pravinsiale atlete saarnste l: -

P. Smil WP (paalspring)

P. van Wyk W P-kamp ioen oor 6 myI en SA
rekordhouer : 2 myi-hindern is (1952)

WP (verspring) (1955)

WP-karnpioen : 100 tree (1955)

WP (gewigsloot) teen besoekende
Duitse span (1956)

WP (verspring) (1956)

Aekordhouer (verspring) : WP Junior
Karnpioenskap (1957)

Mej. T. Winterbach WP (hekkies)

A.Jacobs WP-kampioen (driesprong)(1 973-1976)

L Potgieter

G. Potgieter

J. van Aenen

D. Pienaar

G. Wentzel

M. van Waltsleben

J. Aas

J.P. Vermeulen

Mej. C. Swanepeel

Mnr. Philip Swart

Dr. BarryAndrews

MIY. Bokkie Louw

Mej. Sophie Bamard

Volgens beskikbare branne is die eerste atlel iekbyeenkoms
aan die OKP in 1937 gehou. Die voomeme was am dit 'n
jaarlikse instelling te mask en steeds uit te brei sodat dit
mettertyd een van die erkende byeenko mste in die Westelike
Provins ie kon wees. Hierdie ideaa/ is egter nooil verwesenlik
nie, grotendeels te wyte aan die fei! dat die OKP vir baie jare
nie oor 'n doelmatige atletiekbaan beskik het nie. Die atletiek
baan is eers in 1962 in die tyd van mnr. LC. Bruwer aangelEi.

Die eerste interkollegebyeenkoms waaraan atlete van die
OKP dee lgeneem het, het in 1939 plaasgevind op die au
Kollegeveld,Ararat Oil was 'n driehoekige byeenkoms lussen
die Opleidingskolleges Paart, Weilington en Kaapstad am 'n
verteenwoordigende span te kies wat in Bloemfontein teen die
ander kolleges in die land moes gaan meed ing. Vyftien van
die OKP se atlete, tien mans en vyf dames , is in die span
opgeneem.

In die vrceere jare was dil veral mnr. Chris Ackermann ,
bygestaan door ander dosente, wat die atletiekafrigting waar
gen eem het.

A1hoewel daar tot in die sewentigerjare geen geaffi lieerde
atletiekklub aan die OKP bestaan hel nie, het 'n hele aanta!
atle te goeie prestasies ge/ewer en sells pravinsiale k1eure
verwerf. Gedurende hierdie jare is daar meestal van die
MunisipaJe spertterrein en die Paartse Atletiekklub se geriewe
en apparaat gebruik gernaak.
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rugslag en die individuele wisselslag op
en was 'n gekeurde vir die skadu 
Springbokspan wat Kanada in 1976 sou
besoek.

Springbok (hekkies: 400m) as oud-stu
dent

WP (tweekamp en hindemis) (1980
1981)

WP (hoogspring)

SA-titelhouer (hamergooi onder 21) vir 3
jaar

WP (Iandloop)

R. Prins

Mej_K.van der
Westhuizen

Mej. R_Stalk WP (verspring) Junior en onder 21

J. Wolfaardt WP (paalspring) onder 19 en onder 21

• 'n Oud-student, rnnr. J.T. Kritzin ger, tans hoof van die
Hoerskool Framesby in Port B izabeth, verd ien spesiale
vermelding_ Hy is tans die voorsitter van die SA Hoerskole
Atletiekun ie.

H. Kotze

Mej. K.Jacobs

A.Pollard

Andre PoUard
SA-titelhouervir 3 jaar:

Hamergooi onder 21

ATlETIEKSPAN-1939

Agler: J. MUlier, C. Munro, G. Burger, H. Potgieter, J. Louw, G. Jonker, J. Loubser
Midde1: V. Engelbreclrt, J. Polgieter, mej. M. Muslo, H. Nieuwoudt(kapt), mnr. C. Ackermann, A. Hanekom, C. Potgieler

Voor.I. Robertson, J. Brand, N. Brady
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BOKS EN STOEI
In 1931 is 'n boksklub aan die OKP gestig onder leiding van
mnr. E.O. Kennedy (kaptein) en met 'n ledetal van 38.

Daar is een keer per week in die KoliegesaaI geoelen. Die
gebrek aan 'n afrigter is egter deeglik beset en in 1935 het
mnr. Jopie Retiel van Wellington ingewillig am tweemaaJ per
week die boksers al te rig. Die eerste bokstoemooi is in 1933
teen die Soutrivierse Boksklub geree!.

Mnre. Swan en Robertson het in 1934 die afrigtingswerk
oorgeneem. Die gebrek aan tyd en geriewehet egter vernoed
dat die BokskJub groei soos die bestuur gehoophet aJhoewel
die klub skynbaar genoeg geld tot hul beskikking gehad het
soos blyk uit die woordevan die kaptein, L van Wyk: "Finan
sieel is ons sterk. genoeg. ten minste om op eie koste die
portret van die eerste boksspan in die jaarblad te plaas".

Vanat 1937 het 'n toemooi teen die Paartse Boksklub 'n
jaartikse instelling geword. Na 'n geslaagde toemooi teen
Wellington in 1938, kon die k1ub in 1939 sy eie kryt sowel as
5 stelle handskoene aankoap. Toemooie is oak gereel teen
die Groenbergse Boksklub en die kJub Y.M.CA

Sedert 1937 het die studente oak afrigting in stoei ontvang
sodat die k1ub vanal 1939 as die Boks-en-stoeiklub bekend
gestaan het.

In 1940 het 'n toemooi teen die Universiteit van Stellenbosch
gevolg waarin die boksers besonder gOed presteer het deur
slegs met sewe gevegte teenvyf te vertoor. Onder leiding van
die instrukteur, mnr. D. van Tender, het 'n boksvertoanspan

Momagu besoek.

Die volgende jaar is kragte gemeet met die Kaapse Ver
dedigingsmag sowel as die Paartse Ontspanningsklub. 'n
Bokskleurbaadjie is aandie k1ub toegestaan enmnr. Hendriks
het die wapen daarvan antwerp. Die eerste boksers wat
hierdie baadjie kon dra, was: J. Slabber!, C.J. Beukes, A.P.
Kennedy en J. Smith. Wysigings in die wapen is in 1942
aangebringsodat stoeiers oak daarop geregtig kon wees en
die volgende stoeiers is daarmee vereer: A.J. du Plessis, P.
Coetzeeen G. Oosthuizen

In 1944isdaarvir die eerstekeer ledegeld van 6d per persoon
deur die Boks-en-stoeiklub ingevorder.

Vanal 1945 hetmnr. C. Ackermanndieafrigtingswerkbehartig
en hy is in 1948 tot eerstepresident van die klub verkies.

In 1949 het 28 boksers en stoeiers 'n toer van meer as 1000
myI deur die Noordwestemet 'n vragmotor ondemeem.

Vanaf 1950 het die ledegeld verhooq na 1/- (een sjieling). Dit
is die volgende jaar vernooq na 216d. Die ledetal van die klub
het in 1952 gestyg na 70. "n Bokstoemooi op Velddril sowel
as 'n toer na die Suidwestelike Distrikte het gevolg. Die
stoeikaptein van daardie jaar was niemand anders as die
latere rektorvan die OKP, Connie de Vries, nie.

Weens die poliogevaar is daar in 1955 besluit am onnodige
Iiggaarnlike uitputting te vermy en die k1ub is gevolglik in
diesellde jaar on!bind.

80 KS-ENSTOEIKLUB- 1949

Agler: C Fouche , P. Loots, P. Kellerman,T.Kotze, J. vanZyl, I. Henning, O. Heunis, B. Geldenhuys, S. Beukes
Derde ryeJ. Bence, P. vanZyI, G. van Niekerk, B. Goelzee, A. deBruyn, P. de Bruyn, J. Maree, H. vanRoayen

Tweede rye P. Jacobs (sekr.), F. van Heerden(kJubkapl), mnr. C. Ackermann (pres.), A. van Niekerk (bokskapt), G. Stander
Voar. J. Bergh, S. le Raux
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DIE JAARLIKSE
SLUITINGSPLEGTIGHEID

In die sestiqerjare het daar by die OKP·personeeliede die gedagte ontstaan om jaarliks 'n
sluitingsfunksie teen die eindevan Novemberby die Kollege te hou. Daar is gevoeldat studente
wat 'n kursus voltooi en OKP vir goed verlaat, 'n behoorlike groet en 'n laaste boodskap van die
alma materbehoort te ontvang,

Naoorweging is besluit op 'n sluitingsplegtigheid. Omdat OKPnie self diplomaskon uitreik nie, is
verderbesluit datailekandidatewat 'n finaleeksamen afle, senameindievormvan 'npresensielys
in die teenwoordiqheld van belangstellende ouers en die publiek gelees sou word, sander die
uitreiking vandiplomas.

In 1967 is die volgende program aangebied:

SLUITINGSPLEGTIGHEID

Kerksaal Paarl.Vallei, 27 November 1967, 19:30

1. Koorsang: Hoor die hemelinge sing

2. Wydingsgebeden Skriflesing: Ds. C, Brand

3, Gesamentlike Sang: Psalm 11 8: 1 en 12

4, Presensielys: Studente staan op sodra hul name gelees word en bly staan totdat die protes
sionele erekode k1aar gelees is.

Kandidate vir:

H,P, (Akademiese Vakke)

H,P, (Kleinkinderskoolmetodiek)

H,P. (Naaldwerk)

H.P. (Handwer'<)

H.P, (Uggaamlike Opvoeding)

Primers Onderwyserserlifikaat

5. Koorsang: Die Onse Vader

6, Die Professionele Erekodevan die SAOU

7. Sluitingsrede: MO', C.P, van der Merwe

8. Dankwoord: Mnr. L,C, Bruwer

9. Koorsang: Stille Nag, Abschied

10. Siotgebed: Ds, P. Cilliers

Die toestroming van ouers na hierdie aandfunksie het gemaak dat hierdie plegtigheid 'n instelling
gewordhst. Diewas ook 'ngeleentheidwaarpersoneellede,ouersenstudentegeselligmetmekaar
konverkeer en 'n band van vriendskap kon bou, Ten eindeook besoekers te akkommodeer, moes
die funksie tydelik na die stadsaal verskuil word totdat die nuwe Kollegesaal beskikbaar geword
het.

In 1979 is diesluitingsplegtigheid vervang met 'ndiplomaplegtigheidwat tans in samewerking met
die Universiteit van Stellenbosch en onder beskerming van die Kollegeraad jaarliks in Desember
in die OKP se nuwe saal aangebied word. Dis 'n plegtige dagfunksie waarop diplomas toegeken
wordaanailestudentewat 'nfinale eksamensuksesvol afgele hetasook dieuitreikingvan medaljes
aan kandidate vir voortreflike prestasies. Saammet 'n paslike geleentheidsredeis hierdie funksie
jaarliks 'n hoogtepunt vir die studentwat sy kursus by die OKPvoltooi het. In 1989sal die laaste
diplomaplegtigheid by hierdie inrigting gehouword.

T,F, Holzaplel
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IN DIE DAE VAN ARARAT 
EN DAARNA

Ek was3 jaar student en 7 jaar dosentaan die OKP. Toe ek
'n studentwas.was Ararat daar. Maartoe ekdosentword,was
hy nie meer daar nie, en ek ook nie meer dee! van die
studentepret nie. Toe was my van ook nie meer Latsky nie,
maar Nicholas.

Mystudentejare (1942-1944)wasoorlagsjare mel "blackouts"
en ' meatless Wednesdays' en ' Don' talk about ships or
shipping' -pIakkate. Endaar was net !wee politieke partye en
!wee motorfabrikate am oar te stry: Sappeen Natte en Fords
en Chevs.

In 1944 was ek 'n Vinl<. Die ander derdejaarkursusse is
bygewoondeurdie Gate,dieTappeendieGimnaste. DieGate
het die mooistekleregemaak,die Tappedie mooistemeubels
en die Gimnaste die mooiste spiere. Die Vinke het nagte am
gevert,gesaag,geknipengekap. Apparaat, apparaat!Vandag
noem hulle dit leermiddels. Hiermee moes die kinder
tuinonderwyseres gewapen weesas sydie klaskamer betree.

Ja, dit was in die daevanArarat - daardieheuwel~ie-grasperk

met die boompie bo-op, regvoor die dameskoshuis. Ararat en
die tuin van die darneskoshuis was elke aand na ete die
bymekaarkomplek van die studente. En, voorwaar, daar was
baie pret So sien ek nagvir Uil Meiringdaar sit met 'n kamtige
mikroloon. En hy "saai uit" wat daar op die kampus - vandag
se woord· aangaan.Soms totgroatverleentheidvan paarqies
daarindiehoekiesvandie tuin.

So sit hy oak een Saterdagaggend die wedstryden "uitsaai"
tussen ons eerste netbalspan en die eerste span van die
Universiteit van Stellenbosch. Ek was hoofdoel, en toe ek die
baI kry, hoar ek hom se: •...en met 'n neijiese heupstampkry
sy die verdediger uit die pad". Ek gooi mis, en ons verloor die
wedstryd. Toe ek 'n paar jaar daarna na die radio-kornmen
tater, Uil Meiring, luister,het ekhomvergewevirdieoelen lopie
van daardiedag.

Araratwasook die podiumvir aankondigingsoorgebeure.So
is B6ggemBaardgedurendedie dooplydgestuur am te gaan
kyk watter rolprent in die Protea vertoon word. Ewe voldaan
klim hy op Ararat en se: ' Die prent in die Protea is: 'Coming
Shortly'".

In daardie lyd was rnnr. WA Joubert (Foxie) die Prinsipaai
van die Kollege. Eers nadie dae van Ararat het die prinsipaai
die rektorgeword.Om diedeugdevanFoxieJoubert tebesing,
val nie binnemy beperktewoordeskatnie. Maar hy het vir ons
'n trots in ens beroepgeleer. So ook die dosente. Besanderse
mensemet baiegoeie kennis van hulle onderskeie vakke: Dr.
Malan van "toen ik in ander land was' ; Max Hough wat alles
met absolute presisie gedoenhet; mej. Neethfing wal vir my
taat besel het hoe inleressant Aardrykskunde is; mej. Neeth
ling - later mev. Marie Vog1s, die wereldkenner van die
proteasoorte; mej. McGregor wat sells vir my daar uit Carnar
von, kan leer Engelspraal; Jeremy Coetzerwat ons leier was
as die Swerwersklub gaan berg im; en John Louw met sy
pragtige baritonstem. Onshet ook allyd uitgesien na dr. Theo
Pauwse Sielkundeklasse.

EkonthousogeeddieeerstekeerwatJohn louw oordie radio
gesinghet Radio's wasmaarskaars,en so gaan 'n klomp van
ons na die saaIam daar na hom oar 'n radio Ie luister. Hy hel
"Ek hou van 'n man wat sy man kan staan" gesing. Ek weet
nie wie vir hom mooi kon hoarnie. Beslis nie ek nie. Die au
radio het so gekraak. Maar almal het hande geklap en baie
trots gese: ' Ditwas pragtig"

Ja, en in mnr. Hendricks se Kunsklas het die latere baie
bekende skilder, David Botha, sy skildery van pointsettias
gemaaik. Vandagnagvir my eenvan Davidse mooiste werke.

Ekwondersams01ons Drarnaverenigingenigietsbygedrahel
101 die suksesvo lle loopbaan van Paul Malherbe as
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Susan Nicholas

toneelspeler.

Vanal 1967tot September 1972was ek dosent in die kinder
tuinafdeling. In 1961het ek vir 'n jaar afgelos in hierdie pas . In
1967wasdiestudentegetallesogroatdat diegetalpersoneel
lede vervierdubbel het Daarna het dit nag verder gegroei.
Daar was nou 3 dosente in die kindertuinafdeling, en die
onderrigvakke is onder hulleverdeel. Wiskunde endie Sosiale
Wetenskappe was my verantwoordelikheid.

1967wasdanook die jaar van die ' nuwe Wiskunde". Daar is
'n kursus aangebied by die OKP en dit is bygewoon deur
onderwysersen inspekteurs van oordie heleKaapland. Hulle
moes i1ie kursusse weer in hulle onderskeie streke gaan
aanbied. Dit was 'n strawwe en baie vol kursus. Ek was nie
sekerofa1mal altydsakonbyhounie.Sollevinsahnhet,onder
andere, versarnelingsleer (sets theory) behandel, en ook die
skryf van getalle in basisse anders as in basis tien. En hy het
gepraatvan"elements" en"sets" en"unlonofsets- en "disjolnt
sets" en "intersection 01 sets' , ensavoorts. Naso 'n paar dae,
toe daar maarhee!pertyverwarde gesigte was, staan inspek
teur Karel Grove op en se: ' Die union van myelements is nou
sa ga-intersecten ge-disjoint dat my hele basis uitgeval her .
Baie het toe sommerbeter gevoel na 'n lekker lag. Sol l evin
sahn. Die briljantste wiskundige wat ek geken hetl Die 'nuwe
wiskunde" was in werldikheid 'n nuwe benadering tat die
aanbiedingvan WlSkunde - van sub. A.totmatriek. Die klem
het verskuif van die aanleer van reels en formules lot die
praktiese ontdekking daarvan deur die kind sell . Die
belangrikste was dat die onderwyser sa 'n kennis van Wis
kunde moes he dat hy die leerung kan lei am die Ieile te
ontdek.

Daarhet'nongekendebelangstelling gekomindie aanbieding
van Wiskunde. Die studen1e het lewendig belanggestel en
hulle entoesiasme oorgedraop die leertinge. Hulle eie kennis
vanWiskundeisverbreed,enomdatonsbaiepraktieseonder
wys gedoen het, was hulle verantwoordelik vir die vordering
van die leertinge in hulle klasse. Studente en leerlinge het dit
geniet

Mnr. luther Bnuwer was die Rektor. Oak hy was baie
gein1eresseerd, en ek kan onthou van baie oggendewa1 hy
die skole besoek het Daardieabsolute ingenomendheid en
sams verbesing oor die prestasies van die leerlinge was vir
onsa1ma1 'n bemoediging. Hierdiejare saarnmetdie studen1e
sal my altydmet die mooisteherinneringe byb/y.

Gedurende 1970 is die Hoer Primere K1einkinderskoolkursus
vir die laaste keer as 'n derdejaarkursus aangebied. Vera!
voomemendeskoolhoolde,enookpersonewat alreedsskoal
hoofdewas,hetdiekursusdeurloop.Hullewoumeerweetvan
die onderrig in die kindertuin. lesings in hierdie klas was vir
my 'n belewenis. Daardie lerugvoering en hulle ervaring het
vir my baie beteken. Ek het sa baie by hulle geleer.

Ek sal altyd verlang na my geliefde OKP, en na my studente
en kollegas. Aan die OKP het ek tien baie gelukkige jare
deurgebring. Ek is dankbaar daarvoor.



'N MIDDELJARIGE
DAME5TUDENT IN DIE

L.0.-KLA5
Dit was toe ek so 41-42 jaar oud was, 'n gerespek1eerde
Vise-hoof van die Laerskool La Rochelle, 'n bestuurslid van
die VLV, LandsdiensleidS1er met 'n Springbokkenteken vir
leierskap en les bes redelik geset, toe ek beslult het om in te
skryf vir die HPKKS·kursus. Ek het die taak met ems aan
gepak omdat ek 'n sukses van my studie wou rnaak.

Ek het hart en siel ingesrtby elke ak1iwi1ertwat van myverlang
was, proeflesse gegee, musiekJesse geneem, toetse en ek
samengeskryf en ook... liggaarnsoefening gedoen saammet
die jong dames in die klas. Ek moos ook, soos die ander,
uitgedos in 'n kort swart gimnastiekbroekie en 'n wit bloesie
die klasse bywoon. Watter beeld dit geskep het, weet ek nie.

Mej. NeI, ons LO.-dosente, was fiks, flink, op en wakker,
streng en genadeloos. Vir die ouer garde wat lank Iaas self
LO. gedoen het, was daargeen atslag nie. Moontlik het sy dit
geniet om die ou vettie so te sien swaarlkry. Ek het net een
gedag1e in mykop gehad. Oit was, dat elke ding wat ek wys
dat ek dit kan doen, seker 'n punt sal verdien... en LO. sal ek
slaag! Dit was spring, bolmakiesie-slaan, handstaan, balle
bons en vang, deur hoepels spring en aI die dinge. Met alles
moes ek byhou, maak nie saak hoe my asem jaag en die hart
kJop nie.

Eendag se mej. Nel terwyl sy met haar hand en armso 'n wye
sirkel swaai: "Daar is 360 maniere om 66r 'n steel, om 'n stoel
en onder 'n stoel deur te gaan. Kryelkeengou 'n S10el enwys
vir my!" Ons grypgou elkeen 'n steel,Van stilS1aan om tedink,
was daar geen sprake nie. Ons moes aan die beweeg bly.
Terwyl die eenbeweging gedoen word, moesek k1iphard dink
wat my volgende beweging gaan wees. In die begin het dit
makJik gegaan, maar 0 wee, toe raak my idees op en steeds

5 0 ONTHOU EK MY
OKP-JARE

In Januarie 1970 bevind ek my as student in kamer no. 20 in
die ou Kollegegebau om die laaste eenjarige Kindertuinkur
sus, die ou HPKK8-kursus, te volg. AanvankJik was ek maar
huiwerig omdat ek nie meer 'n jong student was nie. Gelukkig
was ek nie die enigste oue nie, daar wasook ander soos Koos
van Wyk en M.e . Hugo. Omdat ons almal met een doel die
kursus kom aanpak het, het dlt bale gou duidelik geword dat
daar gewerk gaan word.

I
Gelukkig het ons sommer van die begin at gesien ons het te
doen met puik dosente, en hulle was puik, en het ons gedurig
gemotiveer. Enigeen kon met aandagluister na dr. Bellingan,
mev. Ferreira, mev. Nicholas, mev. Van Dyk en mnr. Van
Schalkwyk.

Soos ek reeds gese het, het ons hard gewer!<. Partykesr het
dit maar beroerd gegaan. Almal kon nie k1avier speel nie,
ander kon nie goed sing nie en Euritmieklesse en sanglesse
moes gegee word, daar is geen urtsondering gemaak nie.
Oaarbywou ons mans darem die dames wys dat 'n man net
SO tuis kan wees in 'n kindertuinkJas as 'n darne. Vandagword
mans nie meer toegelaat tot die Junior Primere onderwys nie.
Ortis jammer,wantdaargaan geweldigbaie talent in (lierigting
verlore.

Alles was darem nie netwerk nie,ons het bale pret ook gehad.
Wat van die dag toe M.e . so 'n S10ut knapie op die baud raps
met 'n kwaai: "Sit noustili" toevallig net toe mev . Ferreirahaar

Mev. M.e . Hugo
VoonnaJigeSenior Assistent-superintendentvanOnderwys

(Onderrigleiding): JuniorPrimereOnderwys

moes ons voortgaan. 360 Ie nog ver. Ek dink: As ek ag1erurt
op my rug onderdie S10el deur seil, is dit nag 'n oorspronklike
manier.
Ek het eg1er nie rekening gehou met die mate van myheupe
en die breedte van die 51001 se pote nie. Blitsvinnig is ek op
my rug en skuif-skuif begin ek onder die stoel deur te seil. Dit
gaangoed, maar toe myheupe by die S1oelpote korn, haakdlt
vas! Net op daardie oomblik moes juis mej. Nel dlt sien. Sy
grim1jrim en probeer hardom nievir die waardige damete lag
nie. Sy kyk weg - seker om kJaar te lag. My brein werk oortyd.
Ekdink: Ek sal haarwys dat ek saldeurkom. Ek Ieop my rug,
wikkel myheupe soheenenweerenbeur steedsag1eruit.Toe
ek op die reg1e hoek kom, glip my heupe gelukkig tussen die
51001 se pote deur en... nag 'n manier van die 360 slaag! Wat
'n verligting!

Thys Wallers
Cud-seniordosent Kindertuinaldeling, OKP

rug gedraai het Ekhet eenkeer 'n hole aand geslt om 'n gedig
met die galS1ensei te skryf net om omtrent halftwaaif die aand
ag1er te kom daaris 'n spelfout in die laasta reel. Ag1ema lag
jy oor sulke goed vera! as jy dink hoe kwaai mej. Nel was
gedurende 'n Uggaarnlike Opvoeding-Ies: "Not so loud
please! Don't tumyourback to thechildren". Hoejy ook aIvoel,
Alice Nel het jou gedril tot jy weet wat jy doen.

Pouses was e1kedag 'n hoogtepunt Met ons eie ketel het ons
tee gemaak en met eetgoedbeurte a1tyd iets gehed am te eet
Soms het ons selts so 'n draaitjie of !wee op die "dansbaan"

103



gemaak!

So vlieg 'n jaar yerby en die uitmekaargaan was moeilik.
Vandag is die HPKKS-k1as van 1970 oor die land versprei.
Daar is 'n vakadviseur, skoolhoofde, 'n dosent en heelwat
getroude vrouens. Van ons het sells aIafgetree.

Januarie 1973 was ek terug inkamer no. 20, maarhierdiekeer
as dosentsaarn met mev. Ferreira, beter bekend onder die
studente en kinders as Ouma Ferreira. Wie kan jou 'n beter
kollega en vriendin voorstel as mev. Ferreira Sy het my
dadelik op my gemak gestel, want dit kan ek enigiemand
verseker, om 'n Metodiek-dosent in die Kindertuinonderwyste
weesis nie 'ngrapnie. Mev.Ferreira was 'n Aanvanqsonder
wys-ekspert. Sy het 'n kindertuinkind geken, sy was 'n lewen
digeen sprankelendemenswat studentendosent geinspireer
het Sy was 'n ware kindervriend en sy kon 'n storie verlel en
sy het oor die vermoe beskik om dit op haar studente oor te
dra.

Een godsdiensles sal baie van ons nooit vergeet nie. Die
student het die storie van Dawid en Gollat vertel. Toe dit by
diestadium kornwaarDawidsyslingervelswaai, reepeenvan
die k1ein~ ies uit: "0, hel, Goliat hoi jong, hol!"

Asspan het ek en mev. Ferreira puik saarngewerk en het ons
'n praktiese onderwysstetsel uitgebcu waarop ons almal baie
trots was.

Ek kan nie anders as om hulde te bring aan 'n oud-onder
wyseres, oud-dosent, puik kollega en 'n wonderlike vriendin
nie. Niemand kanso 'n pragtige mens ooit vergeet nie.

Gelukkig is haar plek gevul deur net so 'n bekwarne persoon.
Mej. lewis het gehelp dat ons dit wat in OKP 50 Kinder
tuinonderwysopgebcu is, verder kon uitbou. Vir mej. lewis wil
ek bale dankie se vir haar besondere ywer, haar deeglikheid,
korrektheid en mooi geaardheid. Dit het gehelp om ons harde
en somtyds moeilike werk glad te laat verloop.

VAN SLAK TOT POK, EN
VAN LAK TOT WOK!

In die jere voor 1960 het dit dikwels gebeur dat studente na
hul tweede jaar (Poo) op Wellinglon en Graaff-Reinet na die
Pearl gekom het am derdejaarkursusse in Uggaamlike Op
vceding en Handwerk aan die OKP te volg. Met die instelling
van die derdejaarkursus (HPoo Akademiese Vakke) eers net
aan die WOKin 1960, het Wellinglon oak begin am studente
vanander kolleges te "trek". Reeds in 1960 het twee dames
(Maritha Gouws en Irene Raux) na tweejaar aan die OKP hul
ople/dingaan die WOKvoortgesit Die eerstemanlike Pok wat
hom (in 1961) na Wokkeland begeef be t; was Johan (Oli)
Olivier, tans verbonde aan die Departement Historiese Op
voedkunde aan Unisa.

Inhierdie bydraesketsprof. Olivier die 'trsumetiese:omstan
dighede waarinhy 'n Wokgewordnet. Hy lig oak die sluier op
tradisies wat oar baie dekades in beide studente
gemeenskappegekoester is'

8ehalwe akademiese prestasies aan beide inriglings het die
Universiteit van Suid-Afrika in 1976 die M.Ed.-graad (cum
laude) aan Johan Olivier in diesaal van die OKP toegaken. In
1967 het die WOK k1eure in rugby en kriaket aan hom
toegeken.

D~ is vanjaar (1989) presies dertig jaar gelede dat ek die
voorhowe van Vereniging betree het Die groat ideaal was
natuurlik om na twee jaar die blou Gimbaadjie te kon dra!

Gereelde gemaskerde besoeke (met die kussingsloop oor die
kop) aan ·Ararar (die paradys van S!akkesmart), en met die
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Met die intrapslag as dosent het ek van my werk gehou. Dit
was voorwaar 'n voorreg om met sulke wonderlike, uit
gesoektejongmense saarnte werk. U moet onthou om 'npuik
kindertuinonderwyseres te wees moet jy omtrent 'n super
mens wees, jymoet alles goedkan doen, wantwat is daarwat
die kindertuinonderwyseres nie moet doen nie!

Die Kindertuinstudente was deurgaans 'n groep interessante
mense. Wie slaap gouer op 'n Maandegaggend, wie lag
vroliker as Vrydag nader kom en wie het 'n meer selftevrede
glimlag op sy gesig as 'n student wat sy boors ontvang het?
Van Interkollege wil ek nie eers praat nie, want dan vergeet 'n
student geheel en aIdat hy bestaan.

Maar onthou,hul kon werk ook! Methul jeugdige vrolikheid en
oorspronklikheid het hulle die lewe bale aangenaarn gernaak.

Ekglo ek het die student verstaan. Ekwasaltyd lojaalteenoor
hul en kon ook na hul lief en leed luister, en daar was baie
sulke gevalle. Ekkan ook nieandersasomaImy oud-studente
te bedank vir die lojalite~ wat ek altyd van hul ontvang het en
vandag nog ontvang.

Enige persoonwat dit durf waag om met kinders of studente
te werk moetbeslls 'n bale goeie sinvir humor he enaltyd jonk
kan bly. Dit is nogal 'n kuns, wantjy as dosent wordouer, maar
jou studente bly tussen 17jaar en 22 jaar. -

Door die jare het aile betrokke dosente hul deel bygedra om
die Kindertuinafdeling se demonstrasie- en praktiese onder
wys ult te bou tot iets besonders wat daartoe bygedra het dat
die studente tot uitstekende kindertuinonderwysers opgelei
kon word.

Ekhet met 'n aangenarne, selftevrede gevoel afgetree omdat
ek die afgelope jare deel kon he aan so 'n verrykende
opleidingstaak.Eksal dieervaringwat ek beskorewasvir niks
anders in die wereld wil vemuil nie.

JohanOlivier

allerbeste aatwynlekke voortdurend tot jou beskikking, het die
ideaaJ egter spoedig in die niet verdwyn. Per slot van sake, 'n
Slak (eintlikgespel met 'n klein 5)wasvoltyds besigom "nerte·
te s!uk en om "Crimes" enorskkiepartiesr te probeer voorkorn
- meestaJ met bitter min sukses.

Oat daar op die buurdorp, Wellington, so iets soos 'n Wok
kampuskon bestaan,het nooit in die wildste dromevan 'n Sialk
opgekomnie! Daarvoor hetdiehondertaJ tweedejaarso.a die
Stoefies, Dronkies, Parrabekke, Rubberbeklke... gesorg !
(Jammer, kammies, ek sou graag aI jul ·name" wou noem,
maar daar is nag so iets soos sensuur!)



Maar daar was lig ! Vroeg in Februarie sou die Siakke die eer
he om die Edelagbares (ai hoe bewe ek nag) op die rugbyveld
aan te durf. Om te verseker dat die "arme Siakkies darem nie
te sleg atsteek" die gebruiklike snikhete dag nie, het die
Edelagbares die onbaatsugtige opoffering gemaak om ander
Edelagbares aan te se om te sorg dat die Siakke se vyftiental
tog nie gedu rende die nagte voor die wedstryd 'n gebrek aan
aalwynsap en 'n oormaat utters nadelige slaap moes he nie.
In aI my jare van Aardrykskunde-onderwys ken ek nooit
vasstel waar daar dan so baie van die spesie in die omgewing
van die Paari groei nie. Nodeloos om te se, au Adri van Wyk
het die dag nie in die Junior Springbokspan ingestap nie!

En toe, die eerste tree na burgerskap in Pokkeland • die
Introduksiepiekniek op Paarlberg , daarna Lentedag, huls
funks ies, die CSV-karnp in Bainskloof...

Dan was daar naluurlik ook die toenemende aantal besoeke
aan Huis Lenie Marais waar, volgens die jongste soruit van
die huisvader (met die minder lerm mond) die "kodente· na
sononder "so vreesjlik bakle i het, daar op die bankies voor die
musiekkamers.•

I..-~I
~

Mettertyd kon jy sell aanvoel, jy is besig om 'n volwaardige
Pok te word. Dit het byvoorbeeld aI moei liker geword om
tydens oor-en-weer-etery tussen die mans- en dames
koshuise liels nie die gebruiklike "name" van sekere korn
rnoditeite te gebru ik nie. (Nee kammies, Richard Jute het
gedre ig om my as CSV·kring leier te skors as ek dit hier
herhaaJ!)

Verder het jy geleer om die Kunsdosent nooit te laat twyfel dat
die ingelewerde kunsstuk 10u ele werk is" nie.

Tussenin was daar darern ook die geleentheld om in stille
bewondering (en vrees!) te kyk na die tandmer1<e op Harry
Mack se blink girnvloer • daar reg onder die rekstok...

Maar die groot "smash" sou eers in 1960, met die "Great
Crash" van die jaar kom • immers die helfte van die jaar se
Siakke was allergies vir elektriese skokke !!

Die eerste kennismaking met die spesies op Wellington, ook
bekendas Wokke, het geskied toe 'n aantal van hulle kart voor
Interkollege "vrywilf'9 onder ctwang· 'n aantal lesings as gas
dosente kern aanbied het (Haai, waar was Giel, Snoekie en
oem Venn ie dan die dag ?)

Maar nou ja, daar wasbelangriker sake soos ·Sing Songs· en
die kies van die "Snookerspan" wat meer aandag moes kry.
(Ai, daai Sakkie Bergh was darern 'n stouL.)

Teen die tyd was daar aI 'n ster1< band van karneraadskap en
IojalitM onder ons Slaikke. Byvoorbeeld, 'n hou op die oor (wat
myrugby as Pok beeindig het) het tot die gereelde opswel van
'n kooloorgelel. Philip Ie Roux, my karnenmaat, was egter tydig

en ontydig bere id om my met sy motor na Ongevalle te neem
vir 'n uitsuig. Oat hy later die bekends telberugste Pok onder
die pragtige "Nursies" van die Paarlse Hosp itaaJ was, kon
direk toegeskryf word aan tal le "roetine"-ondersoeke van ons
Iweedaar!

U~eindelik, die nag toe die seniormagte met volle geweld op
ons losgebars het - Juniomag, wat ook ingesluit het die
optrede van die "Winter1<oning·, 'n nagtelike wandelinkie in die
distrik, ens. ens....

Die Iweede jaar as Pok het soos 'n droam verbygesnel.
Hoegtepunte soos die deelname aan die Unielees in Bloem
fonteln (die OKP het Kaapland verteenwoardig), en die ge
reelde, maar altyd onverwagte waterbomme van Vereniging
se dak, het vir genoeg opwinding gesorg.

'n Aantal rugby·beserings het daartoe gelei dat my belangstel
ling in die Gimnastiekkursus a1gaande gekwyn het Die instel
ling van 'n derdejaar akademiese kursus aan die WOK vanal
1961 met Geskiedenis as een van die hoofvalkke (my eerste
liefde) het tot die ·ongehoorde.... besluit gelel: Ek sou op
Wellington gaan sludeer!

Ek verlaat die OKP dan aan die elnde van 1960 net na die
voltooiinq van die nuwe koshuise bokant Veren iging , en die
swembad by Huis Lenie Marais. Die nuwe Kollege-gebcu sou
eers later gebcu word.

Met gemengde gevoelens ry ek in Januarie 1961 'n snikhete
Wellington binne. By Samuel, die koshuis waar ek sou luis
gaan, word ek redelik kil deur die prim., Japes Ode ndaaJ,
ontvang. Dat'n Lak(ook elntiik met 'n kleinletter I) somaar met
'n motor daarkon aankom (daar was die jaar net drie sludente
motors op die kampus toege laat) het hom baie duidelik nie
aangestaan nie. 'n Emstige berisping het dan oak nie uitgebly
nie. Eers be in sy kamer is my naam gevra... en dit was die
einde van 'n kortstondige "doop", en Lakki elewe op Wei·
Iington...

Die aanpassings was maar groot, en dan was daar nag EJize
wat op die verre Hofmeyer gaan skoolhou het Maar a1gaande
kom jy op die hoogte van sake soos "De Oude Kapoel, Kwalu
se diaken , Koeka, Bull Barnard, Doem-Doern .::

Uiteindelik is die ou waarhe id weer bewys • ver van jou goed
is naby aan jou skade. (Kyk maar op die kaar1 hoe ver is
Hofmeyer van Wellington.) Die Pok is gedwing om hom tot
p1aas like talent te wend. Nou sal die manne van '61 (en vroeer
en later) seker kan beaam dat die talent toe (soos a1tyd) glad
nie te onaardig wasnie! Oat een van die goedjies later tot die
val van Oli sou lei, val beite die bestek van hierdie vertellinkie!

Feit is, die manne het my wonderlik aanvaar, en spoed ig is
"polisse tydig en ontydig op groot skaal verkoop".

Die "traurnatiese" oorgang was spoed ig iets van die verlede,
want nagtelike serenades, gereelde uittogte na die au Tel,
besoeke netna praktiese k1asse by die Huishoudkunde-k1as...
moes uit die aard van die saaJk ook hoe prioritel t geniet!

Volkeme herstel van die rugbybeserings , en na 'n goeie at
letiekseisoen, was die groat Ius vir rugby weer daar. WOK het
die jaar vir die eerste keer 'n ele span (sonder Donkies-stu
dente van die Hugenote-kollege) in die Bo!andse Iweede liga
ingeskryf. Daar is toe in die kleure van die dorp gespeel. Gedra
deur 'n bes ielde spangees was die span 'n laktor waannee die
meeste teenstanders, ook OKP, wei deeg lik rekening moes
hou. Net na Inter1<ollege (sal ek ooit die gewaarwordinge
vergeet om teen die ou alma mater op te dra!) vertrek ons op
die eerste rugbytoer na die Noardweste • 'n onvergeetiike
ervaring saam met onvergeetiikes soos Waenhuis, t.emoen
gesiggie, haker Nieuwoudt, Doff... (Karnmies wat het van jul
a1mal geword?)

Hierdie skrywe sal onvolledig wees as ek nie ook iets se oor
die mense van Wellington nie. Hoe luis het hulle ons laat voel !
Ek glo dit sal steeds so wees. Sal ek ooit vergeet hoe oom
M.L de Villiers (van die Stem) my kort na my aankoms op
stnaat voorgekeer net, en uitgevra het oor Saterdag se rug
bywedstryd_
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Aan die einde van 'n era dink ek, en sekerfik honderde au
Pokkeen Wokkeindankbareherinneringterug aanhooldeen
dosente van hierdie !Wee kolleges. Ortwas 'n voorregam aan
u voete te kon sit. U het ons geinspireeramsteedsstudent te
bly. Die idealisme wat u by ons ingeskerp net, het deer van
ons geword. Die doelgerigte, dag meestal onbewuste uitle
wing van:

Nonsibi sedpatriae

en

vietrix fortunae sapientia

het 'n lewenswyse vir vele van ons geword. Ons eer u dear
voor.

HERINNERINGE
AANOKP

Ortwasdrieaangenamejare indie Paari, 1945-1 947. En5005
die lewe nou maar is, onthou 'n mens na 42 jaar slegs die
aangenaam51e, die soms bale klein dingeljies wat jou die
meeste p1esierverskafhet. So onthou jy byvoorbeeld die grap
op die rugbyveld, die b1apse wat gernaakis, die humoristiese
insident. Die tellings van bate belangrike wedstryde is na
saveel jare skoon vergete. Die onaangename wat daar tag
moeswees, isskoonvergete- wysjounethoe tyd daarin slaag
am die belangn1<e en nie-belangrike te skei,

Oaarwas die dag toe Frank de Villiers in 'n rugbywedstryd op
Porterville 'n stamp teen die kop gekry het, harsingskudding
opgedoen het, maar nie van die veld a! wou gaan nie. Sells
nie die skeidsregter kondaarin slaag am hom van die veld af
te dwingnie.Hyhetvoortgespeel.Somsnadieverkeerdepaie
toe gehardloop, en as ek reg onthou, het hy nag 'n drie ook
gedruk. Agternakon hy niks vandie wedstryd onthou nie. Nie
die volgende deg eens toe hy weer heeUemai norrnaaf was
nie.

Op Fransc!lhoek het die TIekies een Saterdagmiddeg in sa 'n
bui reengespeeldat dear nie sprake daarvan was am die bat
op die grand neer te srt as hy geskop moet word nie. Hy het
eenvoudig weggedryf. Orthet uitgeloop op 'n sakkerwedstryd
met 'n rugbybaf.

Oaardiejare het Boland 'n heelagter gehad, ek onthou sy van
was Markel. Ek onthou nie sy naam nie. Hy het vir Porterville
gespeel. EendagspeeI die TIekies teen Porterville op OKPse
veld en Mor1<el kry die batbate na aan die halflyn en met 'n
sieriike skepskop skop hy hom tussen die paie deur. Oit was
'n bate vet skop vir die swaar bat van daardie jare. Ons
hee!agterwasEtienne Malan. Kart daarna kry Etienne diebat
min of meerop diesellde plek en almalop die veld en van die
pawiljoen af skree: drop, dropl Etienne !rap vas en hy
skepskop die bal net sa sieriik en net sa haag tussen die paie
deur. As Etiennenag !ewe,dink ekhy onthouvandegook nag
daardie skepskop. Hy het later erken drtwasmin of meer die
eers1e keer in sy !ewe dat hy probeer skepskop het.

500s 'n boer , maak 'n s1udent ook maar 'n plan. Ek was 'n
pyprcker en ek het my pyp en takbak soggens op my tafel in
die kamer laat Ie as ons kIas toe gaan. Ek het vasges1el dat
die swarte van Transkei wat die tafels en die kamers skoon
maak, my pyp gebruik. Oak my tabek het minder geword. Ek
het goo 'n plan gemaak. In die Liggaarnsoefeningklas was
mensbenevolop. Ek het 'n volle<f'ge 51el menshand-been1jies
met draadjies aanmekaargesit. kamer toe geneem en drtop
die tafel Iaat Ie. Oaama is my tafel noort weer afgestof nie,
maar my pyp ook noort weer gebruik nie.
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U s1aan aandie vooraand van 'n nuweera Magaile s1uden1e
in diejarewatkorn, ondervind watekpersoonlikopWellington
kon beleef.

Die mooieurt beide se tradisie hoef nie te verdwyn nie. Ons
as oud-s1udente glo dat die nuwe nag grater en nag mooier
sal wees.

Aan die grandleggersvan 1990, 1991 •.•:

Mag die mooie urt die verlede u inspireer en stimuleer am
hegte en be!roubare fondamente te Ie vir hulle wat volg.

Pok: 1959-1 960
Wok: 1961

KolxJsJooste
Voormaf'ge voorsitter:Suid-Afrikaanse Landbou-unie

Ort was natuurlik oorlogsjare en sigarette was bitter skaars.
Anton Ruperten sy braerhet toe sa pas met 'n klein fabriekie
in die Paaribegin en ons ken sa een of !Wee maaf die fabriek
besoek en het dan 'n pakkie van 50 Rernbrandt-sigarette
present gekry. 'n Vierkantige papierpakkie 5005 in die oor
lagsjare verpak is, of raoi of groen, kurk of ongekurk.

Die laa51e dag en aand by OKP onthou ek bate geed en dit
am 'n besondere rede. Oaardie jare moesons train ry as ons
huis toe gaan en die bagasie is voor die tyd die narniddeg aI
stasietoegestuur. Die !rein na DeAM endus na my tuisdorp,
Upington, het die aand am elfuur vana! Huguenot-stasie
vertrek enek enAnnie moesnagdie aandafskeidneem. Wat
was my ontnugteringgroat toe ek die aand na ete vass1el dat
die langbroek watek urtgehouhet am mee trein te ry, 'n ysJike
skeur het. AIander langbroekwat ek in my klein lassie by my
gehadhet,was die wrtbraekwaarmeeonskrieketgespeelhet
wat toevaJlig in die kas bly hang het. Ons moes toe maar
afskeid neem, ek met 'n wil langbroek, onder die jakaran
daboom. Toe ek met die wil langbroekby die s1asie kem, by
die ander kIomp wat ook huis toe gaan, was drt 'n groat
gespottery. Die spottery het 'n hoogtepunt00",1< toe eenvan
die meisies wat saam!rein gery het, ek dink drtwasAnna de
Jager, vra: "Watse pers kolle is dan dear op jou broek?"
Terloops, ekenAnnie is latergetroudenna 40jaarverdra ons
nag steedsmekaar.

Soos ek gese het, drt was lekker en aangenarne dae en 'n
mens dink met nostaIgie terug aan daardie tyd AI verdwyn
OKP nau, sal aile oud-studeme aJtyd die p1ek in die Paari
onthelU waar 'n groat dee!van hulle lewe gevorm is.



IS OIT 'N REKORO?
U~ 'n gesin van ag kinders het vyf van die Potgieter-kinders
hulle onderwysopleiding aan die OKP ondergaan. One van die
Potgieter-gesin se ooms het oak aan die OKP studeer. Die
oudste suster, Max, het reeds haar studie in 1938 vottooi,

Hiema het vier van die Potgieter-broers oak hulle onder
wysopleiding aan die OKP voltooi. Die eerste twee was
Joseph en Kemeels, 'n identiese tweeling wat vanaf 1939 tot
1942 aan die OKP studeer het. Joseph moes sy studie vir 'n
jaar onderbreek as gevolg van 'n besenng. Die tweeling was
uitstekende naellopers. Joseph was WP-kampioen in die 100
en 220 tree-naelloop terwyl Neels in die hekkies uitgeb link het.
Later jare hel hulle beide as rugbyspelers u~geblink en die
SWD op die rugbyveld verteenwoordig as vleuels. Beide is
reeds oortede - Joseph in 1979, drie maande voor sy aftrede
as skoo lhoof by die Laerskool op Bredasdorp. Neels hel aan
die einde van 1979 afgetree as skoolhoof van die Laerskoo l
Swartland op Malmesbury, waarna hy hom op Somerset-Wes
gevestig het. Hy is in 1982 oortede.

In 1953 het Gerriten Lukas Potgieter hulle studie aan die OKP
begin. Soos die tweeling het a1tweedie LO.-kursus in 1955
voltooi. Beide was WP-atletiekkampioene, Gerrit as naelloper
en Lukas as versprinqer, In 1955 het hulle die WP-span teen
die besoekende Wes-Duitse atJetiekspan op lwee
byeen komste verteenwoordig. Gerritwas voor sy studentedae
in die SAP in Port Elizabeth waar hy die OP op rugby- en
atletiekgeb ied verteenwoordig het. Na sy opleiding aan die
OKP het hy op Ceres onderwys gegee en 'n slag die Boland
op die rugbyveld verteenwoordig. Lukas het op Beaufort-Wes
onderwys gegee toe hy 'n Bolandspan teen die WP op
Caledon verteenwoordig het. In 1959 het hy weer die WP-at
ietiekspan teen die besoekende Wes-Du~se atlete verteen
woordig. By die SA-atletiekkampioenskap in Bloemfontein het
hy in 1960 'n bronsmedaJjevir die WP in die versprinq verower.

Lukas se twee kinders, AAa (1978-1980) en Joseph (1980
1982) het oak hulle onde rwysop leiding aan die OKP voltooi.
In die tyd het Joseph die Boland in gimnastiek verteenwoordig
en 'n goue medalje in graad 4 op die SA Gimnastiekkam
pioenskap in Bloemfontein verower.

(Joseph is tans L O.-onderwyser op Bredasdorp en Lukas
skoolhoof by die Pnmere Skoal Somerset-Wes . Gerrit is 'n
onderwyserlsakeman op Stellenbosch.)

Lukasen Gerrit Potgieler
1953-1955

Lukas Potgieler
Hoot Laerskool Somersel-Wes

Josephen Kerneels Potgieter
1939-1942

JosephPotgieter
1980-1982
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ONTHOU JY NOG ONS
EERSTEJAAR?

1950... Die wereld voel neg die nagevolge van die Tweede
Wereldoorleg. Dit is ook in Suid-Afrika te bespeur: werk en
geld is skaars. Diejongmenseken nie luuksighede nieen elke
pennie word omgedraai.

Om te kon studeerwas 'n voorreg, veral aan die OKP. As jy
boonop neg 'n lening van die Onderwysdepertement kon kty
om vir jou losies, klasgeld en beeke te betaal, dan was jy in
jou noppies. Die woord "beurs" was destyds nie eens in die
woordebeek nie.

SC kom baie van ens met die trein tot op Huguenot-stasie,
spansaamvir 'n huurmotor enklim met 'n koffertjie en karton
docs (beddegoed) by Vereniging af waar die "edelagbares"
(meesal tweedejaars) hand-in-die-broeksak en geklee in
gestreepte kleurbaadjies ('n statussimbool) grynslaggend vir
[ou as "slak" inwag.

Die "sports" begin sommer met die intrapslag. Sinne 'n paar
uur kty jy 'n bynaam en vemeem gou dat jy eintlik "minder as
niks" isnie.Gou meet jyverstaandat jygeenregteofvoorregte
het nie,maardat jy mag asemhaal omaandie lewe te bly. Een
van ons wat so "voorbarig" was am 'n kospakkie met
hoendervleis saamte bring,belandonderdie tatel in sykamer
waarhydiehoenderbeenljiesmoetskoonleknadatdieseniors
die heendervleis verslind het Vir veertien dae aaneen is dit
dooptyd, kompleet met doopkaptein. Snagsis drt"tum out"en
paddaspring (mossiespring) vir 'n vale. Jy sweet en word fiks,
sit met leepoe in die klas en wonder of daar nie genadetyd is
nie.

Veertien dae na jou aankoms word jy met kussingsloop oar
die kop gedurende die middemagtelike ure vir die "great
crash" geneem. Dan is dlt eensklaps alles verby!

Die kussingslopewaai, jou atknouers is ander mense, jy word
gefukgewens... jy is nou 'n OKP-er.

Jy word in die koshuis ingelig oor die "tradisies"van OKP. Die
dosente word as "ver be ens verhewe" beskou en "Fox"
Joubert sien jy as 'n soort heilige vir wie jy die hoegste agting
het

Eerstejaars word "verplig" am aile lunksies by te woon, want
"as jy nie sosiaaJ verkeer nie, gaan jy beslis nie die pyp rook
nie",

Die jaar vlieg verby! Dit is "oestyd" snags in die omfiggende
wingerde, sing-songs, Wokke vang, interkollege, poetse bak,
die boks-en-stoeitoemooi, rondrits met fietse in die donkerte
(sonder fig), werk in jou "natuurstudie-tuinljie", uinljies wei op
die nugbyveld, kalklyne gooi, dames uit-"tum", snags "sere
nade" en Sondae Sondagskool hou, sendingwerk doen en

TERUGBLlK

Eerste kennismaking

Malriek was afgele. Wat nou? Van kleindag at was ek lief vir
houtwerlkenhierdie lieldehetgebly tenspylevandiegeskarrel
met die akademie in die hoerskool, Terwyl ek sterk getwyfel
het oor my teekomstige beroepsrigting, hetdit bekendgeword
datdie OKP vanaf 1931 'n kursusin Hout- en Metaalwerksou
instel met die cog daarop am onderwysers op te lei vir die
verkryging van die Hoer Prirnere Onderwysersertifikaat in
Hout- en MetaaJwerk at Handearbeid, soosditdestydsgeheet
het En so het drt gebeur dat ek as eerstejaarstudent in
Januarie 1931 hier by die OKPaanland, dieselfdejaar toe die
derdejaar1<ursus in Handwerk'n aanvangneem.
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HamletPrins
Vise-rektor:OKP

oor-en-weer-eet by die koshuise (ai, daardie pak klere in_
Febnuarie!). En so nou en dan 'n hoogtepunt: jy neem jou
meisievir ftieknadie Proteaenjulieeetsaarn'npakkie"chips".

Die akademie werk oak jou gal! Sang is 'n verpligte vak: Jy
moet aileen sing, note lees en tydhou - genadiglik net in jou
eerste jaar. Die dosent leervir jouomte "bgy", wantgaan hou
jy in "Mooggeesbug" skoal,moetjy 5005 daardiekinderspraat
Ons leer die "tenses" 5005 jy dit vir die kinders moet leer. Dis
"Wind in thewillows", die "held", Freuden PestaJozzi.Jy neem
Sielkunde en Metodiek as volwaardige vakke en veel baie
geleerd. Sinne die eerste paar maande gee jy aI jou eerste
proefles en trap k1ei dat drt'n naarheid is.

Die finale eksamen eindig drie weke voor die laaste kol
legedag. Niemand mag voor die tyd vertrek nie, want die
eerstejaars moet neg 'n juniordag-program op die rugbyveld
aanbied. Gedurende daardie dne weke word wondere verrig
en diejaar word afgesluit met 'n "oorspronklike" aanbieding.

Vir oulaas word jy in die nag uitge-"tum" - dis juniomag en jy
word behoorlik gekamuffel. Daarna is jy 'n "volwaardige"
OKP-er.

Die eksamenuitslae word bekend gemaak - dis vreugde en ...
verdriet

Die jaar is verby!Hegtevriendskapsbande is gesmeemet die
lief endie leed. Jy neemafskeid vanjou mede-"slakke". Jy het
lief geward vir hierdie Alma Mater van jou en sien urtna die
volgende jaar, want dan is jy 'n ... "edelagbare" en gaan die
"slakke" dit gewaar.

Theo Holzapfel
Voorrnalige Departementshoof: Haul- en Melaalwerk en tans

Registrateur: OKP



Akkommod asie

Tydens die vroee twinterjare was die koshuis, Vereniging, die
Noorder-Paarl Prirnere Skoo l. In 1931 was hierdie gebou die
belangrikste tuiste vir die OKP se manstudente. Sowal agt 101
tienstudentevan die Handwerkkursus was egter in 'n private
huis gehuisves . Oud-studenle uit die jare 1931-1933 sal hier
die ou huis goed onthou. Vandag staan die ontspanningsaal
van die nuwe kollegegebou op daard ie perseel. Hierdie an
neksgedeell e van Vereniging was 'n bale gelukkige tuisle vir
die Hanctwerkstudenle. Daar kon hulle snags ongeh inderd
hulle l ekenwerk voortsit l erwy l Vereniging elke aand vanal
elfuur in donkerte gehul was. Die huisvader se hand was in
strenge beheer van die hoolskakelaar. Na elfuur moes ai le
eersle- en tweedejaars noodgedwonge rus - in donkerte.
Bowend ien was dit l ydens die G root Depressie. Die
elektris iteitsrekening moes laag bly, want die losiesgeld was
slegs tien pond per kwartaa l.

Vereniging het sedert 1931 nie veel verander nie. Die huidige
kombuis was destyds die eetsaal. Die huidige eetsaal was die
Hanctwerkblok mel drie vertrekke wal 'n l ekenkamer, 'n prak
tiese houtwerkkamer en 'n metaalwerkkamer ingesluil het. 'n
Vierde smal vertrekkie is in 1931 aangebou om die smids, een
houtwerkdraaibank en een melaalwerkdraaibank Ie huisves .

Mate riale en vo ltooide we rkstukke was in e1ke moontiike
ruimte geberg. Bergingskas te is deur studente seff vervaardig
en ingebou.

Op va llend was die ondoellreffendheid van die gebou.
Swaaivensters S005 die wat 'n mens nag in au kerksaJe
aantrel , hel min lug en lig ingelaat. Tekenbanke was uit die
jare teet, terwy l werkbanke slegs vir laerskoolleerlinge bedoel
was .

Onder hierd ie omstandighede hel vyftien voomemende stu
denle die Handwerkkursus aangeduri. Maar onder die be
sielende leiding van hu lle Handwerkmeester, mnr. R.L.
Young, sou hulle len spyle van die onge rief , die londarnenle
Ii; van 'n ku rsus waardeur die uileindelike bee ld van Hand
werkonderri g in Kaapland lotaal sou verander.

Die inhoud van die kursus

Is dit moontiik om 'n Handwerkkursus so te vul dal 'n student
vir 'n volle jaar sinvol besig gehou kan word? So het die
onderwysowerheid destyds gevra. Die sillabus moes dus
gelaai word. Die omvang was soos volg:

Tegniese Tekene van Houl- en Metaalwerk, Praktiese Hout
en Metaalwerk, Tegnologie, Onderwysmelodiek, Geskieden is
van Handwerkonderwys, Sielkunde en Praktiese Onderwys.
Daarbenewens was twee lesse per week algesonder vir die
studie van Analomie en Fisiologie mel die oog daarop dal
sludente hierd ie vakke 101standerd agt sou kon onderrig.

Die prog ram van die topstuden t was vo lgepak. Na-uurse
praktiese werk hel daagliks tot skuins voor aand ete geduur
mettekenw erk en stud ie tot snags in die klein uurtjies .

Opval lend was die aangename k1asgees tydens praktiese
werkure. Onder die geklan k van blokhamer, saag en be ite l
was dit die gebruik van die klas om te sing . En so is menige
tap-en-gatvoeg mel koormusiekbegeleiding gemaak.

Ondan ks 'n oorlaaide werkprogram was daar ook nog tyd om
sport en kulturele dinge te bedryl. Glo dit as u wil, die OKP het
in die dertiqe rjare oor twee kran ige hokkiespanne beskik
waarin die topstudente bale sterk verteenwoordig was . Onder
die kap teinskap van mnr. Johnnie Ie Roux, destyds onder
wyser by die Oe fe nskool en later hool van d ie W.A.
Joubertskoo l, was ons eers te hokkiespan sommer 'n bulspan.

Meester van sy vak

Mnr. R.L. Young se onderwysfilosofie len opsigte van Hand
werk kan in enkele woorde saamgeval word : "Educational
handwork seeks to train the mind, and all the senses, with and
through the hand."

Alles moes mel die hand geskep word onder beheer van die
mensl ike gees. Hierdie resep het seffdissipline in die hand
gewerk en die studenl op die pad van sukses geplaas.

Mnr. Charl ie Hofmeyr, destydse skoolinspekteur, hel by 'n
OKP-afsluitingsge leentheid gese: "Ek wens ek kon die Hand
werkkursus volg aan die voele van mnr. R.L Young. OKP eer
hierdie man wat vir tien jaar aan die stuur van die Hand
werkkursus was". Hierdie Skol het sy boodskap mel sukses
oorgedra aan sy Afrikaanssprekende studente,

Die eerste uitstalling

Die span van vyftien wat die eersle kursus aangeduri het, het
'n stywe pas gehandhaaf en 'n hoe standaard bereik. Onder
leiding van die meeslerhand is die eersteuitstallinqin die ou
OKP·saal gehou. Dit hel 'n geslalte aangeneem wat vir elke
oningewyde 'n openbaring was . Dit was 'n mylpaal , maar
terselldertyd 'n spiee lbeeld van die sukses wal reeds in die
eerste jaar behaal was. Die kollegehoof, mnr. W.A. Joubert,
die Handwerkinspekleurs , mnre. Davey en Bums en die
onderwysowerheid was gelukklg mel wat die uitstalling
geopenbaar het.

Handwerkople iding en -onderwys was by die OKP gevestig .
En nuwe fasilite ite moes spoed ig kom.

Bo uers van Handw erkonderwys

Tydens my verlb1yi aan die OKP vanal 1931 tot 1933 het ek
kennis gemaak mel studente wat 'n belangrike rol sou speel
in die uitbouing van Handwerkonderwys in ons land. Graag
noem ek die name van mnre. J.J . Brand (1931), P. Heyns
(1931). C. Martin (1932), J.J. du To it (1933), J. van der Spuy
Uys (1934), WA van der Westhu izen (1935) en C. van der
Merwe (1935). (Die jaartai is die jaar waarin die kursus vo ltooi
is.)

In die hoedanigheid van Hanctwerkonderwyser, -dosenl of
-inspekteur hel elk van bogenoemdes diep spore getrap . Hulle
was van die eerste studente wat hulle opleiding by die OKP
gekry net, hier in die ou gebouljie agter Veren iging, wat tans
as eetkamer dien. Waar eens die gees geslyp was , word nou
die liggaam gevoed.

'n Dankbare terugbl ik

IN 1933 hel ek die voorreg gehad om onder mnr. Young te
mag studeer. Aan die vorming van my as Handwerkonder
wyser hel hy 'n onvergeel like dee l bygedra. Sy ged is·
siplineerdheid, sy aand rang op die akkurate en die korrekte
en sin vir hoe morele waardes het my altyd bygebly. Daarvoor
eer ek sy nagedagtenis. En ek is dankbaar dat die voorreg my
beskore was om in sy voetspore te mag volg, eers as Hout
werkdosent en later as departementshool van die OKP se
departement van Hout- en Metaalwerk.
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TOT SIENS
Wanneer 'nmensna41jaarindieonderwys 'nuitersmoeilike
opdrag kry, Iyk dit beslis nie meer die rnoelte werd om af te
tree nie. Hoeskryf 'n mensoorjouself of hoe skryf'n mensoor
hoogtepunte injouloopbaan?Andermensekenmydalkbeter
as wat ek myself ken, enwat is 'n hoogtepunt injou loopbaan.
As daar 'n ander uitwegwas, sou ek dngekies het

Elke persoon behoort te glo dat hy 'n goeie loopbaan gekies
het. Op skool wou ek masjinis word en toe ek besig was met
my.opleidingas onderwyser, was ek negmeerin die boerdery
as '" die onderwys geinteresseerd. Maar ten spyle van my
toekomsdrome oor treine en dorpers en angorabokke op 'n
plaas in die distrik Steytlerville, was dit so bestem dat my
onde.rwysloopbaan ,n 1944 sou begin. Ek het sewe jaar in
pnmere skole onderwys gegee, drie jaar in sekondere skole
en dertig jaar in onderwyserskolleges. Hierdie onderwys het
aIdie prirnere skoolvakke, Hout- en Metaalwerk en Opvoed
kunde ingesluil.

Terwyl ek in 1943 'n kursus in Houl· en Metaa1werk aan die
Graaff·Reinetse Onderwyserskollege gevolg het, het ek
gehoor van 'n p1ek met die naarn Paar1se Onderwyserskol
lege. Eksounoontoekonraaidat ek inJulie 1960in Engeland
:nbrief souontvanQ waar1n ekgevrawordof ekgeinteresseerd
IS om as dosent m Hout- en Metaa1werk aan die Paartse
Onderwyserskollege waar te neem nie. Oaar was net een
antwoord en gevolglik moes ek my terugreis met 'n week
vervroeg. DiePretoriaCaslle hetop 'n Oonderdag;n Tafe/baai
vasgemeer. Die Saterdaghet ons na 'n huurhuis in die Paarl
getrek en die Maandageggend, 'n week of twee nadat die
derde kwartaal begin het, staan 'n vreemde en verlore
dosenijievoorveertienTappe. Ekwastoe bynanet sovreemd
soostoe ek inJanuarie 1944voor my eerste k1as in Ficksburg
gestaan het

On gebeur SOloS dat 'n onderwyser 'n moeilike besluit moet
neem. Na sewe baie aangenarne en gelukkige jare in die
Handwer1lklasse van die OKPkon ek 'n aanstelling asdosent
in Opvoedkundeaan die OKPkry. Na 24jaar in die onderwys
wat groolliks un Handwerkonderwys bestaan het, kon ek nie
dink dat die doseer van Opvoedkunde so anders sou wees
nie. Diejaar 1968wasgevolglik aandie eenkant 'n laagtepunt
omdat ekoortuigwasdat ekdiefoul van mylewegemaakhet
My indruk was dat die studente of oop oe slaap, of dat hulle
my nie raaksien nie. TerwyI ek besig was om die studente
geinteresseerdtekry,wasdieHandwerkstudente in die Hand
werkkarners 'n pear tree van my at, /ustig besig met die
verwerking van hout of metaal. Wat het my besiel om SO 'n
onnosel keuse te maak! Ek was vir byna ses maande die
onge1ukkigste onderwyser in die ware1d.

Maar 'n mens leer vinnig en pas hom baie gou aan. Die
aanvankiike laagtepunt het geleide1ik in 'n hoogtepunt ver
ander. Ek het daarin geslaag om die formele lesings minder
formeel te maak en die studente wat net gesn het, het
geleide1ik begin om saarn te praat Die les wat ek geleer het,
was dat studente meer in die dosent belangste1 wanneer hy
hom in die situasle van die student verplaas. Die student wil
verstaanwatdie dosen!se, wanthy wi! slaag. Die punt wat hy
in die toetseof eksarnen behaal, is soortgelyk aan die salaris
van die onderwyser,

Omdat ek in 'n groot mate verantwoordelik was vir die opstel
van die verskillende roosters en ook te doen gehad het met
die vakkeusevan studente, het ek die voorreggehad om met
feillik aIdiestudenteaandie OKPook op 'n andervlakkontak
te maak. Vir mywas ditook 'n besondere hoogtepunt aan die
OKP as ek kan sa dat aI die studente altyd uiters vriendelik
teenoor my was. Die OKP het puik studente. Ons is SOloS

geneig om die jeug te kriliseer en 'n mens hoor ook stellings
soos: Isdit diemensewatvir onskindersonderwysmoetgee?
Miskien la die probleem by die wyse waarop mense wat die
stellings maak, die studentehanteer. Ek glo daar is studente
wat soms oortree, maar wie van ons kan klippe gooi? Nee,
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OKPmoenie skaarn wees om met sy studente te speg nie.

Undie aard vanmy werk het ek ook onspersoneel bale goed
leer ken. Dit neem nie lank om e1keen se goeie en ander
hoedanighede te leer ken nie. Ek weet nie of dit my lengte of
my ouderdom was nie, maareen ding ;5 seker, die personeel
het my baie goeie sarnewerking gegee. Hiervoor wil ek aan
hulle beie dankie sa. Ott het my taak makliker en ook aan
genaamgemaak.Omtussen aangenarne mense te werkis 'n
besonderevoorreg.

Gedurendedievier-en·twintig en 'n half jaar aandie OKP het
ek onderdrie rektore gewer!<. Omdat ek die langste onder die
huidige rektor in 'n senior hoedanigheid gewerkhet,wasek in
nouer kontakmet hom as met die vorige rektore. Die enigste
probleem met die huidige rektor was dat hy aan my sovee/
mag gegeehet dat ek SOloS gewonder het wie nou einllik die
rektor is. Maarumagmywoordeverkeerd interpreteer. Ekhet
egter 'n balesterkvermoede dat hy mydaremeersbaiegoed
deurgekyk het voordat hy geleidelik meer mag aan my
toevertrou het. Oit was vir my besonder opvallend dat ens
huidige rektor iemand is wat nie net in naasteliefde glo nie,
maardit ook uilleef.

'n Anderhoogtepunt aan die OKP het ek be1eef wanneer ek
'n groot winkel in Brackenfell besoek. Bke keer wanneer ek
daarrondgedwaal hetterwylmyvrounabrood, rysoftamaties
gesoek het, het ek baie van ons oud·studente raakgeloop.
Hulle was neg Pokke, want hulle vemeem na dcsente en in
my geval die byna onverrnydelike vraag in die laaste tyd: Is u
neg daar? As iemand jou negwil ken nadat ttyof sy 'n kursus
voltooi hel, wil dn voorkom asof daar neg steeds vriend
skapsbande voorlleef.

Wanneer iemand bale lank in 'n inrigting werksaam is, word
gesa hy is deel van die plek of hy is iets soos huisraad in 'n
huis. Blykbaar is ek ook reeds 'n meubelstuk in die OKP, Vir
my is dit oak in 'n sekere mate 'n hoegtepunt dat die
"meube1stuk" nie na willekeur rondgeskuif is nie, Ek kan nie
sa dat ek reedsafgetree het maar dat niemand dn weet nie.
Niemand het negte veel na my gesondheid vemeem of gevra
wanneerek gaan aftree nie. Miskien is dit ook 'n bewys dat
memand van my ontslae wil raak nle.

lets waaroor enige persoon dankbaar behoort te wees is
wanneer hy as gesonde perseon met pensioen kan aftree.
Oaar is neg 'n paarmaande cor, maarek hoop dat ek aandie
einde van die jaar neg kan afdraf en nie net aftree nie - aI is
dit nie juis ver nie en ook nie te vinnig nie. Ekgaan beide die
hoogte- en die moonllike /aagtepunte bale mis. Daar ts mos 'n
gesegde: "Topart is to die a Inne", Die aktiewebetrokkenheid
by die opleidingvan onderwysers en vera!diekontakmet die
OKP se wonderlike studente is iets wat seker 'n gemis in my
lewe sal wees. Ek sa nau maar aan mysell dat ek beslurt het
om vakansieverlof te neem en nie afskeid van die OKP nie.

Vir mywasdn'nbesonderevoorregom'ndosentaandieOKP
te kon wees. (Uit die Jaarblad van die OKP: 1985)
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DR. P.S. MEYER
Dr. Philippus Stefanus Meyer, voormalige Direkteur-generaal
van Nasionale Opvoeding en een van die bekendste opvoec
kundiges in Suid-Afrika, is op Humansdorp gebare waar hy
aan die plaaslike boerskool gematrikuleer het. Daama s1uyf
hy homin as student aan die Onderwyskollege Paartwaar hy
die Prirnere Onderwysersertifikaat in 1941 behaal. Daama
behaal hy die Hoer Prirnere Onderwysersertifikaat, die grade
BA, M.Ed. (cum laude) en D.Ed. Sy doktorale proetskrif het
gehandel oor die didaktiese beginsel van individualisering in
die 5telsel vangedifferensieerdeonderwy s in Kaapland.

Dr. Meyerwas hoof van dieHoerskool Molteno,die Hoerskool
Punt op Mosselbaai en die Hoer Jongenskool in die Paarl
voordat hy rektor van die Onderwyserskollege op Graaft
Reinet geword het. Hy hetoak die betrekkingsvan inspekteur
van onderwys, hoofonderwysbeplanner en adjunk-direkteur
van onderwys beklee voordat hy in 1974 as Direkteur van
Onderwys van Kaapland aangestel is. In 1980 is hy aangestel
as Adjunk-direkteur-generaal van Nasionale Opvoeding en
van 1982 tot 1984as Direkteur-generaal.

As lid van verskillende interdepartementele komitees, Direk·
teurvanOnderwys, Direkteur-generaalvan NasionaleOpvoe
ding en voorsittervandie Komitee van Onderwyshoofdewas
hy ten nouste betrokke by die beplanning en implementering
van die stelsel van gedifferensieerdeonderwysin Suid-Afrika.

Sy grootste belangstelling in die onderwys was die onderrig
van hoogbegaafde kinders, 'n gebied waarop hy baan
brekerswerk verrig het. As gevolg van sy vertoe is die eerste
onderwysbeplannervir begaafde'eerlinge in 1980 indie hoof
kantoorvandie KaapseOnderwysdepartement aangestel.Op
nasionale vlak het hy navorsing cor hierdie tipe onderrig
aangemoedig en geinisieer. Hy het verskeie reterate by
nasionaJe en internasionale konferensies oor die onderwerp
gelewer, onder meer in Kanada en Wes-Duitsland.

Tydens sy termyn by die Departement van Nasionale Opvoe
ding, iswetgewingaanvaarwatdieuniversiteiteentechnikons
onderdieselfdeadviesliggaarn souplaas. Diedaarstellingvan
die Adviesraad vir Universiteite en Technikons (AUT) is be
stem am te bepaal watter opleidingsfunksiesdeur technikons
en watter deur universiteite behartig moet word sodat die

MNR. JOHANNES FOURIE
Mm. Johannes Fourie is op 20 Desember 1924 op Stanford
gebare. Nadat hy aan die Hoerskool Overberq op Caledon
gematrikuleer het, behaalhy die BA-graad en S.O.D. en later
ook die B.Ed.-graadaan die Universiteitvan Stellenbasch. Hy
aanvaar sy eerste betrekking aan die St Andrews-kollege te
Grahamstad. Daama gee hy oak nag onderwys aan die
Hoerskool Calvinia, die Hoerskool Grey in Port Elizabeth en
die Hoer Jongenskool Pearlvoordat hy in 1962 as dosentaan
die Paarlse Onderwyskollege aanqestel word. In 1967 word
hy tot vise-rektorvan die OKP bevorder, As een van die OKP
S8 voortreflikste apvoeders met bUitengewone gawes van
hoof en hart was mnr. Fourie vir boer louere bestem. In 1970
ishydan ookas rektorvan dieOnderwyskollegeGraaff-Reinet
aangestel.

Hierdie begaafde onderwysman het daarna tot die inspek
toraat toegetree waar hy snelle opgang gemaak het. In 1976
word hy as Inspekteur vanOnderwys aangaste' en in 1979 tot
Eerste Onderwysbeplanner bevorder en in 1982 tot Adjunk
direkteur van Onderwys. In 1985 is die kroon op sy hoof
gepiaas met sy aanstelling as Direkteur van Onderwys.
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funksies van hierdie twee belangrike inrigtings nie ineenvloei
en onnodige oorvleueling en uitgawe meebring nie.

DieWetop die BevorderingvanKultuur, wat voorsieningmaak
vir statuterebeheer oar kultuurprogramme op 'n streeksbasis
in plaas van op 'n sentralebasis, asook die belangrike Wetop
die Nasionale Beleid vir A1gemene Onderwyssake is lydens
sy dienstermyn aanvaar.

Dr. Meyer was lid, en in sommige gevallevoorsitter, van meer
as twintig verskillende rade en liggame, o.a. die Komitee van
Onderwyshoofde,die NasionaleOnderwysraad, dieGemeen
skaplike Matrikulasieraad, die Kaaplandse en Transvaalse
Radevandie Uitvoerende Kunste, die WetenSkaplike Advies
raad van die Eerste Minister en die Raadvan die Universiteit
van Stellenbasch.

Tans dien dr. Meyer nag as eerste voorsitter van die Wes
Kaaplandse Streekraadvir Kultuursake. Daarbenewens is hy
ookvoorsittervan ParowseMuseumkomrtee,asookvoorsitter
van die Raadvan Trusteesvan die Hugenote Gedenkskool.

(Verwerk uit: Opvoeding en Kultuur, Volum e 7 nr. 3, sep
tember 1987)

Mnr. Johannes Fourie

Mnr. Foune seondervindingvansekondereentersiere onder
wys. asoak sy ervaring in verskeie departementele en inter
departementele komitees, het hom uitrnuntend vir sy taak
toegerus. Hy het twee ujtgebreide oorsese studiereise onder-



neem waar hy eerstehandse kennis van buitelandse onder
wysstelseis en opvoedkundige denke opgedoen het.

Sy professionele korrektheid, onuitputlike ws rkvermoe, !yn
insig in sake en toewyding het by almal agting afgedwing. Nie
aileen was hy 'n groat ondenwysleier wat ontsettend hoe eise
aan homself gestel het nie, maarhywas oak'nvriendvandie
ondenwyskorps.Sy egte vriendelikheid en integriteit, syeerlike
regverdigheid en natuurlike beskeidenheid het van hom 'n
bemindemensgemaak.

In mnr. Fourie se termyn as Oirekteur van Onderwys is die
beheer van die provinsiale ond enwysstelsels na die Ministerie
van Ondenwys en Kultuur (Administrasie Volksraad) oorgedra.
Dit was in hierd ie tyd nod ig am Kaapland se etas behou e te
laat bly. Met groat oortuiging en waard ighe id het hy Kaap land
se siening van die ondenwys ges tel.

MNR. D.J. DU PLESSIS
Dawid Johannes du Pless is is op 23 Desember 1907 op 'n
plaas in die d istrik Porterville gebore. Nadat hy gematrikuleer
het, skryf hy hom in 1926 in as studen t aan die Onder
wyserskol lege Paart waar hy die Primers Hoer Ondenwyser
serti!ikaat verwer!. Daarna verwer! hy die B.A.-graad en in
1944 word die graad M.Ed. (cum laude) aan hom toegeken.

Hy begin sy ondenwysloopbaan as hoof van 'n twee mans kool.
Vervolgens word hy prirnere onderwyser aan die Hosrskoo l
Ceres en daarna sekondere onderwyser aan die Hoer
Seunskoo l Seepunt. In 1940 aanvaar hy sy eerste hoofskap
aan die Prirnere Skoal De Aar , en 1942 word hy aangestel as
hoof van die Hcsrskool Victoria-Wes. Mnr. Du Pless is is in
1949 tot Inspekteur van Ondenwys bevorder, in 1963 tot
Hoofinspekteur van Onde nwys en van 1968 tot sy uittrede in
1972 was hy Adjunk-direkteur van Ondenwys.

Gedurende sy tenrryn in die hoolkantoorwas hy voorsitter van
verskeie departementele komitees aan wie die bep!anning en
implementering van onderwysbeleid opgedra is. Op die
gebied van ondenwysersop leiding het hy 'n belangrike rol
gespee! en het dan oak 'n groat aandeel gehad in die instelling
van die driejarige Primers Ondenwysdiploma in 1968.

In 1968 is mnr. Du Pless is deur die Staatspresident benoem
amindieGericke-kommissiete dien. Hierdiekommissie moes
'n verslag uitbring oar ondenwysersopleiding in die RSA. Die
aanbevelings in die verslag het gelei tot die Wysigingswet op
die Nasionale Ondenwysbeleid (Wet no 73 van 1969).

Mm. Du Plessis was oak jare lank voorsitter van die Profes
sianele Eksamenkammissie wat 'n groat raj in onderwysers-

MNR. F.S. ROBERTSON

As gewilde egpaar het mnr. en mev. Fourie 'n groat vrien de
kring in Kaap iand opgebeu . Hulle opregte beiangstelling in
hulle medemens se wei en wee het van hulle besondere
mense gemaak. In die veelvuldige professionele en sasiale
verpiigtinge wat nagekom moes word , het hulle hulself noo it
gespaar nie. Oralwaar mnr. Fourie as spreker maes aptree,
was sy boods kap altyd positie!, sinvol en klinkklaar.

Die OKP was bevo orreg am 'n spesiale verbintenis met mnr.
Fourie te kan he - eers as dosent, daarna as vise-rektor en
later as ouer. Sy weldeurdagte raad en belangstelling in die
OKP waar hy en mev. Fourie nege jaar gestaan het, was vir
die OKP altyd 'n stukrag tot groter hoogtes. Hierdie gewaar 
deerde verbintenis is tot sy oorlyde in 1989 noo it verbreek nie.
Daarvoor eer en hu ldig ons hom.

(Verwerk ult d ie vol gen de b ronne : Rostrum 1984:2;
Rostrum 1986:2)

Mnr. D.J. du Plessis

opleiding gespeel het. Hy het hom oak beywer vir groter
outonom ie van die ondenwyserskolleges .

Mnr. Du Plessis was oak 'n groat kultuu rmens. Vir sy
belangrike aandeel in die Uniefeesvierings van 1960 het hy 'n
herdenkingstuk wat deur die SA Munt geslaan is, ontvang.
Hy was oak jare lank voorsitter van die reelingskomitee vir die
Burgerstrand huis .

Sy nugtere oordeel en insig het oral respek a!gedwing. Maar
dit was veral sy warm menslikheid, vriendel ikheid en in
nemende geaardheid wat van hom 'n beminde ondenwysleier
gemaak het.

Mnr. F.S. Robertson

Fredrick Stan ley Robert son is op 20 Augustus 1917 op die
plaas Sandkraal in die distrik Geo rge gebere. Hy matrikul eer
aan die Hoe rskool Outen iqua op George waama hy hom
Inskryf as student aan die Opleidingskollege Oudtshoom. In
1938 behaa l hy die Hoer Prime rs Ondenwyssertifikaat in Lig
gaamlike Opvoed ing aan die Op leidingsko llege Paarl.

Hy aanvaar sy eerste betrekking aan die Prirnere Skoal
Heynskop en daarna aan die Hoerskool Mu izenberg waar hy
tot aan die einde van 1947 ondenwysgee. Intussen behaal hy
die B.A.-graad (cum laude) aan die Universite it van Stellen
besch. Van 1948 tot 1951 was hy aan die personeel van die
Hoer Seunskool Obse rvatory verbonde.

In t 952 aanvaar hy sy eers te hoo!skap aan die Middelbare

, J
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Skoal Vosburg waama hy agtereenvolgens hool was van die
Pnrnere Skool Stellaland, die Prirnere Skoal Swantand en die
Hoerskool Swartland, As skoolhoof en kultuurleier het hy in al
hierdie gemeenskappe diep spore getrap.

Oak in die georganiseerde onderwys het Derick Robertson
onuitwisbare spore nagelaat. Hy het twee termyne in die
Hoofbestuur van die SAOU gedien en is in 1962/63 tot veer
sitter van die SAOU verkies.

In 1966 is rnnr. Robertson tot Inspekteurvan Onderwys bevor
der en in 1971 tot Onderwysbeplanner in die Hoofkantoor.
Twee jaar later is hy tot Hoofonderwysbeplanner bevorder en
vanal September 1974 tot met sy uittrede op 30 Junie 1978
beklee hy die betrekking van Adjunk-direkteur van Onderwys
met groat onderskeiding, Tydens sy termyn as Adjunk·d irek
teur moes mnr. Robertson dikwels as Direkleur van Onderwys

MNR. J. VOSLOO
Mnr. Jan Vosloo is op 27 November 1934 op Some rset-Oas
gebare. Sy skoolopleiding vo/tooi hy aan die Hoerskool Over
berg op Caledon waama hy die grade B.A. (Hans), M.A. en
B.Ed. aan die Universiteit van Stellenbosch behaal.

As student was hy redakteur van DIE MATIE asook lid van die
Studenteraad.

Hy aanvaar sy eerste betrekking aan die Hoer Seu nskool op
Cradock waama hy ook aan die Hoer Tagniese Skool in Port
Elizabeth en die Hoer Jongenskool in die Paarl onde rwys gee.
In 1964 word hy as dosent aan die Onderwyskollege Paarl
aangestel. In 1966 word rnnr, Vosloo as mede-redakteur van
die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) asook as
deeltydse dosent aan die Universiteit van Stellenbosch
aangestel.

In 1967 is rnnr, Vosloo as skoolhool van die Middelbare Skoal
Lambertsbaai aangeslelwaarna hy agtereenvolgenshoofwas
van die Hoerskool Kalahari op Kuruman, die Hoerskool Wo/
seley en die Hoerskool Montagu, Vanal 1977 was rnnr, Vosloo
Inspekleur van Onderwys en in 1983 is hy lot Eerste Onder
wysbeplanner in die Hoofkantoor bevorder. In 1985 word hy
lot Hoolsuperintendenl van Onderwys bevorder en op 1
November 1987 lot Adjunk-direkteur van Onderwys.

Hierdie veelsydige onderwysleier het reeds diep spore in die
onderwys getrap. Hy was onder andere lid van die Redak
sieraad van KLASGIDS, hoolredakteur van ROSTR UM en
voorsitter van die volgende kornitees: Die Afrikaanse Voor
geskrewe Boekekomitee, die Indiensopleidingskomitee, die
8eurskomitee en die Sludiekomitee vir die AmpleJike Tale.
Daarloenewens is hy mede-skrywe r van 10 Afrikaanse taal
handbaeke en samesteller van die voorgeskrewe digbundels
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waarneem.

Mm. Robertson het die Departement in etlike interdepar
tementele Advieskomilees, in sommige gevalle as voorsitter,
verteenwoordig.Ook in die Departemenl was hyvoorsitter van
verskeie komil ees onder andere die Departementele Ek
samenkomitee. Hierdie begaalde onderwysleier was 'n puik
voorsitter waar sy !yn humorsin, beslisle standpuntslelling en
gevane kwinkslae veel bygedra het om 'n aangename atrnos
feer te skep en sake vlot te laat verloop.

Mm, en mev. Robertson was 'n besonder gewilde egpaar wat
deur die jare heen 'n groat vriendekring opgebou het. As
boeiende spreker moes hy dikwels as redenaar by belangrike
geleenthede optree.

Na sy aftrede het mnr. en mev. Robertson hulle in die Strand
gevestig.

Mnr. J. vos'cc

VERSVREUGDE en VONKELVERSE.

As lid van verskeie departemenle le en interdepartementele
kornitees lewer mnr. Vosloo voortreftike diens. Tans tree hy
op as moderator van Afrikaans Eerste Taal Hoer Graad. Hy is
oak lid van die Kaaplandse Provinsiale Onderwysraad en
voorsitter van die Interdepartemenlele Advieskomitee vir
Onderwysnavorsing. In 1989 hel hy navorsing gedoen oar die
onderwys aankuhurele minderheidsgroepe in Wes-D uitsland,
Switserland, die VSA, Kanada, Engeland, Skotland en Israel.

Mnr, en Mev. Vosloo se verloinlenis met die OKP het behoue
gebly na hulle vertrek uil die Paarl. Ons was oak bevoorreg
om hierdie gewilde egpaar se twee dogters as studenle aan
die OKP Ie kon he.



OUD·STUDENTE EN -DOSENTE WORD REKTORE

Dr. W.J.B. Pienaar
(oud-dosent)

Rektor:OpIeidingskollege
Kaapstad
1938-1945

Dr.E.C. vanSoelen
(oud-dosent)

Rektor.OpIeidingskoliege
OUdtshoom
1940-1962

Dr. DaanGresse
(oud-student)

Rektor. Onde<Wyskoliege
Windhoek
1978-1982

Prof. P.J. Dreyer (oud-student)
Rektor:OndelWy5erskoliege

Graaff-Reinet
1979-1968

Prof. T.L de Koning
(oud-student)

Die eerste Rektor: Unlverstteit
vanVenda

I

Prof. C.G. de Vries
(oud-student)

Rektor: Ondewyserskolleqe
Paarl

1973-1976

Mnr.J. Fourie (oud-dosent)
Rektor: Onderwyserskclleqe

Graaff-Reinet
1970-1976

Dr. P.S. Meyer(oud-sludent)
Rektor:Onderwyserskollege

Graaff-Reinet
1967·1968
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1926 Mosselbaai
Mnr. W.A. Joubert

1950 Port Elizabeth
Dr. Thea Pauw

(Opvoeding 101 verantwoor
delikheid)

I

"

1963 Parow
Mnr. F.S. Robertson

(Opvoeding tot Leierskap)
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SAOU VOORSITTERS

1937 George
Mnr. WA Joubert

(2de maal)
(Wat is opvoeding?)

1951 Strand
Mnr. L C. Bruwer

(Die opkoms van die
Afrikaner in die Onderwys

in die afgelope 50 jaar)

1968 Port Elizabeth
Mnr.W.G. Odendaa!

(Die Laerskool: Herwaar
dering en besinning)

1942 Cradock
Mm. P.J. du Toil

(Die gesondheid van die
kind - liggaamlik en gees

lelik)

1958 Port Elizabeth
Dr. H.E. van Zijl

(Ons veranderende
Laerskool)

1974 Humansdorp
Mm. J.W.M. Scholtz

(Pre-Prirnere Onderwys as
komponent van die nasio
nale stelsel van Gediffe
rensieerde Onderwys)



1978 George
Mnr. J.N. Coetzee

(Die plek van dissipline in
die Opvoeding)

1981 Port Elizabeth
Pro!' C.G. de Vries

[Toekomsperspektief op
die Onderwys)

1985 Mosselbaai
Mnr. J.T. Kritzinger

(Is ons Onderwys nag
Christelik en Nasionaal)

1986 Graaff-Reinet
Mnr. J.J. v.L. Sadie

[Televisie se Invloed op
die Skoolgaande Jeug)

1989 Riversdal
Mnr. A.L. van Wyk

(Die Skoal en sy Vennote)

1990 Uitenhage
Prof. C.G. de Vries (2de

maal)

Dr. Thea Pauw

Mnr. J'w.M. Scholtz

Mnr.J. [Toets) Fourie (Onderwyskollege)

Mnr. G. van Niekerk (Hoof Primers Skoal)

Mnr. L.C. Bruwer

1972-1975

1962-1965

1974-1975

1976-1979 Mnr. (later dr.) L.D. Truter (Hoof Prirnere
1989-1 992 Skoal)

1980-1985 Mnr. A.G. van Rensburg (Hoof Hoerskool)

1981-1984 Pro!. P.J. Dreyer (Onderwyskotlege)

1982-1985 Mnr. S.J. Ie Raux (Hoof Prirnere Skoal)

1986-1990 Mnr. T.H.J. Mouton (Hoof Prirnere Skoal)

1987-1990 Mnr. A H. Gous (Onderwyskollege)

1988-1991 Mnr. WA Talt (Prirnere Onderwyser)

1989-1992 Mnr. O.S. Hough (Hoof Primers Skoal)

1989-1992 Mnr. J. van Renen (Hoof Prirnere Skoal)

REDAKTEURS VAN DIE UNIE

1958-1967 Dr. Thea Pauw

1967-1972 Mnr. L.C. Bruwer

FEDERALE RAAD VAN ONDERWYSERSVERENIGINGS
IN SUID-AFRIKA

1937-1938 Mnr. WA Joubert

1951-1954

1965-1974

1956-1984

1976-1977
(Hoof Prirnere Skoal)

(Vrye keuse)

Mnr. D. Langland (Hoof Primere Skoal)

Mnr P.A.J. Coetzee (Prirnere Assistent)

Mnr. D.J. Kritzinger (Hoof Hoerskool)

Mnr. P.J. Rossouw (Hoof Hoerskool)

Mnr. Max Hough (Assistenl)

Mnr. J'w. Scribante (Assistent)

Mnr. C.J. Rossouw (Hoof Hoerskool)

Mnr. (later pro!.) A G. Botha (Hoof Prirnere
Skoal)

Mnr. H.J. Ie Raux (Hoof Primsre Skoal)

Mnr. A F. Odendaal (Sekondere Assistent

IYrye keuse)

(Sekonders
Onderwyser)

Mnr. (later dr.) P.S. Meyer (Hoof
Hoerskool)

1961 -1984

1968-1974

1976-1981

1984-1987

BENEWENS DIE VOORSITIERS HET DIE VOLGENDE
PERSONE OOK IN DIE HOOFBESTUUR VAN DIE SAOU
GEDIEN:

1939-1942

1941-1944

1941-1944

1942-1945

1949-1952

1950-1953

1960-1963

1953-1956

1959-1960

1959-1962

1965-1972

1973-1982

1983-1984

1966-1967
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KAAPLANDSE PROVINSIAlE ONDERWVSRAAD

FEDERAlE ONDERWVSERSRAAD

1986- 1992 Prof. e .G. de Vries

1984-1985 Mnr . J.T. Kritz inger

1985-1986 Mnr . J.J. v.L Sadie

NASIONAlE ONDERWVSADVIESRAAD

1963-1 968 Mnr.l.C.8ruwer

SUID-AFR IKAA NSE O NDER W YSE RS RA A D VIR
BLANKES

1977-1986 Mnr. A.H. Gous

ADVIESKOMITEE INSAKE ONDERWVSERSOPlEIDING

1987-1990 Mnr. A.H. Go us

1989-1992

1987-1990

1987-1 990

1987-1990

Mnr. A.L van Wyk

Prof. e .G. de Vries

Mn r. J .J. v.L Sad ie

Mnr. A.H. Gous

OUD-OKP-STUDENTEWAT PROFESSORE AAN DIE
UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH GEWORD HET

Veor:Prot. A.G. 80tha (emeritus-professor in Sielkunde). prot. C.G. de Vries (professor in Fundamentale en HistorieseOpvoedkunde),
prot. G. Stander (emeritus-professor in Opvoedkundige Sielkunde)

Agler: Prot. JA Ie Raux (professor in Sielkunde), prot. JA Malan(professor in Opvoedkundige Sielkunde),
prof. J . Cawood (professor in Didaktiek)
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SKRYWERS

ELiZE MULLER
Elizabeth Muller is op 11 Maart 1919 op Ceres gebore, waar
Maar vader predikant was. Die gesin verhuis in '1930 na
Nieuwoudtville en daarna na Calvinia waar sy in 1936 matri
kuleer.

Haar verdere opleiding ontvanq sy aan die Onderwyserskol
lege Paarl waama sy haar op Stellenbosch vir die BA-graad
inskryf. As gevolg van swak gesondheid moes sy haar studie
staak. Nadat sy 'n betrekking by die Christenstudentevereni
ging op Stellenbosch beklee het, het sy in 1944 na Calvinia
teruggekeer. Daarna was sy tot haar uittrede in 1978 aan 'n
bekendeuitgewersfirmain Kaapstad verbonde.

Met haar eerste roman Ek, Samaritaanse Vrou, wat in 1941
verskyn. verower sy die eerste prys in die landwye roman
wedstryd. Ander romans wat uit haar pen verskyn het, is Die
Pad Verder (1943), Maar die Jare Antwoord (1947), Skat van
die Roggeveld (1950), Van Eensame Mense (1956) en Die
Wilde Loot (1962).

In 1957 val die hoe onderskeiding haar te beurt toe die
Hert2og-prys vir haar bundel kortverhale Die Vrou op die Skuit

P.H. NORTJE
P.H. Nortje , skrywer en opvoedk undige , het die eerste
lewenslig op 20 Oktober 1920 op die plaas Klipfontein in die
distr ik Willowmore gesie n. Nadat hy op Wil lowmore
gematrikuleer het, studeer hy aan die Onderwysersko llege
Oudtshoorn waarna hy die Hoer Prirners kursus in Liggaam
like Opvoed ing in 1940 aan die Onderwysersko llege Paarl
slaag.

Van 1941 tot 1948 gee hy onosrwys aan die Hoerskool
Douglas, Umtata en Dale College. Vanaf 1949 tot 1951
studeer hy aan die Universiteit van Stellenbosch waar hy die
B.A.- en M.Ed.-grade behaal.

In 1954 word hy hoof van die Hugenote-Laerskoel op Wel
lington en in 1962 word hy as dosent in Opvoedkunde aan die
Onderwyserskollege Wellington aangestel. Tot sy allrede in
1982 bly hy by die Inrigting - nege jaar as dosen!, elf jaar as
vise-rektcr en die laaste jaar as waarnemende rektar.

Verskeie jeugromans. humoristiese sketsverhale en opvoed
kundige artikels het uit P.H. Nortje se pen verskyn. In 1959
maak hy sy debuu! met Pennie se Vuur, waarna die volgende
jeugverhale volg: Die Groen Ghoen (1960), Donkerwater
(194-4), In voetpad se Kloof (1970), Duisendblaar (1977),
Casper (1979), Die Wildedruif Val (1982) en In Klip en Gruis
(1989).

Van die bogenoemde is etlike ook in Engels vsrtaal, te wete:
Pennie se Vuur (Wild Goose Summer), Die Groen Ghoen (The
Green Ally). Donkerwater (Dark Waters) en Die Wildedruil Val
(The Wild Grape Tree). Verder is Die Groen Gheen ook in

Elize Muller

aan haar !oegeken word. Naas Elizabeth Eybers en ME
Rothman word sy die derde vrou aan wie die gesogte Hertzoq
prys toegeken word.

P.H. Nortie

Nederlands (De Groene Stuiter) en Duits (Grune Manmel)
uitgegee.

In 1963 ken die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns die
Scheepersprys vir Jeuglektuur aan PH Nortje toe vir Pennie
se Vuur en Die Groen Ghoen gesamentlik. In 1982 word die
eerste prys aan hom tcegeken vir Die Wildedruif Val, in 'n
letterkundige wedstryd vir die beste jeugroman, uitgeskryf
deur Tafelberg-Uitgewers en Sarie gesamentlik.
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M.M. WALTERS
M.M. Walters is op Maarreesburg gebare waar hy sy eerste
skaalapleiding andergaan. Hy matrikuleer aan die Haer Jan
genskaal (tans Hugenate Hoer) op Wellington. Daama skryf
hy hom in as studen t aan die Hugenote Universiteitskollege
waar hy die B.A.-graad en die Universiteitsonderwysdiploma
verwert.

Asvoortreflike leermeester aanvaarhy syeerste aanstelling
aan die South African College in Kaapstad. Daama gee hy
onderwys op Ladysm ith KP waarna hy as dosent aan die
Onderwyskollege Graaff-Reinet aangestel word .

In 1967 keer hy terug na die Drakenstein toe hy as dosen t aan
die OKP aanqestel word. Dis hier waar sy eerste digbunde ls,
grootliks satiries van toon, verskyn. Cabala wat in 1967
verskyn, word be kroon met die Eugene Marais-aan
moed igingsprys vir poesie en in 1969 mel beide die Ingrid
Jonker- en W.A. Hofmeyrprys.

In 1970 verskyn sy tweede bunde l, Apocrypha en die word
later gevolg deur Heimdall, Saturae en Droom van die Wes
kus.

Maar M.M. Walters is nie slegs digter nie. Sy dramas, Die
Wingerdstok sal Rank, Drakenstein, my Drakenste in, Oar die
Umiete, Die Vroue van Kares en Miskien woon hufls onder
ens, word plaaslik metwelslae opgevoer, maar verdien veel
wyeraanbieding.

Uit sy vrugbare pen verskyn oak Die Tiende Muse, 'n akade
miese publikasie.

Hierd ie gebere Swart/ander, met sy groat liefde vir die see,
woon sedert die midde-jare sewentig langs die Valsbaa ise kus

KARL KIELBLOCK
Karl Kielblock is op 23 Oktaber 1907 op Beaufart-Wes gebere.
Hy matrikuleer aan die plaaslike hoerskocl en skryf hom in
1926 in as student aan die Onderwyskollege Paarl waar hy
onder andere as losskakef vir die eerste rugbyspan uildra f.

In 1928 aanvaar hy sy eerste onderwysbe trekking aan die
Strand Public Schoo l, die hUidige Laerskool Hend rik Louw.

Onde r Mikro se aanmoed iging verskyn Karl Kielblock se
eerste jeugverhaal Die Skat van Java in 1936. Hierd ie roman
was die begin van 'n baie vrugbare skrywers loopbaan. Uil sy
pen het 44 romans , speur- en spann ingsverhale verskyn.

Met die verskyning van die eerste Frans Lindenhof-beek in
1943 het Karl Kielblock 'n nuwe era in die Afrikaanse span
ningsverhaalkuns ingelui. Sy Lafras Cuyperree ks is historiese
spanningsverhale wat hulle tydens die Napoleontiese tydperk
afspae l.

Verskeie van sy werke is al oar die radio uitges aai asook
TV-produksies van Jasper Ie Feuvre en Guillam Woudberg.

In 1970 word die Scheepe rsprys vir jeuglektuur aan hom
laegeken vir Rebel. Ander bekende beeke wat uit sy pen
verskyn net, is: Adriaan Deneys, Die Helder Stad, Die Vreem
deling en Die Skaam Man.

In die flapteks van "Weerlig slaan twee maar vind ons die
volgende woorde : "Pittige, sprankelende dialaog , 'n tikkie
romanliek, 'n tikkie humor, 'n tikkie liefde. En soas altyd weet
Karl Kielblock hoe am al die bestanddele te meng en 'n
keurige, smaaklike dis veor te berei wat end-uit, wanneer die
leser met tevredenheid agteroo rsil , geniet kan word".
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M.M. Watters

by Seaforth. Met 'n satiriese oog, met reinigende humor, kyk
hy veral na die rnaatskaplik-pol itieke charade van sy
medemens; staan nis in oordesl oar hulls nie, wei in
suiwerende openbaring.

Na vier vrugbare jare aan die OKP, waartydens hy die
aangrypende woorde van die OKP-afskeidslied skryf, aanvaar
hy in 1971 'n lektoraat aan die Universileil van Kaapstad.

Hy voeg die grade M.A. en Ph.D. by sy B.A., U.O.D. en word
in 1984 bevorder tot professor aan die Departement Afrikaans
en Nederlands.

Karl Kielblock
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JAARVERSLAE

1932
Die geldskaars te duur ongelukkig voort. Die Provinsiale Raad
isgenoodsaak geweesomdie salarisse vandieonderwysers
aansienlik te verminder, maar aangesien die besuiniging nie
genoeg was om die finansiele tekort te dek nie , het die
Department die getal leerlinge per onderwyser van 32 tot 36
verhoog. Die gevolg hiervan is dat in 'n groot aantal skole
onderwysers(esse ) afgeda nk moes word, nie omdat die geta l
leerlinge in sulke skole verminder het nie, maar omdat die
kwota verhoog is. Die Departement probeer a1tyd om sover
moont lik ander betr ekkings vir sulke algedankte onderwysers
te vind.

Daar word baie los bewe rings gemaak aangaande die surplus
van cncerwysers. Ons ondervindingisdatmet'n uitsondering
van twee ofdrie aI dieseniorstudent-onderwysers in dieloop
van die eerste jaar geplaas word. Daarmoet egtergelet word
da t skoolkomitees 'n baie wyer keuse het, en cat die swakke
ling in die prolessie sal uitgeskakel word . Dit is noodaaklik dat
elke studen t-onderwyser moet besef hoe sterk die kompetisie
om betrekkings word , en watter be langrike invloed sy studie
jareopsysukses asonderwyser uitoefen. Oaarbestaan soms
'n neiging onderstudenteomdiefinale eksamenas 'ndoel op
sigself te beskou en om nie genoeg rekening te houmet die
feit dat die studiejare die grondslag vorm van hulle hele
loopbaan as onderwysers nie.

Dit word meer en meer noodsaaklik vir stodent-onderwysers
om die regte ges indheid teenoor die onderwys en teenoor die
lewe aan te kweek. AI besit 'n studental die nodige kennisen
nog meer, en al be skik hy oor die beste onderwys me todes ,
indien hy nie die temperament vir onderwys het nie, of indien
sy houdingteenoor die lewe nie isom tediennie, sal hynooit
in die klaskamer of in die professie tuis voel nie. Daar Ie 'n
grootenedelwerkvoorvirdieonderwyserwatuitgaanamons
volk te dien.

1933
In die algelope paar jaar het die aantal studen te wat hulle in
die verskillende Op leidingskolleges aangemeld het om as
onderwysers opgeJei te word, aansienlik vermeerder. Die
gevolg van die vermeerdering is dat daar reeds nou nie
genoeg betrekkingsviraldieonderwysers isnie, endiegevaar
bes taan dat gedurende die volgende pear [aar daar heelwat
werkloosheid onder onderwysers sal wees. 'n Anderfaktorwat
die werk loosheid veroorsaak het, is die feit dat die getal
kinders per onderwyser verhoeg is tot 36. Die uitwerking
hieIVan is dat baie min add isione le peste ges kep is en dat in
sommige skole onderwysers algedank is hoewel dear geen of
'n ba ie geringe daling in die getal kinders op skool was.

In dieverlede het cnsaangeneem dat die KaapProvinsie elke
jaar 600 prirnere onderwysers nod ig het; maar weens die
sentralisasie van skale, die verhoging van die kJaskwata, en
veralweens diefeitdatsekundere anderwysers meerenmeer
indring op die geb ied van die primere onderwyser, he tdie geta l
wat elke jaar nodig is ongetwyfeld met sowat 200 vermi nder.
Dit Iyk vir ons ongesond om sekundere onderwysers, wat
meesal in een of twee vakk e gespesialiseer het en wat
bepaald opgelei is om onderwys aan kinders be de rtien jaar
te gee, in die pnrnere afde ling te gebruik. Ons kan neg
verstaan dat sulke onderwysers in die std . 6 klas van 'n
dorpskoo l ges kik sal wees, maar hulle opleiding en hulle uitsig
op onderwysmetodes maak hulle ongeskik vir die laer klasse
en vir een of tweemanskole. '0 Persoon wat spesiaal opgelei
is vir prime re werk behoort voorkeur te kry in die primere skole.
Die Op leid ingskolleges maak spesiaaJvoorsiening in die be
hae ftes van die primere skole op die platte land . Die studente
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wat die Op leidingskolleges veriaat, ondergaan 'n strenge
praktiese, sowel as 'n geskrewe toets , en dit kan met
veiligheid aangeneem word dat sulke onderwysers deeglik
toegerus is vir primere werk. Daar word heelwatgeskryf en
gepraat ocr di e ople iding van o nderw yse rs aan d ie
Op leidingskolleges en aan die Universiteite . Geen ond ersoek
is ingestel en geen bewys gelewer dat die een beter is as die
ander nie. Dit is hoegenaamd ook nie bewys dat die tyd van
die Op leidingskolleges uilgedien is n ie. Volgens ons men ing
kan a1bei soorte inrigtings voortbestaan en neg heelwat nuttige
werk verrig.
Die Departement het besluil om die getal wat in 1934 in
geskrywe word aans ien lik te verm inder en die getal lenings
word oak met 'n derdeverrninder. So 'n vermindering saldie
natuurlike ontwikkelingvan die inrigting heelwatstrem, maar
dit is waarskynlik die enigste manier om die toenemende
surplus uit die weg te ruim.

1934
Weens die dreigende surplus van prirnere onderwysers het
die Departement in die loop van verlede [aar bes luit om die
ge talle in die op leidings kolleges te beperk. Die Paa rlse
Op leidingskollege is toegelaat om 63 studente in die eers te
jaar in te skrywe , met die gevolg cat die getalle aanmerklik
gedaal het. As in aanmerking geneem word dat daar in die
tweede jaar-klas 103 studente is en in die eerste jaar slegs 63,
is dit duidelik hoe drasties die beperking is. Ons weet nie in
hoe ver daar 'n opgehaopte surplus van onderwysers is rue,
en dit lyk byna asc i die inkorting van die Departement baie
drastie s was en moantlik weer tot '0 tekort sal lei. Wat die
studente van die Paarl Opleidingskollege betref, is daar leitlik
geen surp lus nie. In die tweede kwartaal van die jaar word al
die studente gep laas en dit gaan moe ilik om in die tweede
helfte van die jaar onderwysers te vind am vakatures aan te
vul. Nou dat die kwota kinders per anderwyser eHens ver
minder is en acdisionele peste met 'n ruimer hand geskep
word, is dit moontlik datdaarbinnekart 'n groteraanvraagvir
pnrnere onderwysers sal wees.

In die verlede het matrikulante wat opleiding wou gen iet, hulle
aansoeke direk aan die prinsipaal van die opleidingskollege
gestuur, en die kolleges moes vo lgens die getu igskr ifte van
die hoofde van hoerskole die app likante aanneem. In die
toekoms moet aile matrikulante hulle egter na hul eie prin
sipale wend. Die hool sal in oorleg met die inspekteur die
app likas ies rangskik volgens a1gemene bekwaam he id, taa t
bevoegd heid,belangstelling in buite aktiwiteite ens., en sal die
Iys instuur na die Departement waar die finale keuse gemaak
word. Saver as moontlik sal slegs een sesde van die
matrikulasie klas van elke skoa l in aanmerking geneem word.
Die skemawordvanjaar virdie eerste maal in werking gestel.
Oitsal dieuitkiesvan studente maerdoeltreffendmaak omdat
die hoolde van hoerskole die mees bevoegd is om vas te ste l
of die applikante aanleg vir onderwy s het of nie.

1935
Soos ens indie 1934 verslag voorspel het, worddaar vanjaar
'n tekort aan onderwysers verwag. Orie oorsake vir hierdie
tekort kan genoem word:

(a) Weens die dreigende surp lus 'n paar jaar gelede het die
Departement die getal aspirant-onderwysers in die
Op leidingskolleges verminder. Waer ons Kollege 'n paar
[aar gelede 230 studente gehad het, staan die inskrywing
vanjaer op 167.

(b) Nou det verlof outomaties toegeken word, gaan sowat200
onderwysers elke jaar op verlot. Die Departement het dus



'ngroatgetal plaasvervangers nadig,enmaet meerander
wysers aplei as wat daar paste is.

(c) Indievertedehetskalediereggehadamsesjarigekinders
in te neem, maar hulle is nie bygereken in die taekenning
van die persaneel nie. Vanal April word sesjariges inge
sluit met die gevalg dat 'n aansienlike getal skale geregtg
geward het op 'n addisianele anderwyser.

Die tekart het in September so kritiek geward dat die Depar-

tement genaadsaak was am getmude onderwyseresse in
diens te neem.

am 'n moontlike tekort in die taekams te voorkorn, het die
Departement 'n grater getal matrikulante aan elke kallege in
1936 taegeken, Daar sal dus volgende [aar 'n maantlike
slyging in getalle wees.

(Die verslae is waordeliks oorgeneem utt die jaarblaale
van daardie [are. Redakteur)

BRIEWE VAN OUD-STUDENTE

1923
Mej, T. Visser vind dat die wer!< wat sy aandie OKPverrig het
en die leiding watsy hierantvanghet, haarbaie gaedvan pas
kam. Sy meen dat daar nadruk ap die leit gele moet worddat
Natuurstudie, Aardrykskunde en Geskiedenis as een vak be
skou moet word. Sy gee aan die hand dat ons mear lesings
oarhierdie anderwerpemaeto rganiseer.Adres:P.K,Leeulan
tein, via Kraankuil Stasie.

Mej. C,M, Slabber is tans wer!<saarn ap 'n geskiedkundige
plek,waar die menseeenvaudig leel en baie gasvry is.Sygee
haar leertinge baie mandelingstelleenvind datdaar dan meer
oorspronklikheid by diekind ontwikkel word. Die ouers is teen
liggaamsoefening. In haar distrik word sentralisasie nau in
beaeleninggebringendit lyk 01dit ap'n lelike fiaskosaluitlaap.
Adres: Vegkop, Heilbran:

1925
Mnr, J. Haugaard skrywe van Walkkerstraom en se, nau dat
hy met praktyk van anderwys in aanraking korn, hy sien dat
hyhom baie beter kanvoarberei het indie tweejaar wat hyop
Kollege deurgebring het.

Hy se o.a.: "Vandag vind ek eers uit hoe anbekwaam ek is as
anderwyser. Nau sien ek eers haeveel kanse ek in die OKP
laat verbygaan het am my meer toe te rus met besanderhede
omtrsntdieonderwysprofessie.

Dinsdagaggend het my skoal toe 'n aanvang gemaak, en die
skrikkerige meestertjie het die skoal geapen met gebeden die
sing van "Prys den Heer", lerwyl daarsaveel as een auerwas.

So het ek begin sander swartioard, kryt 01 boeke, met elf
kinders, vyf waarvan beginners was, terwyl die arigevan std.
I tot std. V was. Ek wis bykans nie waarheen ek maet skrywe
ambaeke te antbied nie:Ja,dit is genaeg om 'n nuweling, wat
so vol van die OKP se ideale geprop is, die maed in te slaan.
Nau dink jy mas aan: "Interessant besighau, prente boeke,
groepering", enwat oak al.

Die beste van alles was, dat eenvan die vyf Sub A's nogal 'n
meisie van 15jaar is, 'n Menskan liewer dink amte gaan"call"
ap so 'n meisie dan am die ABC met haar te begin,

Gelukkig het die Inspekteur onlangs gekom, die kinders en
skool ondersaek, en my maeilikhede gesien, en toe vir hulle
geklassifiseer am my 'n begin te gee.

Toekam mymaeilikheid met eenvandie auers -nogal 'nvrau.
Die veranderinge teweeggebring deur die Inspekteur keur sy
af, en haar kind wat toe 'n leesbaek van 'n laer klas maet kry,
terwille van groepering, wou sy uit die skoal haal. Die eerste
dag wat ek na haar gegaan het am kennis te maek het sy so
'n lawaai opgeskap dat ek die bewerasie gekry het. Graepe
ring is vir haar 'n gilding, en hoe jy oak aI maoipraat. en vir
haar allesverduidelik, jy kan haar van niks oortuignie, So het

daartweeander auers met my kam praat: maar hul was meer
redelik. Ek het toehulsin in die begin gegee, maar langsarner
hand rnaak ek 5005 ek gaed dink, en vandag het almal hul
baeke 5005 ek dit wil he.

1926
Mnr. Danie Visser, Aubes, Mariental, SWA, wil graag van die
voorreg gebruik maakomcnsaen en ander mee te deel van
sy werk. Met sy wer!< gaan dit gaed en baie maeilikhede is
reeds oorkorn. Hy doen onder andere baie moeite om sam
mige ouers te beweegam hul kinders in die skoal te sit; oak
het hy by die Departement aangeklop vir andersteuning aan
die ouersvir 'n private losieshuis. Die Inspekteur het reeds 'n
besaek bysy skoal algele ensy leerlingehetalmaldeurgekam
(geluk). Hy vind die metades wat hy op Kallege geleer het min
of meer uitvaerbaar. Hy is baie dank verskuldig aan die stat
en wensdie OKP die beste toe vir die taekams.

1927
Mej. M. de Kack hau skoal ap Nieuwe Rust in Namakwaland.
Die taestand daar is uiters haglik. Deur die draagte het die
menseverarmd geraak, enhulle maedis totaatgebreek sodat
hulle selts nie meermoeitedoen omdiekinders skoontehou
nie. Daar is vaaruitsig ap 'n nuwe skoal, maar op die aamblik
isdieakkommodasietreurig. Dieprinsipaalnou in'nwaenhuis
skoal, eenanderwyserin 'narmaedige aldak, twee in die kerk.
die kindertuin anderwyseres in 'n stal, en mej. de Kock sell in
'n kafhak. Die kinders ken g'n waard Engels nie, en wau dit
oak nie leer nie, maar met behulp van mej. Olivier se skama
vir die tweede taal leer hulle dit nau darem.

Mnr. J. Marais laat van hom hoar van Warmbad, SWA. Hy
vertel dat hy daar 'n gaeie salaris kry, maar dat hy moet wer!<
am dit te verdien. Sy wer!<dag begin am 6.15 en eindig 8.15.
Sandae maet hy ker!<hau; asaak Sandagskaal. Hy maet as
dakter aptree onder die kleinspan, en maes oak aI ap 'n keer
diekerkorrel regmaak.. Die meubelsvandie koshuis wat baie
lendelam was, het hyoak reggemaak. Daarby leer hy nag die
seuns voetbal spee\.

1929
Vandal ek die Kallege aandie einde van 1928 verlaat het, het
ek al baie ondervindinge apgedaen, Ek is uit die graene
Westelike Pravinsie na die darre Suid·Wes geslinger am oak
my deel*e in die samelewing te daen.

Die skoal is'n eenmanskaal met drie-en-twintig leertinge,
'n Groot maeilikheid in hierdie skoal is die taalkwessie. Die
Duitse taal endie Hattentatstaal het 'n verbasende invlaed op
diekinders, Die kinderssowelasdievolwassenes,met 'npaar
uitsanderings, praat 'n mengsel van Afrikaans, Engels en
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Duits . Dit word dus so in die kinders ingeboesem dat d it groot
moeilikheidveroorsaak indie skoal.

By my aankoms op Bethan ie het d it geblyk dat die oue rs maar
min be lang in die opvoed ing van hulle kinders ste l. Ek het dus
dadelik probeer om belangs telling by hulle op te wek , en dit
wei deu r middel van 'n ouerdag .

Die dag het eindelik aangebreek en die skoo lgebou was
stampvo l. Die ouers is deur die kinders bedien terwyl daar
sangstukkies. resitasies en samesprake gelewer was. Die
ouers het d it baie geniet, en het my almal persoonlik kom
bedank vir die genotvolle dag .

Soverwas ek nag suksesvol in my werk. Oit isgrotendeels te
danke aan die goeie en deeglike onderrig wat ek aan die
Koll ege gen iet het: en in die toekoms sal ek nog altyd strewe
om my Alma Mater se naam hoog te hou .

A.J. Olivier

Mnr. l. Loack skryf oor onderwys in Natal. Daar is geen
skoolrade of -komitees nie. Samewerking tussen ouers en
onderwyser is l eitl ik ongekend; dis miski en te wyte aan
bogenoemde feit. Die ouers stel net be lang in soverre hulle
kind sal slaag 01 nie , maar van die onde rwys-meganisme
verstaan hulle niks, Die saJarisse is oak baie laer as in die
ander pro vinsies . Onderwysers, opgelei in Natal, is gewoonlik
net een offisiele taal magtig. Goeie onderwysers is skaars. Die
feit, da t opvoed ing die spee lbal van ekonom iese aangeleent
hed e is, strem die kind se vordering. Die ouers kan ook besluit
oor die medium . Afrikaans word ook beskou, in d ie meeste
gevalle , as minderwaardig. Die onderwys stelse l is dan ook
ba ie op 'n Engelse lees geskoe i. Die sillabusse is ook baie
gevorderd vi r die klasse. In Std. I bv. word tiendeli ge bre uke
behandel. Kindertu inwerk is ba ie papegaaiagtig. Dis blote
meganiese van-buite-Ieer. Tog is Natal self aantre klik en die
onderv ind ing is die opaltering werd.

Mnr. J .A. van Zyl vertel ens een en anderomtrent sy indrukke
van 'n deel van die Kalahari e. Hy ag dit as 'n voorreg om daar
onderwys te gee. Hy is 130 myI van d ie naaste stasie . Die
mense ispion iers, meesaluit TransvaalenVrystaat, en vestig
hu lle gewoonlik fangs die riviera, Hulle moet baie moeilikhede
verduur 5 0 05 waterskaarste, jakkalsplaag en veesi ekt es.
Winkelsisskaars en alias is bitterduur. Die vervaer van goed
is deur 'n weeklikse goewermentsbus. Die boere sa vervoer
middels bestaan uit kar enparde en donkiewaens.

Sy skool is die derde verste in die Un ie. Daar word lank getalm
met die stuur van benodighede. Hy raai onderwysers aan em
nie hulle houtwerk kenn is te vergeet nie, want hull e sal dit
nodig kry .

Die kinders is baie agteraf. Hulle algemen e kenn is is beperk
tot hu lle klein omgewing. Baie was nog nooit op 'n do rp nie,
enin eengevalhet 'n seunvan14 seltsnie soietsas 'n koerant
geken nie. Herhaling van feite mo et baie geskied , en tyd is
skaars.

Veral hull e benul van Enge ls is nu l. Hu lle hoor dit oo k nerens
nie, be ha lwe in die skoo l.

Tog sa hy die Kalaharie behandel hom uitstekend .

1930
Mnr. S.J . Bergh, Doo mdraai, Kuruman, skryf hy is aan d ie kant
van die Kalahari: 22 myI van 'n poskantoor en 72 myI van
Kurumandorp. Daar is baie wild, ook tiere word nog aangetref.
Die mense is tiepies Afrikaans . Die kin ders moet elke dag oor
die vier my I ry na d ie skool per don kieka r.

Hy het 'n Sondag skool gestig. Vir die grootste gros van mense
is dit onbekend. Hy het 'n begin gemaak met die stigting van
'n debatsvereniging . Hy moes hu isbesoek op die plas e doen
omte verduidelikwat dit was en mense uitte nooi daarheen.
Op die bepaalde aand was ba ie men se teenwoordig . 'n Be-
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stuur isgekiesmethom asvoo rsitter. Die mense isgereedom
te leer.

Die ge tal leerlinge het ges tyg van 18 tot 21 . Die kinders is agter
in hu lle werk. One dae in die wee k moet hu lle Engels praat.
Sang was nooit hier gegee nie. Hy kom die metodes van die
Kollege goed na, want dit pas aan by sy werk. In die distrik, in
d ie rondle van 22 myI is nie minder as 9-10 eenmanskote, elk
met 15 tot 20 leerli nge. Sentra lisasie is noodsaaklik. Een
onderwyser kan onmoontlik aan 26 kinders in 8 verskillende
standerds goed onderwys gee .

T.C. de Villiers uit Argentinie in Suid-Amerika skryf :

Ons het nou 5005 party diere ons winterslaap. Die ontsenende
koue winter bes6re ens drie maande vakansie, d.w.s. Junie,
Julie en Augustus.

Die winter kapok, koue, reent en ys hou ons baie binne die
huis: maar as daar niks val nie, wapen ens ens geed met
vel-klere en gomlastiekskoene en slot-s lot maar deur die
madder en sneeu .
Geskiedenis, Aardrykskunde en Myt olog iese stories word in
toneelvorrn verwerk. Party van die Engelse stukkies het ek aI
vertaal en party van my eie geskrywe. Ek kon sells een stu kkie
in Spaans skrywe - nogal op rym en ritme. Die lang winter
vakansie is dan besonder ges kik v ir su lke toneelqies wat
voorsiening rnaakvir dramatisering in die skoal.

My skoal het al 19 skoliere bereik, maar dit het weer to t 16
afge kom. As ek d ink dat ek met 4 beg in het en vir 3 maande
lan k net 4 gehad het. dan voel ek groots op die 16 leerl inge.

Met p lesier en blydskap het ek vemeem dat die OKP nog a ltyd
sy roem handhaal .

Van af Januarie het ek van losiesplek verander. Ek b ly nou 8
myI van die skool af en ek ry soggens skooltoe en nami ddag
hu istoe. Die mense was verwonder en het gesa dat die cor
penaar-mees tertj ie nie die aanhoudende pe rdry sal kan ver
duurnie.Maar hoe verraswas huHe nie toeekverklaar dat ek
Sondae oak nog d ie afstand sal ry om Sondagskool te gaan
hou. Party Saterdae ry ek ditook nog v ir ander doe leindes (nie
d ie rom antiese nie). D.w.s. dit gebeur dat ek 7 dae pe r week
16 myI perdag ry. Ek ry dan ook aIbes ondergoed perd (in my
oe), In die begin kon ek net perd e ry wat oud was en nie in
staat was tot manewa/es nie. As ek nie op 'n perd is nie merk
ek die afwes igheid van die aange name ritrniese beweging .

1932
Toe ek die aanste lling te kamp to , aa n die cewers van d ie
Oranje rivier gekry het. het ek 'n pragtige toneeltjie in my
verbeelding ges ien : - Iieftike groen lance, jong vrugteboom
pies. eenvoudigemaar smaakvolJ e hulsies, elkeenmet 'n eie
blomtuintjie waaraan daar noo it gebrek aan water is nie.
V erder sal ek my dae de urbring aan die cew ers van die Groot
Riv ier: in die somer elke dag swem, op skuitjies vaar. .. Ek k on
nie gou genoeg by die poskantoor kom om die betre kking met
dank aante neern nie.

As 'n reel val dit my nie swaar om my na omstandighede te
skik nie, maar so 'n inspanning om te g limlag het my nog min
te beun geval. My smaak vir humor het my verlaat. Die
teenstelling was in die begin te groo t. Egte karobossies,
uitgestrekte gesleepte lande, en verder sink-huisies, tente en
sak-kaias. Tensycnsjuisspesiaal nadieriviergaan, siencns
d it nooit, wantdit is nog meeste plekke begroe i met houtbo sse.
Dog dit word my venel dat in 'n paar jaar se tyd sal alles hier
u itsien presies soos ek dit my in my verbe elding voorgestel
he!.

A lho ewel ons onderwysers(esse) genoodsaak was om d ie
eerste dag van d ie kw art aal teen woo rd ig te wees, om
sodcende vollesalaris te cntvang. was ens wenings nie juis
stipte lik op tyd nie, en het ses sink-kamertj ies op lorries stadig
oor die heuwel~ie verskyn Maan dag agterrniddag. Wat 'n
gesig ! Daama beddens koop, kiste oortrek vir wastale ls en



steele, en die houtmure, waarmee die kamertjies uitgevoer is,
silwerskoon te skrop.
Die skoolgeboue isnagdie interessantse - tenminste so was
dit die eerste dag voor die wind en stof 'n verskyning gemaak
het. Die skoolgeboue bestaan uit twee lang sinkgeboue en ag
tente. In die oggend kan ons die tente heel oopknoop, maar
gewoonlik by twaalfuur se kant begin die stofstorms, en dis so
erg dat ons partykeer g'n werk kan verrig nie, want word die
tent heel toegeknoop, versmoor ons dalkies; word dil effens
oopgeknoop, kry die leie 'n stofmantel en waai daar selfs
warrelwindjesby ons mond en neus in.
Adres: Kamp No. 10, Boegoeberg

Amanda Grewe

1933
Die skoolljie waarek nauis, is gelee aandieooste grensvan
Suid-wes - 128myIoosvan Manental en83 myIvan Stampriet
tontein.Marientalisons naaste stasieenStamprietonsnaaste
winkel en poskantoor. Stamprietfontein Ii, op die weste kant
van die Kalaharie.

Jou benodigdhede moet oar 83 myI per donkiewa vervoer
word Cn auto is dus onontbeertik en petrol kos soms tot 4/6
per gelling). As 'n mens nou nag in tente moet skoolhou en in
'n blik karavaan moet loseer, soos in die eerste !yd, dan kan
andere die pessirnistiese gees beter verstaan. Nou bestaan
die skoal uit drie taamlike geboue met dertien vertrekke am 55
kinders te huisves, en 65 verstande te ontwikkel. Sommige
kinders woon 60 myIver. Onderwys gaan gebuk onderdie feit
dat daar geen markis vir lewende hawenie. As 'n mens nau
inag neemdat inhierdie streek uitsluitlik metkleinveegeboer
kan word, sal jy besef met watter moeilike omstandighede
onderwysers te kampe het by die uitreikinq van skoolboekies.
Die boere kry byna nooit kontant nie.

Die ouers wat die Transvaal verlaat hel tussen 1854 en 1872
of daarna, is maar taamlik outydsgesind. Aile Angola mense
hel die au sedes engewoontes bly behouvan ons au Voortrek
ker boere. As daarnie meerin die Transvaal tekry is nie, dan
is hulle nou hier. Skoal het hulle ncoit gehad nie, behalwe
Bybelstudie. Hul taal het egter wonderlik suiwer gebiy van
vreemde tale. 'n Paar Portugese en Kaffer woorde het egter
ingang gevind tot die spreektaal.

A.B.K.de Waal

Toe ek Saterdag, mi die kennismaking met my toekomstige
plaasvriende, uitvraomtrent die skoal duie die oubaas my met
sy vinger in die verte 'n wit hoop aan. Ek het self gedagtes
begin maak. Naderondersoek het my nie eintlik beter gestem
nie. Oaar onder 'n gebulte bokseil was my skoal. Hierdie hoop
wat Iyk sees 'n verongelukte lugskip my skoal! Vir sulke dinge
kon die kollege ons darem voornerei het. Maar dit was byna
middag en Maandag-mare moet my skoal begin. Ous maar
baadjie uit, moue op en wegva!. am die seil at Ie trek was ligte
arbeid.Dnswasviermansterk. 'nBonteversamelingvanalles
wat in 'n skoal behaart te weeSt kart·en·klein uitmekaar
gehaal, het daar voor my oe gele. Alles splinternuut. My hart
hel begin galop by die gedagte aan my skoaltjie... alles
splinternuut. En daarvandaan het ons gewerk, gebeur en
g8-swoeg. Toedie groat wittent tenlaaste sy seile in die wind
f1adder. wasens al vier ewe stckftou. Die plankvloer wasgou
aanmekaar gevoeg, die banke aanmekaar gesit, en, toe die
skaduwees begin lank word , was ons met die skooltent klaar.
V66r danker het ons nag die ses k1einer tente, slaapplek vir
die kinders, oak opgehad. Die aand was ek te uitgeput am uit
te pak. Het samar daar tussen my hoop bagasie en eetware
gaan inkruip en slaap. Gister het ek toe die kelf uit die pUI
gehaa!.

Vanmare skemerdag was ek a! uit am nag die "finishing

touches" aan my uitrusting te gee. Kart veer sonop het die
stowwe tussen die naaste bome begin uitslaan. Die kinders,
almal te-donkie,wasyweng amdie skoal tebesoek -die eerste
"regte" skoal met 'n "regte" meester wat hulle nag nooit gesien
het nie. Teen agt-uur het daar een-en-vyftig rondom die skoal
in bewondering rondgestaan. Maenie vra wat vir 'n samele
wing nie. Klokslag half-nege het meester nader gestapoKen
nismaking met die eerbiedige ouers was al deels verby - hulle
het samar daar in my woonvertrekkie kom bladsteek. Die
openingwas skouspelagtig! Nadat die ouers een na die ander
parsoonlik hulle ouerlike wense omtrent die opvoeding uit
gespreek en afskeld geneem het, het my eintlike taak begin.
Een-en-vyftig kinders, vloerruimte vir vyf-en-dertig, sitplek vir
dertig - en dit is in die tent wat in hierdie vroee uur al so
bedompigenwarmwassoos dietussenruimtevan'nvragskip
op die ewenaarslyn! Toe alma! tenlaaste sitplek gehad het,
somar opdie vloer tot hier voar teenaan my tafel, toe dit nie
meer anders kon nie, het ek probeeromte klassifiseer. Maar
0 , Jobl Hopeloos. Sommige kon lees, andere net uit die
Hollandse Bybel. Partykon lees en spel, andere net lees, nag
andere glad net spel. Kleintjies kon tel tot honderd, sommige
grateshaal swaarb y vyftig. Bybelgeskiedenis was uitstekend,
algemene kennis beroerd, Geskiedenis, Aardrykskunde
e.s.m. onbekend.

Engels 'n vreemde, in sommigegevalle 'n nog-nooit-gehoorde
taal. Sommige het by die huisgeleer, tot my spy! - aHeer gaan
baie swaarder asaanleer! Die oueriges uit sammige families
het minder geken as die jangeres van sommige. Nou toe.
klassitiseernou! Ouderdom en kennis in aanmerking nemen
de, waar sou jy begin? te veel klasse by daardie getal was
ongesond - ek het geeindig met drie groat klasse. Die uitleg is
te lank en ingewikkeld am nag in hierdie lang biref te kom. Oit
volg later.

Stoffel : Gobabis

1934
Een-en-twintig myI suid van die mees noordelike distrikte in
Suid-Wes - Grootfontein - Ie Uitkyk, die plaasskool.

Oar die Perel het dit my prssies 'n maand hierheen geneem.
Op Keetmanshoop het ek agtien dae gewag op die in orde
bring van die spoor, maar het maar net elke dag verneem hoe
grater stukke verspoel word. Ek moes cor die 300 myI na
Windhoek vlieg. Oaarvandaan het dit gegaan per trein, trollie,
motor, pont, en selfs te voet vir klein endjies oar die verspoe
lings. Toe die skole egter op 3 Februarie in Suidwes heropen,
was ek op Uitkyk.

Die voorreg her nie aIdie onderwysers(esse) van die noorde
gehad nie, wantna groot cntberings wassammigeselfsmeer
as veertien dae laat.

My kroos tel sewe-en-twintig. AI die moontlike primere klasse
hetek, sells oak Engels-sprekende kinders.Oorspronklik kom
aIdie kinders se ouers uit dele van die Vrystaat of Transvaal.
Ses-en-sestig persent van my leerlinge is in Sub. Stds. A en
B en I. Baie van die kinders gaan na die hoslel sodra hulle die
nodige ouderdom - tans nege jaar - bereik. Ek vind dus my
bietjie opleiding in verband met klein-kinderskool-metode,
bale nuttig.

'nGroot leemtehier is dienodige middelamdiekind Iiggaamlik
en geestelik op te voed. Oit skyn my tog asol die liggaam
verreweg die vernaamste is. As die liggaam nie behoorlik
gevoed en versorgis nie, wildie verstand maar niedie kennis
geredelik opneem nie.

Adres: Uitkyk, Grootfontein, SWA

J.C. Barnard

(Hierdie briewe is sander enige wys iging oorgeneem uil
die jaarblaaie van die jare soos aangedui. Redakteur)
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GOEIE GEES BY OKP-REONIE
22 September 1989

Oaar was min tekens van bitterheid oor die sluiting van die Paarlse Onderwyskollege
tydens Saterdag se afskeidsreOnie in die Paar\. Oit was die laaste reOnie wat op die
kampus gehou word voor die amalgamasie met WOK as die Onderwyskollege
Boland van 1 Januarie 1990.

Dit is gekenmerk deur die bywoning van byna 800 oud-studente, van hulle studente
uit die twintigerjare van die eeu. Onder hulle was verskeie oud-hoofstudente.

By die reOnie-saamtrek die oggend is herinneringe deur vyfsprekers uit verskillende
tydperke met die aanwesiges gOOee\. Onder hulle was prof. C.G. de Vries van die
Universiteit van Stellenbosch, ook 'n cud-student .

Die spreker by die dinee vir sowat 450 gaste wat die aand gehou is, was 'n
oud-student, prof . J. Cawood van die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit
van Stellenbosch.

"Hoewel amalgamasie nodig was in die Jig van dalende studentegetalle, was dit
beslis nie 'n onderwyskundige besfuit om die OKP, die lewenskragtigste en grootste
onderwyskollege in Kaapland, te sfuit nie," het prof. J. Cawood gese.

"Daar is ook nog baie onbeantwoo rde vrae oor die sluiting,' het hy gese.

Prof . Cawood het dit egter beklemtoon dat die gees van die Kollege sal voortbe
staan, al het dit as inrigting verdwyn.

Sondagoggend is 'n diens in die N.G. Kerk Paarlvallei gelei deur ds. Henk Barnard
van Gordonsbaai, cud-student en oud-Ieraar van die gemeente. Ds. Barnard het
gese dat indien die afgelope naweek 'n "begrafnis" was, dit een van die jo/igstes
was wat hy nog bygewoon het.

Uit: Paarl Post
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DIE OKP:
ENKELE OPMERKINGS

Die versoek wat ek van die rektor, mnr. A.H. Gous, ten opsigte
van vanm6re se byeenkoms ontvang het, het soos vo lg gelui,
naamlik: "om 'n kort woord tot die aanwesiges te rig" . Ek is bly
daar het nie gestaan "n boodskap" of "staalljie" nie, want tot
nie een van die !wee is ek by 'n geleentheid 5005 hierdie in
staat nie. Algesien daarvan dat die koele, logiese verstand vir
die warm e, emosionele hart 'n agterryer word wann eer dit om
'n boodskap en die OKP in hierdie dae gaan, Ie die waarde
van 'n staalnie in die wyse waarop dit oorgedra word. Hierin
kan ek beslis nie met die ander lede van die paneel in kom
petis ie gaan nie. Die "kort woord" wat ek het, is eenvoudige,
los opmerkings wat tog in 'n mate met mekaar verband hou.

EERSTE OPMERKING

Die OKP se geskiedenis openbaar 'n duidelike tydvakindeling
ooreenkomstig die tennyne van sy rektore. Omdat ek, met die
uitsondering van mej. Lenie Marais, al die rektore goed geken
hel, en ek ook die geskiedenis van die Kollege in 1963 te boek
gestel het, kan ek my dalk aan so 'n voelvlug beeld waag. Wat
ook al oor die OKP kwytgeraak kan word, dit moet binne een
van die termyne geplaas kan word.

Mej. L. Mara is (6 jaar rektor). Ek volstaan deur na haar te
verwys as die persoon wet in Januarie 1913 die OKP begin
het in die gebou wat as Berlyn bekend gestaan het, en wat in
Januarie 1917 na die gebou teenoor Vanderpoelsplein verhuis
het

Mnr. W. A. Joubert (31 jaar reldor). Mnr. Joubert het as
kaptein geko~ in depressiejare, oorlogsjare , jare van volop
onderwy sers en in tye van skaarste aan onderwysers. Die
uitbreiding aan fisiese fasilitiete was nie so indrukwekkend
soos die uitb reiding van kursusse nie. Met die instelling van
spes ialiteitskursusse was hy 'n baanbreker en sy tyd ver
vooruit Uiteindelik is hy uitqeboul deur 'n baIwat hy as gevolg
van sy aftree-ouderdom nie mag gespee! het nie.

Dr. Thea Pauw (1 jaar rektor). Wat kursusse betref, het min
veranderinge plaasgevind, maar losiesfasili teite het hoe
voorkeur geniet Huis Thea Pauw en Huis Elsabe Joubert se
beplanning is in sy tyd ondemeem. Aile sportsoorte het 'n
bloehydperk belewe. Hy het sy beurt gesluit verklaar en elders
'n ande r spel gaan spee l.

Mnr. L.C. Bruwer (15 jaar rektor). In mnr. Sruwer se termyn
is kursu sse en fasilite ite in 'n min of meer gelyke mate uit
gebrei. Een koshuis vir dames is bygevoeg en die aanvoor
werk vir die nuwe Kollegegebou is begin. Opvallend van sy
tydperk is die kJem wat op akademiese standaarde geplaas is.
Die week likse toetsstelsel, strenger toelatings- en slaag
vereistes dien as voo rbeelde hiervan. Terwyl sang en kultuu r
uitgebou is, het sport, en verai rugby maer jare belewe. Hy het
sy beurt geslu~ verkJaar toe die bal le wat hy as gevolg van sy
ouderdom moeilik begin speel het, mekaar te vinnig opgevolg
het

Prof. C.G. de Vri es (4 jaar reldor). Ek beskou my termyn as
'n oorgangstydperk van die ou OKP na die nuwe. Daar sou
ook daama verwys kan word as "die OKP in transito".Vir baie
oud-studente het "hulle OKP" verdwyn toe na die nuwe gebo u
verhu is is. Die gees van die ou OKP moes in die nuwe gebo u
gestalte kry en dit was nie altyd so makliknie. Die ruimergebou
het 'n uitbreiding van getaJle meegebring, wat weer per
soneeluitbreidings tot gevolg gehad het Ek het my beurt
geslu~ verklaar om elders die spel voort te sit (Nog aJtyddie
opleiding van onderwysers.)

Mnr. A. H. Gous (13 jaar rektor). Mnr. Gaus het die nuwe
bedeling voortgesit en in sy termyn aanpessings gemaak ten
opsigte van die samewerking met die Universiteit van Stellen
bosch. Diplomas is by waardig e geleenthede in die Kol
legesaa1 sell toegeken. Aile sportsoorte het 'n bloeitydperk
beleef. Hy het nie soos sy voorgangers 'n keuse gehad nie,
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Prof. e .G. de Vries

want die UGA is sonder sy instemming afgeskaf. Ek wil aan
hom hulde bring vir die prafess ionele wyse waarop hy die
laaste kohbeurt gespeel hel, vir die wyse waarop hy die
geskieden is van die OKP op 'n eervo lle wyse laat eindig het,
vir die wyse waarop hy die OKP in die gedagtes van mense
wil laat voortleef deur hierdie geleentheid te reel. Ons betuig
teenoor hom en sy personeel hoe dank en opregte waard ering
vir wat hulle vir die OKP gedoen het en steeds doen.

lWEEDE OPMERKING

Was dlt wat binne elkeen van die gemelde termyne plaas
gevind het sodanig dat elkeen van ons kan se: As ek my
studieloopbaan weer van vooraf moet begin, sal ek weer aan
die OKP wit begin? Die f~ dat u vandag hier is, bevestig die
waardering wat u vir die OKP het vir wat u ontvang het Die
verskil vir my is net dat as ek weer hier moet begin, sal ek dit
doen met 'n ander gemotiveerdheid en toegewydheid as des
tyds. Waarom wil ek weer hier begin, mag u vra. Omdat die
OKP my geleer het:

om nooit selfgenoegsaarn Ie wees nie,

om die mens se WIL net so hoog te ag as sy INTELLEK,

om met selfvertro ue gevaari ike sprange in die lewe Ie waag,

om teleurstellings sinvol te verwerk, en

om in samewerking met ander jou ideale te verwesenlik.

So het elkeen van ons 'n eie stukkie ontvang van die vee!heid
wat die OKP gehad het om aan ons te bied. Entog moet ons
vandag ook erken dat elkeen van ons 6f bevorderend 6f
remmend ingewerk het op die beiange van die OKP en dit
waarvoor hy hom beywer het Endit is gedoen ten spyte van
die feit dat ons as oud-studente ankers in die Skrif ontvang
het

DERDE OPMERKING

In rui! vir wat ons ontvang hel, wat is 'n rede like opdrag om
vandag hierweg te neem? Die OKP het op mense en in mense
se lewens 'n invloed u~geaefen wat nie gemeet kan word nie
- bloot omdat dlt nie meetbaar is nie. Vandag is die heerlike
wete, wat die afskeid neem van die OKP dan ook draaglik
maak, die wetedat die OKP voortleefin die lewens van mense.

Die OKP sa bydrae ten opsigte van die opleiding van onder
wysers in die Republiek van Suid-Afrika, staan in die eerste
plek nie in boeke en tydskrifte opgeteken nie, maar leel voort
in die lewens van hulle wat bevoorreg was om sy pad te kruis
en sy invloed uit te dra. Die opdrag wat ons vandag hier moet
wegneem, is om lewende monumente vir die OKP te wees.

SAMEVATTENDE OPMERKING

Sinne die terrnyne van die onderskeie reldore het elkee n van
ons aan die OKP 'n besondere vorrnende beTnvloeding onder
gaan wat nou van ons vra om lewende monumente vir die OKP
te wees.



Dis vir my 'n wondertike voorreg om vanm6re, by hierdie
besondere geleentheid 'n paar gedagtes met u te mag deel
oor die OKP - gedagte s wat 'n tydperk van ongeveer 49 jaar
omspan - vanaf die hoofskap van mnr. W.A. Joubert tot by die
rektorskap van mnr. Gous (WA Joubert. Max Hough waar
nemend, dr. Pauw, mnr. L C. Bruwer, dr. C. de Vries, dr.
Bellingan waarnemend, mnr. A.H. Gous).

Maar om oorv leueling te voorkom wil ek my bepaa! by die jare
1931-1933 toe ek 'n OKP-student was.

Allereers wi) ek se:Watter pragtige gesig hiervoor my. Ek sien
hier voor my enkele oud-studente uit die jare toe ek student
was; sommer baie gesigte wat ek glad nie ken nie, maar 'n
groot groep wat ek leer ken het deur middel van die Kol
legekoor of deur die Handwerkonderwys hier by die OKP.

Watter wondertike reunie! AI is dil die laaste een hier tussen
hierdie vier mure - want die skaduwee van die OKP het reeds
lank geword - die laaste een, die begrafnis-een.

Reunie is 'n byeenkoms van studente wat mekaar lank laas
gesien het Oaarom is reGnie vir my sinoniem met die woorde:
"Onthou jy nag?" En dan volg daar gewoonlik 'n mooi storie,
'n mooi ervaring, 'n onvergeetfike iets wat jy graag met 'n
oud-student wil deel.

Onthou jy nag vir mnr. W.A. Joubert: ou<!-Kollegehoof van
1919 tot 1950? Elkeen wat aan sy voete gesit het, onlhou die
besieling wat van hom uitgegaan het: hy was een van die
bouers van die OKP wat bygedra het om die naarn van die
inrigting uit te dra tot die verre uithoek van ons provinsie. Hy
het die klem laat val op die belangrikheid van die kwaliteite van
'n goeie onderwyser - vir hom was die onderwyser die kul
tuurdraer in sy omgewing. Oaarom het hy geglo aan die
plaasskool en die plaasskoolonderwyser wat SOOS 'n Iig die
hele omgewing moes vertigoSy filosofie was: bring die skool
na die kind. lets wat ek nooit kan vergeet nie, is mnr. Joubert
op 'n Maandagaggend, wanneer hy op die klein verhagie in
die ou Kollegesaal die week begin het met 'n kort godsdiens
oefening. Hy was so lief vir die lied - Heilig, heilig, heilig, Here
God Almagtig !

En dan sy gebed waarin hy geree ld gebid het vir die cud-stu
dente van die OKP - hulle wat op die voorposte staan en hulle
wat in die plaasskole hulle plekke vol staan.

Ons onthou hom neg as die hoof wat die gawe had om van
e1ke les in die Sielkunde of die Metodiek 'n aanskouingsles te
rnaak, Hy wat elke student by die naam geken het Oit was 'n
wondertike ervaring om hom in sy kantoor te spreek: Streng
maar billik. In hierdie verband wil ek graag vertel van 'n
ervaring van 'n damestudent wat mnr. Joubert in sy kantoor
besoek het. Mnr. W.A. Joubert was by ons studente bekend
as mnr. Foxie. Sy het die kantoor binnegegaan en mnr.
Joubert aangespreek as mnr. Fox, onbewus van haar fout. Die
gesprek was aI taamlik ver met mnr. Fox so en mnr. Fox so,
toe sy skielik hear fout besef. Sy het onmiddellik die kamer
uitgestorrn en hom nooil weer besoek nie. Maar mnr. Fox het
'n sin vir humor gehad. Hy het die studente-taal verstaan en
daama seker baie lekker gelag. Hierdie insident is waar, want
sien, sy was 'n tweedejaarstudent wat ek (as eerstejaar)
uitgeneem het.

Ons wat aan sy voete gesit het, eer hom vandag. In 1968 is
hy oor/ede. Die OKP-koor van 1968 het die Onse Vader op sy
begrafnis gesing. Hy was so lief vir die lied.

Ek wil neg een of twee oud-personeelname noem:

Mnr. Max Hough - onthou u hom neg met sy riitmiese stappie?
Hy was verantwoordelik vir die Skoolmusiek. Houtwerk en
Boekbind in die P.O.S.-k1asse. Hy het geglo: almal wat kan
praat, kan ook sing. Ontho u u nog toe u die praktiese
sangtoets mees afte? U moes die C' - stemftuitjie blaas, die
toonaard vind en tegelykertyd tydhou en sing. Oit het dikwels
skeef uitgekom en die hand wat moes tydhou, het dikwels
gaan staan. Mnr. Hough het elke paging met die grootste

ONTHOU U NOG ?....

T.F. Holzapfel

respek behandel.

Hy het ons gesamentfike sang so Iieftik gele!. Onthou u nag
die koorstuk: "Die heem'le verte!" uit die skepping van Haydn
wat ons in 1932 in die drie NG Kerke van die Peart gesing het?
Dink aan die grammofoonplate wat hy op 'n eenvoudige
spaellafel vir ens voorgespeel het; dink aan die besoek aan
die Kaapstadse Operahuis waar Carmen van Bizet aangebied
is in 1931 - die eerste Opera wat ek gesien het.

Onthou u nag mnr. Hough se eksaktheid in die Handwerk?
Ons eer mnr. Hough as 'n wonder/ike mens wat sy werk met
volle toewyding volvoer het enwat so baie vir die OKP gedoen
het.

Onthou u nag vir dr, Willie Pienaar met sy pregtige heldere
stem wanneer hy Shakespeare voorgedra het? En sy Let
terkundeklasse waar hy dikwels vir 'n halfuur liries kon reek
oor die OKP se eerste rugbyspan! In die skoonste taal ken hy
'n drie onder die pale druk. Dink aan sy mooi lesse in die
Fonetiek, ens., ens. Ons eer hom vandag.

Onthou u neg vir mej. Vogts met hear inspirerende lesse in die
natuurkundige Aardrykskunde? Ek hoor hear nag se: "The
earth turns round on its own axis once every day causing day
and night: it moves round the sun once in every year, causing
the seasons".

Onthou u nag vir mnr. R.L Young - die Skotsman wat die
Handwerkkursus in 1931 begin het? Oit was my voorreg om
in 1933 aan sy voete te mag sit. Hy was die bauer van die
Hout- en Metaalwerkkursus in die dertige~are. Hy was die
perseon wat Handwerk sy opvoedkundige karakter gegee het.
Ons eer hom vir sy wondertike diens aan die OKP en aan die
Onderwys van die Handwerkkunde.

Onthou u neg vir mnr. Ou Toil - hoof van die Oefenskool- wat
ons geleer het hoe om skool te hou?

Onthou u vir mnr. Johnnie Ie Roux, ons eerste hokkiekaptein
in 1931 - hy is verlede jaar oor/ede.

Onthou u nog! Ek kan nag baie byvoeg. Maar genoeg.
Namens die studente van 1933 wil ek graag die nagedagtenis
van die genoemde oud-OKP-dosente eer en ek wil dankie sa
vir wat die OKP vir ons beteken het.

Maar daar is baie ander interessante dinge van die jare
1931-1933:

Onthou u neg ons !wee koshuise: Huis Vereniging en Huis
lenie Marais? Onthou u neg die gebruike by die koshuise.

In 1931 het ons dames neg in rye (ranks) kerk toe gestap :
soggens na Noorder-Peart en saans na die hulpkeri<, tans
Peart-Vallei en die volgende Sondag in omgekeerde erde.
Vandag kan ons dames met hulle eie motors kerk toe ry. Ons
mans het hoofsaaklik in swart drag gegaan, want dit was mnr.
Foxie se wens. Vir aile kerk-, koshuis- of aandIunksies was
swart drag die gebruik.

Onthou u die mansbesoekeby Huis Lenie Marais? Onvergeet-
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Ii!< die gebruik van visite-kaartjies of "Calling-Gards" - 'n klein
wit kaartjie met die naamvandie besoekeropdie een kant en
die naam van die dame wat besoek word op die ander kant
Dit word plegtigin 'n boregeplaasby die dameskoshuis by die
dame op diens. Die dame word geroep terwyl jy wag op haar
koms. As die dame jou nie wou ontvang nie, was sy net nie
luis nie. Was sy reeds met jou "gekeis", was sy gou daar en
ontvang jy die callingcard terug vir hergebruik.

Eerstejaardames kon gedurendedie eerste semestervan die
jaar nie met mans uitgaan nie. Mans moes in die Common
Room ontvangword - lang Saterdagaande vanal 8 tot 10 0m
net te gesels sonder eers 'n drinkdinge~ie. Geen wonder nie
dat eerstejaarmans dikwels met tweedejaardamesuitgegaan
het - hootsaaklik na die fiiek en daama na die katee teen 'n
kostevan 2s.8d. Vandagisdie Common Roomgeruil vir 'n eie
motor.

Onthou u neg die gebruik van die oor-en-weer-etery tussen
Huis Lenie Marais en Vereniging vanat 1933? Een maaI per
kwartaaJ op 'n Sondag het dit plaasgevind.

Onthouuneghoeeerstejaarmanswat 'nbie~ie hardekoejawel
was, week gemaakis deurdie seniors?

Onthou u neg hoe die seniors met juniors wat 'n bie~ie voor
bang was op die jaartikse juniordag algereken het?

Onthou u neg die OKP-Kersspel wat in 1933 hier begin is en
oor die jare wondertik ontwikkelhet onder leiding van dosen1e
soos mnr. Max Hough en mnr. John louw?

Ekvra u om terug te dink aan die volgende:

1 Die besoeke aan Kirstenbosch door aile studente- aJ om
die ander jaar.

2 Die inspekteursbesoeke aan die eindevan elke jaar wan
neer studente individueel getoets is op haas elke vak
gebied.

3 Die eksteme eksamensin die twee tale, Sielkunde en die
Metodiek.

4 AI die mooi sosiale byeenkomste met aIdie mooi en stout
ervarinqe wat daarmeegepaardgegaan het

GELEENTHEIDSREDE OP
22 SEPTEMBER 1989 MET

OUD-STUDENTE-DINEE
Om 'n geleentheidsrede soos hierdie by die OKP te lewer is
'n voorreg, want die OKP is inderdaad deervan ons geestes
geed. OKP-ers se verbintenis aan mekaar en hul trouaan die
Kollege is die gevolg van 'n ongeewenaarde en Ioflike OKP
etos.

A1hoewel onsniedie fei1van die amalgamasie vandie Boland
onderwyskol1ege as terna vir hierdie geleentheidsredegekies
het nie, wi! ons noglans inleidend daarna verwys. Dr. P. S.
Meyer, voormalige Direkteur-Generaalvan Nasionale Onder
wys en een van die OKP 50 oud-studeme wet die onderwys
leer tot heelbo geklim het, het reeds daama in die openbare
pers verwys. A1hoewel die noodsaaIdikheidvan rasionaJisasie
van onderwyskol1eges vir b1ankes in Kaapland allerwee besef
word, Illy dit sleeds 'n onbeantwoordevraag waaromnou juis
die lewenskragtigste een sluit

'n KoJlege SODS die OKP sluit spreekwoordelik eenvoudig nie
en verdwyn nie soos mis voor die son nie. Die OKP-etos wat
oor 77 jaar ontwikkel het, sy onderwysinvloed op feitlik aile
primer. skole en baie sekondereskole in Kaap1and en elders,
en die kaliber DUd-studente sal toesien dat die OKP-idee vir
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Ek he! probeer om vir u 'n beeld Ie gee van die OKP lydens
my studente-dae. Dit was gelukkige dae.

Vir 'n oomblik Wll ek wegkomvan die jare 1931-1933.Ek was
dosentvanaf 1955 tot 1977by die OKP. Hier voor my sien ek
baie studente aanwie ek 'n bie~ie Handwer!< gegeehet of wat
in die Kol1egekoor gesing het - die koor wat met die
Sangfeestevir onvergeetlike oomblikke gesorghet En u wat
saamgesing het endie vreugdevan koorsangervaarhet, aan
u wil ek vra om terug te dink aan die lied wat ons so dikwels
by die afsluiting gesing het

Ons slap vir laas verby onder die eikeborne

Ons kan ons slegs verbly, gerneensaam wees in drorns, ens.

Ennou- OKP sebestaanloop vanjaarteneinde: 1913tot 1989
= 77 jaar. Dis maar 'n kort periode in die geskiedenis van 'n
volk. Maarhierdie oomblik waar OKPophou om te bestaan is
'n traumatieseoomblikvir elke oud-DKP-er. Hierdie begrafnis
b1y onvertdaarbaar envir die Peartisdie verdwyning 'n onver
vangbareverties.

Maar ek wil alsluit met hierdie geclagte:

In die lUin van die Presidensie in Pretoria staan daar 'n
sonwyser metdievolgendeLatynsewoorde daarop: "Pereunt
ek Imputantur'"met die betekenis: "Die ure wat verby is, was
nie vergeels nie".

Aan die OKP wat vanjaar uhfaseer, sa ek ook: Die tyd wat
verby is, wasnie vergeels nie - niks wat gebeur. is sonder sy
doelnie.

Die OKP het aan Suid-Afrika gegee: 10 242 onderwy
sers(esse), 1 006 Handwer!<onderwysers, skoolhoofde, in
spektsurs, vakinspekleurs. volksleiers en kultuurteiers.

OKP - aanjou se ons oak: Die lyd watverby is, was nie vemiet
nie. Die g05I09watnou die onderwysbetree, saldie naam van
hierdie inrigting in ere hou. Endie dienswat oud-DKP-ersaan
hierdie landgegeehet, is onvemietigbaar:want sy diensword
in sy leuse saarngevat Non Sibi Sed Patriae.

En nou mag ek se: Die OKP word gedwing om te sterf, maar
sy nagedagtenis is onsterflik.

Lank lewe die OKP in die gedagtesvan sy kinders.

Prof. J . Cawood

geslagte lank behoue sal bIy.

Oak is kardinale onderwerpe socs die volgende vir hierdie
geleentheidsrede OOtWeeg: ' Die wenslikheid van net een
onderwyskoilege vir blankes in Wes-Kaapland" en "Die
wenslikheid van cop tersiere onderwys (onderwyskoileges
inbegrepe) in die RSA". Die keuse het egter op die volgende
geval:



"OKP SE BYDRAE TOT OND ERWYSONlWlKKELING IN
DIE RSA"

(of in die taal van die 1956-jaatblad: OKP-spore)

Asdaar op die OKP-elOS en sy bydrae 101onderwysontwikke
ling gelet word, kan baweer word dal die OKP 'n SOOr! "ivy 
league" lersiere onderwys instelling is. Vanaf sligting in 1913
1011989 blyk sy wordingsgeskiedenis en verdere ontwikkeling
dinamies te wees, mel verskeie uitstaande mylpale:

1913 - Die ontst aan van die Senl rale OpIeidingskool in die ou
gebou "Berlyn" mel mej. Lenie Marais as rektor, twee ander
dosente en 68 damestudente.

1919 - Mnr. W.A. Joubert word die tweede hoof van die
Opleidingskool en die W.A. Joube rt-oefenskoo l neem 'n aan
vang . Die loelalingsvereisles word verhoog na st. 8.

1920 - Afrikaans word die medium i.p.v. Nederlands. Mans
word die eerste keer as ingeskrewe smdente loegelaat

1922 - Die Opleidingskool word 'n Opleidingskollege.

1929 - Die loe latingsvereisle aan die OKP word verhoog na
stl0.

Die dertigerjare lewer vier baie grool mylpale:

1931 - Die instelling van 'n eenjarige Handwerkkursus en die
instelling van 'n eenjarige Naaldwerkkursus

1936 - Die instelling van 'n eenjari ge L O. (mans)-kursus

1939 - Die instelling van die kursus vir Kindertuinonderwyse
(esse
1946 - Die eerste interkollege tussen die OKP en WOK

1951 - Dr. Theo Pauw word die de rde rektor

1958 - Mnr. L C. Bruwer word die vierde rektor

1973 - Dr. C.G. de Vries word die vyfd e reklor

1974 - 'n Nuwe kollegegebou word betrek

1977 - Mnr. A. H. Gous word rektor van die OKP; die totale
studentetal bereik 'n hoog1epunt van 574

1978 - Opleiding in nouer sam ewerking met Universrteit van
Sfellenbosch

1987 - Besluit insake amalgamasie van Bolandkolleges

Die OKP-spore is vera! opvallend as die bydraes van die ses
rektor e in die periode van 77 jaar onneed word. Omdathierdie
aspek reeds deur 'n vorige spreker hanteer is, sal ons hier net
na dr. Thea Pauw verwys vera! omdat hy reklor in ons lyd was.
Dr. Pauw het 'n lang verb intenis met die OKP in verskeie
hoedanighede gehad en was vanaf 1951 tot 1957 rektor.
Hierd ie ware onderwys-qentleman se lewenswerk Ie aan die
kollege en hy het van OKP iets moois gemaak. Dr. Pauw was
vir sy studente die verpersoonliking van die ware opvoeder en
het te aile lye 'n navolgenswaardige voorbe eld ges tel. Hy het
sy studente en dosente besiel om aan die hoe roeping van hul
professie te beantwoord.

Eweneens is daar dosente wat diep en onuitw isbare spore
nagelaat het Ons is nie in 'n posisie om die relatiewe bydraes
van dosente vanal1913 tot op hede te evalueer nie en sal ons
dus beperk tot enkele dosente in ons eie studiejare. Die
versoeking is groat om name soos Snoekie, Takie , Effie ,
MukoeUe... (enkele ander baie interessantes se name mag nie
gepubliseer word nie!) in herinnering te roep, maar ons sal
meer prafessioneel wees en hulde bring aan die span as
geheel. Die merkwaardigste van alma! was en is mnr. Thea
Holzapfel. Hy hel die onbenydenswaardige taak gehad om vir
my en ander musieknote en die "tonic solla" voor klasmaats
Ie laat sing. Oak hel ons in sy houtwerkklas modelle gemaak
waarop ons vandag nag trots is. Hy is reeds 59 jaar aan die
OKP verbonde en sal die OKP dien totdat die laaste sleute l
gedraai word. Mej. Du Ples sis het by ons 'n Hefde vir
Aardrykskunde gekweek wat ons lewenslank sal bybly - ook
my eerste ooit proefles was in haarteenwoordigheid. Die twee
jong sprankelende Lo- en sportjulfrouens Will iamson en Nel
het ons alma! bekoor - Jaasgenoemde dien ook nag na 39 jaar
steeds die OKP. Mnre. Ackermann, McEwan en Grediey was

'n l o-span sonder weerga; mnr. Broekrnann, 'n Christen
gen~eman wat veel meer vir ons beteken het as om net 'n
dosent in Engels te wees; mnr. Du Toit se Natuurstudieklasse
en sy Iandboutu in raep aangename herinneringe op; so oak
mnr. John louw met sy diep bas stem in die l elterkunde-klas;
mnr. Hendriks hetook maar 'n opdraande stryd met ons klamp
mans in die Kunsklas gehad ; mnr. Aldrich se waarde in terme
van didakties-remedienngsbegeleiding was van onskstbare
waarde in Engelsmondeling. -

Die OKP-spore Ie ba ie, bale diep as die onderwys-ewig
heidswerk wat sy 10 250 oud-studente gelewer het, ontleed
word.

Veronderstel 9 000 van die 10 250 het wei onderwys gegee;
veranderstel dat elk van die 9 000 gemiddeld 20 jaar onderwys
gegee het; veronderstel dat elk jaarJiks'n klas van 30 leerlinge
het; dan kan beweer word dat OKP-ers die lewe van 9 000 x
20 x 30, d .i. 5,4 miljoen kinders be;nvloed het

Ons bring hulde aan aile oud-studente en huldig graag die 10
oudste oud-studente hier teenwocrdig:

1924 - Mev. M.H.S. Malan (Du Plessis)

1929 - Mev. E.M. Theran (Uys); mev. I.J. Burger (Rail)

1932 - Mev. M. du Too (Van Wyk)

1933 - Mnr. T. F. Holzapfel

1934 - Mev. M.S. WeinreidJ (Pienaar) ; mnr. J. van der Spuy
Uys ; mnr. LJ. van Wijk

1935 - Mev. J.M .C. lotz (Naude); mev. M.E. Potgieter (Bas
son)

Oak die volgende groepe oud-studente word verwelkom:

• diegene uit Natal, Transvaal, O.V.S. en Suidwes

• die grootste klasgroep teenwoordig: 1959

• getroude pare waar beide oud-OKP-ers is - ongevee r 'n
derde van saal.

Die OKP het op onderwysgeb ied 'n beduidende bydrae help
maak om 'n Suid-Alrikaan se skoolstefsel vir blankes daar te
stel wat van die bas ontwikkeide en mees gesofisb'keerde
stelsels ter wereid is. Die OKP is op vele gebiede die toonaan
gewer in Kaap land.

1929 - Eerste Ko llege in Kaapland wat slegs matrikulante
toelaat

1931 - 'n Spesialiseri ngskursus in Handwerk word aan die
OKP ingestel - die eerste in Kaapland - Mnr. R.L. Young wat
in Engeland gebore is waar hy hom as Handwerkonderwyser
bekwaam het • eerste dosent

1931 - 'n SpesiaJiseringskurs us in Naa ldwerk ingestel 
eers te in Kaa pl an d - Mej. Peple r eerste dosent

1936 - 'n Spesial iseri ngskursus in Li ggaamJike Opvoe
d ing word aan die OKP ingestel - eers te in Suid-Alrika· Mnr.
H. Taylor, M.A. (Oxford) - eerste lQ-dosent

(Bri tt e dus grandleggers van be ide die Handwerk- en La
kursusse.)

Die OKP se invloed en roem is oor die hele Suid-Alrika en
Suidwes-A lrika uitgedra - ja sells tot in Suid-Ameri ka waar
'n paar mans in die laat twin tiger- en vraeere derti gerjare
onderwys aan die Afrikaners wat daarheen geemigreer he!, se
kinders gegee het

Die OKP het vera! deur sy spesialiseringsrigtings baie stewige
bydraes gemaak. 'n Voorbeeld daarvan is die afdef ing vir
uggaamlike Opvoeding. Die eerste spesialiseringskursus in
uggaarnlike Opvoeding in Suid-Afrika en in Afrika het in 1936
mel 12 studente onder leiding van mnr . H.J. Taylor, M.A.
(Oxford) begin. laasgenoemde is deur mnr. Airey opgevolg
en hierdie twee kan tereg as die grondleggers van u ggaamlike
Opvoeding vir man s in ons land beskou word. Die kursus het
ook bekendheid deur sy gehalte-dosente verwer!. So byvoor
beeld is al sy dosente op twee na sedert 1936 tot 1965 tot
Inspek1eurs van LiggaamJike Opvoeding bevorder. In sy
jaarverslag oor die jare 1948 en 1949 verstrek die S.G.O.
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die insiggewende gegewens: "Uit 159 hoerskole het 123 die
dienste van onderwysers met 'n gespesiaJiseerde opleiding in
Liggaamsopvoeding; 112 van die onderwysers is aan die
Opleidingskollege Paarl opgeJei, 9, aan die Universiteit van
Stellenbosch en 2 buite die provinsie opgelei. Van 112
laerskole het 81 die dienste van mans met kwalifikasies in
Liggaamsopvoeding; 71 is aan die Opleidingskollege Paarl
opgelei, 7 aan die Universiteit van Stellenbosch en 3 is buite
die provinsie opgelei". Die aansien van die kursus het oak
daartoegetei dat studente uit ander provinsies die kursus in
die Paarl kom volg het. Die Nalalse Onderwysdepartement
het sedert 1939 tot 19S2 jaarliks'n pear manstudente na die
Paarl gestuur om as LQ-onderwysers opgelei te word.

Die OKP se oud-studente en oud-dosente wat die onderwys
leer geklim het en uitgestyg het as onderwysleiers sluit die
volgende in:

Direl<teur-generaaJvan Nasionale Opvoeding 1

Direkteurs: onderwys 2

Adjunk-<lirekteurs: onderwys 5

Professore aanuniversiteite 18

Rel<tore van Onderwyskolleges en Universtteite 8

Vise-rel<tore van Onderwyskolleges 8

Inspel<teurs van Onderwys 62

Skoolhoofde 250

Oud-voorsitters van SAOU 13

Oak is daar oud-studente wat onderwysvemuwing soos die
volgende help daarstel het om Kaapland die voortou te laat
neem op hierdie gebiede:

• herontwerp van Kaaplandse inspeksiestelsel

• daarstelling van 'n infra-struktuur vir indiensopleiding van
onderwysers

• ontwerp en aanbiedingvan opleidingseminare vir onderwys
leiers

• ontwerp en aanbieding vanreekse seminare vir hoofprefekte
in KaapJand

Die OKP se sportspore Ie wyd en diep. As die geskiedenis van
die hoofsportsoorte soos nelbal, tennis, krieket en voetbal
ontleed word, kan beweer word dat die OKP 'n wesenlike
bydrae tot Boland, maar ook die res van die land, gelewer het
Die geskiedenis van die rugbyklub is 'n goeie voorbeeld:

• 7 oud-studente word Springbokke (Buks Marais, Chum
Ochse, Cowboy Saunders, Lottie Fourie, Giepie Wentzel,
Mike Jennings en Hennie Bekker)

• 2 word junior Springbokke (Adri van Wyk en Wit Piel van der

Merwe)

In t982 word die tste, 2de en 3de spanne as Bolandkam
pioene gekroon. In 1979-1980 het die klub nege spanne
waarvan vier in die Stellenbosse koshuisliga meeding.

83 kollegespelers het reeds die Boland verteenwoordig, SO
ander oud-OKP-ers speel provinsiale rugby. Mnr. Chris
Ackermann tree as skeidsregter in drie toetsreekse op.

Oak op geestelike gebied is die OKP-spore onmiskenbaar
sigbaar en die hand van God Almagtg is teenwoordig in die
wordingsgeskiedenis en hoagies wat die OKP behaal het. Die
Kollege-kum'kulum en ko-kurrikulere aktiwiteite is deurdrenk
met 'n Christelike karakter, Hiervan getuig die dinamika wat
daar in die ACSV was, die jarelange praktyk om sendingwerk
op plase te doen en in 'n nuwere konsep van 'n studen
tediakonie.

Oak die OKP-kulluurspore is duidelik sigbaar, want die Kol
lege het homjare lank onderskei met die ullkomste van 'n ryke
verskeidenheid kultuurverenigings soos die Swerwersklub,
Landsdiens, Revue, Drama, Koor, Fotografie, Vasvra, Debat.
Die OKP se kore, handwerk-en-kunsuitsta llings is wyd
bekend. Skrywers wat bekendheid verwerl het, is die vol
gende:

Karl Kielblock (Scheepers-prys)

Elize Muller (Hertzogprys)

P.H. Nortje (Scheepers-prys en Tafelberg Uitgewers-prys)

Prof. M.M, Walters (oud-<losent) Eugene Marais-prys; Ingrid
Jonker-prys; Hotrneyr-prys

Hierdie bovermelde OKP-spore of bydraes van die OKP tot
ons land se onderwysstelsel vomn tesarne die sogenaamde
OKP-etos waama reeds verwys is: "An institution's ETHOS
integrates history, traditions, values and individual per
sonalities into an invisible tapestry or cultural web", Die ver
meldeOKP-sporehet elk 'nbydrae gelewer totdie daarstelling
van die "invisible tapestry". Hierdie etas, wat wei deur
bepaalde besluhnemers negeer is, is egter bale sterk en kan
nie sommer maarnet ophou omte bestaan nie.

Van die OKP kan lereg gese word;

ute's work well done
ute's race well run
ute's crown well won.

Aan die laaste (huidige) studenle en aile oud-studente :

2 Tim. 3:14: "Maar jy , bly by wal jy galeer het... jy weel log wie
jou leermeesters was."
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Die rei1nie is bygewoon deur sowat 800 oud
studente. Hier isdie huidige rektor. mnr.
Adriaan Gous. links. by twoo van sy voor-

gangers, mnr. Luther Bruwer(1958-1 972)en
prof. Connie de Vries. hoogleraarin Fun

dementefePedagogiek aandie Universiteit
vanStellenbosch (1 972-1976),watookdaar

was. Prof. De Vries waseenvandie sprekers.



'n Groot getaJIIOOrntaJige hoo!studente bet die reunie bygewoon. Voor van linksis J.P. Rossouw (1975), Nice Heyns (1958).
Anton du Raan (1960) . Heinie Brand (1976) , Chris Fourie (1978). Hugo Prins. tans vise-rektor (1952). J.Joubert (1962) en

(agter) Thea Holzapfel, registrareur (1933). Guslal Pienaar (1989). prof. Felix Botha (1943), Ferdinand van Heerden. gewese
Presidenfsraadslid (1950). Andre Pollard (1982). D.O. Marais (1955). Hennie Smit, LP vir George (1972)

- -----

I ,
.'

Die cudste oud-studente wat die reunie van die OKP gedurende die eerste naweek van die Septembervakansie bygewoon bet, was (van links)
mev. M . Potgieter (1934-1935) . mnr. I.J. van Niekerk (1928-1929) , mev. M. du Ton (1930-1932), mnr. F.l.aubscher (1937-1938),

mev. M. Scholtz(1931-1932), mev. E M. Theron (1928-1929) en mev. M. Malan , dieoudste (1923-1924)
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Twee 'entekaningiMe vanvroeerjare. mev. Tertia lambrechlS (1959) en mev. MarinaKatze(1960) tydens 'n oud·studentesaamtrek in 19B7.

OUD·STUDENTE: KLUB55

Agler.JA van Wyk (Superintendent van Onderwys). A.H.Goos (Reldar), LG. Potgieter(Hoof. Laerskool Somerset·Wes),
Villie de Villiers (SeniorSlTeekbestuurder. SANI..AM), T.W. Engela (Hoof, HJSPearl). DAP. Truter (Hoof. WolraadWaltemadeLaer).

EW. Moster! (Hoofalrigter. U.S.·atletiel<klub), E. Katz'; (Adjunk-hoof, De TygerLeer)
Voor:LM. Geldenhuys (Onderwyser.Mikro Laer), D.O.Marais (a1getrede Hoof. Groote SchuurLaer), DW.J.van Schoor

(Superintendentvan Onderwys), JAM. van Schoor (Hoof, Stellenbosch laerl, GerriePatgiete< (sakeman).
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HULLE TREE VANJAAR MET PENSIOEN UIT DIE DIENS

I

I

--

(

I

V.I.n.r.: Mnr. A.H. Gous (reklor), mej. A.E. Nel (l O-dosente), mnr.E.H.W. l ategan (departementshoof: Sosiale Wetenskappe),
mnr. H.H.J. Prins (vise-rektor)

MNR. H.H.J. PRINS
Hugo Hendrik Johannes Prins is in 1929 ;n Dumanv;/le gebore
en het in 1947 aan die Hoerskool J.J, du Preez in Parow
gematrikuleer, Nadat hy twee jaar by die Spoorwee in
Kaapstad werl<saam was, besluit hy om hom as onderwyser
te bekwaam en skryf hy hom in Janua rie 1950 in as student
aan die Onderwyskollege Paarl. Hy behaal in 1952 die Hoer
Onderwysd iploma en in daardie jaar word hy ook verkies as
hoofstudent van die OKP.

In 1953 aanvaar mnr. Prins sy eerste onderwysbetrekk ing aan
die Laerskool Paul Roos op Stellenbosch waar hy vi r agt jaar
onderwys gee. Intussen studeer hy privaa t en behaal in 1958
die BA -graad aan die Un;vers;teit van Suid-Airika.

In 1961 aanvaar hy sy eerste hoofskep aan die Laerskool
Oude Molen en behaal in dieseltde [aar deur deeltydse studie
die B.Ed.-graad aan die Universiteit van Stellenbosch. In 1964
Ie; sy pad naOudtshoorn waar hy hoof word vandie Laerskool
van Reede.

In 1973 keer mnr. Prins terug na sy alma mater, die OKP, die
keer egter as Departementshoof in Opvoedkunde. In 1976
verwert hy die graad M.Ed. (cum laude) aan die Universiteil
van Stellenbosch . In Januarie 1981 word hy bevorder tot
vise-rektor vandie inrigting waar hy in 1950 as eerstejaarstu
dent begin het met sy onderwysop leiding.

Reeds vanaf sy skooljare het Hamlet Prins laat blyk dat hy 'n
goeie student en 'n gebore leier is. As dosent en vise-rsktor
aan die OKP sal hy onthou word vir sy knap organisasie-

verrnoe, sy deeglikheid, toegewydhe id en menslikheid. Sy
baie goeie menseverhoudings en sy piltige humor hetvan hom
'n gewiJde dosent en vise-rektor gemaak. Hierbenewsns was
hy 'n geleentheidspreker van formaat orndat hy enige onder
werp kon hanteer met die nodige luimige afwisseling wat sy
toehoorders geboe i het.

As dosent aan die OKP het hy dieKollege en die onderwys op
versk illende terreine met oorgawe gedien:

• Hy was ondervoorsitter van die Kollegesenaat.

• Die atgelope sestien [aar was hy lid vandie Prirnere SillaJous
komitee van die Kaaplandse onderwysdepanement.

• Vana! 1981 tot Junie 1989 was hy rubriekhoo! (Prirnere
Onderwys) van DIE UNIE (orgaan van die SAOU),

• Hy en sy eggenote tree op as huisouers van die dames-
koshuis, Huis Bruwer, van Julie 1974 tot Maart 1981.

Mnr. Prins is getroud met Sarie de Villiers, 'n studentemaat
uit sy OKP-jare , wat hom getrou bygestaan het gedurende sy
36 jaar in die onderwys. Uit die huwelik is drie kinders gebore
waarvan twee onderwysers is.

Ons gun vir rnnr. en rnev. Prins 'n aangenarne rustydp erl< na
hulle jarelange getroue en vrugbare diens aan die onderwys
;n Kaapland. Die OKP het 'n besond ere plek in hulle lewe
beklee. Mag hulle lang verbintenis aan hierdie inrigting in hulle
herinneringe bly voortleef in die jare wat volg,
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MEJ. A.E. NEL

Mej. Nel is op 8 Maart 1925 in Port Elizabeth gebore. Haar
skoolopleidingvoltooi syaan die HoerskooJPearson waarna
sy haar as student aan die Ond erwyskollege Graaff-Reinet
inskryf.

Nadat sy die Hoer Prirnere Onderwyss ertifikaat in Liggaamlike
Opvoeding behaal het, aanvaar sy op 1 Januarie 1946 haar
eerste betrekking aan die Hoerskool Hermanus. Daarnabe
klee sy onderskeidel ik betrekking s aan die Hoerskols
Robertson, Worcester en die Hoerskool Punt op Mosselbaai.

In Januarie 1955 word mej . Nel as dosente in Liggaamlike
Opvoeding aan die OKP aangestel. Vyf en dertig jaar lank was
sy deel van die OK P en die OK P deel van haar. AI haar gawes
en talente het sy op onbaatsugtige wyse aan die Kollege gewy.
Geen taak of opoffering in belang van die OK P of haar stu
dente was ooit te groat vir haar nie. Met onverdrote ywer en
entoesiasme het sy elke dag haar verpligtinge blymoedig
nagekom .

Hierd ie begaafde sportvrou het diep spore op sportgebied
getrap. As hokkiespeelster en atleet het sy provinsiale kJeure
verwert. Vyf en dert ig jaar lank het sy die dameshokkiespanne
afgerig en pu ik prestasie s be haal. As Bolandspeelster,
Bola ndke urde r, bestuurder van die Bo landspanne en
wed stryds ekretaresse het sy onskatbare dienste gelewer.
Geen wonder nie dat sy die ee rste ontvanger van die

Springbokmerietetoekenning vir haar bydrae ten opsigte van
vroushokkie in die ASA was nie - vcorwaar 'n welverdiencte
eerbewys aan hierdie veelsydige sportvrou .

Maar mej. Nel was nie aileen 'n puik dosent en afrigster nie,
sy het oak haar studente geleer am volgens die reels aan die
wedloop vandie lawe deel te neam. Die kameraderie, lojaliteit
en rnooi sportgees van haar spanne was opvallend.

Mej. Nel was oak jare lank betrokk e by die afrigting van ons
tennisspanne waar sy met haar kenmerkende entoesiasme
die studente tot mooi prestas ies aangespoor het. Sy was oak
behulpsaam met die afrigting van netbal en atletiek. Tydens
kriekettuiswedstryde het sy en haar studente deur die jare die
verantwoordelikheid vir die verversings op hulle geneem.
Daarbenewens was sy 'n getroue ondersteuner van die kul
turele bedrywighede van die Kollege.

Die belange van haar studente het haar na aan die hart gele.
In mej. Nel het hulle 'n ware vriendin gevind op wie hulle te
aile tye kon staat maak. Waar sy nou gaan uitspan, het sy die
bevrediging dat sy 'n groat aandeel gehad het in die vorming
van duisende students vir wie sy met haar aansteeklike en
toesiasmebesiel het.

Ons groet 'n gewaardeerde kollega wat alles veil gehad het vir
die OKP en wens haar 'n aangename, welverdiende rustyd
toe. Magdaarnag baie jare vir haar beskore wees.

MNR. E.H.W. LATEGAN

Ernst Hendrik Wolfaard lategan is op 13 Desember 1928 op
die plaas Vlermu isklip in die distrik Vanrhynsdorp gebore (en
eie aan Ernst se hy dat hy nag baie goed onthou hoe die
oostewind daardie dag gewaai hetl) Voorskoo ls was hy sy pa
se lammerooiwagter; sy laerskoolopleiding ontv ang hy aan die
tweeman skooltjie op Landplaas en sy hosrskoofjare bring hy
deur aan die Hoerskcol Vredendal waar hy in 1946 rnatri
kuleer.

Nadat mnr. l ategan vir 'n jaar eers die bankwese beproef het,
skryf hy hom as student in aan die Univers iteit van Stellen
bosch waar hy in 1950 die graad B.A. en in 1951 die S.O.D.
behaa l.

Sy eerste onderwysbetrekking was aan die Hosrskool Cillie in
Port Elizabeth. Van 1955 tot 1970 hou mnr. l ategan skoa l aan
die Paul Roos-Gimnas ium in Stellenbosch. Gedurende hierdie
jare studeer hy deeltyds verder en behaal in 1960 die graad
B.Ed. en in 1961 die graad B.A. (Hans) in Geskiede nis aan die
Universiteit Ste llenbosch.

As Geskiedenis-onderwyser en -dosent was mnr. Lategan
ongeewenaard. Die Universitait maak danookvan sydienste
gebr uik ged urende sy Paul Roos- jare deurdat hy deeltyds as
dosent optree in die Geskiedenis-didaktiek.

Hy word later bevorde r tot vise-rektor van die Paul Roos-Gim
nasium, 'n betre kking wat hy beklee totdat hy in 1971 aange
stel word as departementshoof van Sosiale Wetenskappe aan

die Onderwyskollege Paarl.

Ernst l ategan sal deur sy studente onthou word as 'n dosent
wat 5Yvak kon laat [ewe; iemand wat 'n storie kon vertel en
sy toehoorders kon boei. Hy was die siel van enige sosiale
geleentheid, die een wat almal kon laat skaterlag en 'n
gemoedelike atmos feer kon skep waar hy oak al teenwoordig
was. Getrou aan sy geboortewereld kon hy jou terugvoer na
die mense en eiesoortigheid van die omgew ing wat hy as kind
leer ken het sodat jy die mense en gebeure voor jou gees
tesoog kon ervaar.

As lid van die Senaat en die Kollegeraad het sy Iyn humorsin
en skerpsinnige kwinkslae baie caartoe bygedra am 'n aan
gename atmosfeerte skep.

Behalwe vir sy jarelange eksarninatorskap van Geskiedenis
indieSenior Sertifikaateksamen, het daar verskeie artikelsin
tydsknfte van hom verskyn en is hy die skrywer van skool
handboeke vir Geskiedenis van st. 5 tot 10. Verder het hy oak
vakliteratuur oar die Khoin en die Boesmansdie lig laat sien.

Mnr. lategan is getroud met Judy Faul van Carnarvon en uit
die huwelik is drie kinders, twee seuns en 'n dogter, gebore.

Die OKP groe t mnr. en mev. lategan en wens hulle geseende
jare toe op hulle plaas Helpmekaar na sy a~rede aan die einde
van hierdie jaar.
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Die votqende kollegas tree weens die rasionalisasie van
onderwyskolleges met vervroegde pensioen uit die diens van die

Kaapse Onderwysdepartement.

DEPARTEMENT HOUT- EN METAALWERK

Dit is interessant dat al die Handwerkdosente oud-studente
van die OKP is en altesaam 87 jaar aan hulle alma mater
verbonde was.

MNR. H.J. HUGO, H.P.H.W., D.L.C. (Loughborough College),
het hom in 1967 by die personeel aangesluit. In Januarie 1971
word hy tot senior dosent bevorder en in Januarie 1974 tot
de partementshoo ! - 'n be tr ekkin g w at hy met groat
onderskeiding beklee. Daar die sekondsre Hout- en Meta al
werkkursus in samewerking met die Universiteit van Stellen
bosch aangebied word, het mnr. Hugo in die verban o oak 'n
groat adrninistratiewe taak verrig. As puik vakman en or
ganiseerder het hy op die trotse tradisie en hoe standaard van
sy voorgangers voortqebou. Sy goeie menseverhoudinge het
baie bygedra tot die gees van kameraderie wat in die depar
tement geheers het.

As koordineerder van die jaarlikse Handwerku itstall ing, ver
skeie KOD-uitsta llings en 100pbaanuitstaJlings het hy voot
tretlike dienste ge lewer. Oak as sekretaris van die Kolleg e
senaat en later van die Kollegeraad het mnr . Hugo sy
verpligtinge meesteri ik vervul, As voorsitter van die Ontwik
kelingskomitee was hy verantwoordelik vir die ree linqs ten
op sigt e van Ou d-student e-saamtrekke. Met die laaste
saamtrek wat deur 700 oud-studente bygewoon is, het hy
groat fot virdie puik reelings ingeoes.

Mnr. Hu go het oak 'n lew endige belangstell ing in die
buitemuurse bedrywighede getoon. As cuc-Bolandscefer het
hy oak as hulpafrigter vir die eerste rugbyspan opgetree.

As superintendent en matrons in Huis Elsabe Joubert het mnr.
en mev. Hugo elf jaar lank 'n huislike atrnosfee r vir die studente
geskep.

MNR. E.J. MATTHEE, H.P.HW ., D.L.C. (Loughborough Col
lege) , het in Januarie 1968 lot die personeeJ van die OKP
toegetree. In 1974 word hy tot senior dosent in die Hand
werkdepartement bevorder.

Mnr . Matthee het hom as knap vakrnan veral onderskei in
Metaalwerk en Tegniese Tekene . Die administratiewe take
waarvoor hy verantwoordelik was, is te aile tye met die
groo tste noukeuri gh eid afgehandel. Hy is oak mede-skrywer
van 'n reeks Handboeke oar Metaalwerk vir die juniorsowsl
as die seniorsekondere standerds .

As lid van die Ontwikkelingskom itee het hy sy deel getrou
byged ra. Sy puik reiHings waa rtydens die Ko llege se
Afskeidslied aan die skrywer van die woorde, prof. M.M.
Walters, mev. FA Ho lzapfel wat die vierstemm ige verw erking
gemaak hel en mnr, T.F. Holzapf el wat die ondememing
geinisieerhet,oorhandig is. verdien spesiale vermelding.

Mnr. Matthee het oar vier en 'n half jaar as superintendent van
Huis Vereniging opgetree waar hy en mev. Matthee met hulle
sonn ige geaardhede 'n gelukkige tuiste vir die studente ge·
skep het.

MNA. L.C. RASE. H.P.O.S.. C.C.D.L.S. (Loughborough Co l
lege), 'n voonmalige primarius van Huis Thea Pauw, word in
1971 as dosent aan sy alma mater aangestel. In 1978 is mnr .
Aabe tot senior dosent bevorder en in 1980 volg hy 'n gevor 
derde kursus in Houtsneewerk am hom te bekwaam am
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kerfw erk meer doelmatig aan die studente te onderrig.

Mnr. Rabe het hom veral as bobaas-ontwerper onderskei en
die studente se werkstukke het jaarliks van !yn smaak en
oors pronk likheid getuig. Sy bydrae tot die jaariikse Hand
werkuitstallings en K.O.D.-uitstallings kan moeilik oorskat
word. As knap vakman het hy in Houtwerk en Tegniese
Tekene voortreflike werk gelewer. Administratiewe verplig
tinge aan mnr. Habe opged ra, is altyd met die groo tste.
noukeurigheid afg ehandel. Oak as lid van die Ontwik
kelingskomitee het hy sy pligte getrou nagekom. Hy het oak
dikwe ls as referent tydens vakvergaderings opgetree.

Mnr. Habe is oak mede-skrywer van 'n reeks handboeke oar
Metaalwerk vir die junior en senior sskondere standards.

MNR. S,F. MARAIS, H.P.HW., H.P.L.O., O.D (Handwerk),
dien sedert 1 Oktober 1977 as dosent in die personeel van die
OKP.

As knap vakman het mnr . Marais hom veral in die Hout- en
Metaalwerk onderskei. Hy het oak jare lank as hulpek
sam inator in Houtwerk vir die senior sertifikaat-eksamen op
getree. Die administratiewe opdragte aan hom opgedra, is te
aile tyd met die grootste sorg en stiptelikheid afgehandel. Oak
as lid van die Ontwikkelingskomitee het hy 'n mooi bydrae
gelewer.

Buitemuurs was mnr . Marais oak baie lank betrokke by die
afrigting en organisasie van rugby. Ell ike [are lank het sy
spanne aan die koshuis-liga op Stellenbosch deelgeneem,
daar die Bolandse RugbY' unie hulle nie kon akkommodeer
nie.

Mnr. Marais se gemaklike omgang met mense en sy !yn
humorsin het van hom 'n gewilde personeellid gemaak.
Tydens personeelgesellighede het hy bale tot die aangename
gemoedelike atmosfeer wat geheers het, bygedra.

MNR. C.C. VAN DYK, BA , H.P.HW ., O.D.HW ., is sedert 1
April 1979 lid van die personeel. Deur middel van deeltyds e
studie het hy die BA-graad in 1986 aan die Universiteit van
Stellenbosch behaal.

Mnr. Van Dyk het hom onderskei as voortreflike vakman in
Houtwe rk en Tegniese Tekene. Sy veelsydigheid het baie vir
die Handwerkdepar1ement beteken. Hy het verskeie kere
tydens vakvergaderings en indiensopleidingskursusse as
referent opgetree. As lid van die Ontw ikkel ingskomitee het hy
oak veral ten opsigte van oud·studente-saamtrekke 'n groot
bydrae gelewer.

As dos ent in beheer van die OK P·boekery, het mnr. Van Dyk
puik diens aan die studente sowel as die dosente gelewer.
Alhoewel hierdie onbaatsugtige taak groat eise aan sy vrye
tyd gestel het, het hy dit altyd blymoedig gedoen. Daar
ben ewens was hy jare lank behu lpsaam met die organisasie
en afrigting van rugby, asook behulpsaam met die Handwerk
en K.O .D,-uits tallings.

Hy het oak 'n lewendige be langs telling in die ACSV en
Landsdiensbeweg ing getoon en die studente dikwels na
Kampe en op staptog te vergesel.



OEPARTEMENT L1GGAAMLIKE OPVOEOING

MNR. D.J. DE BEER, Hons.-B.A. (L.O.), S.O.D., sluit hom in
Julie 1965 by die personeel aan as dosent in Liggaamlike
Opvoeding. Hy word in 1970 tot senior dosent en in 1974 tot
departementshoof bevorder.

As knap vakman het mnr. De Beer te aile tye hoe standaarde
in sowel die teoretiese as die praktiese komponente van
Liggaamlike Opvoeding gestel. Alhoewel hy 'n streng leer
meester was, het daar altyd 'n mooi gees van lojaliteit en
kameraadskap in die departement geheers. Hy het oak daarin
geslaag am sy studente te laat besef dat aileen 'n gesonde
liggaam 'n gesonde gees huisves.

Wat die buitemuurse bedrywighede betref, het mnr. De Beer

deur die jare 'n groot bydrae gelewer. Nie aileen het die eerste
rugbyspan wat hy nege jaar afgerig het, mooi prestasies
gelewer nie, maar het twee van sy oud-spelers te wete Mike
Jennings en Hennie Bekker later hulle Springbokkleure ver
wert. Oak as krieketafrigter en -speier het hy groat sukses
behaal. Verskeie van sy spelershet provinsiale kleure verwert.

As swemorganisserder het hy jaariiks galas aangebied waar
die beste swemmers van die plaaslike skole betrek is. Die
jaarlikse L.O.-staptoer wat oar moeilike terrein gestrek het,
was 'n hoogtepunt in die L.O.-program. Asvoorsitter van die
sportkomitee het mnr. De Beer oak 'n groat bydrae gelewer
om die sportorganisasie vlot te laat verloop.

OEPARTEMENT KUNS EN NAALDWERK
MNR. J. DE V. HEYDENRYCH, H.P.L.O., H.P. (Kuns), 'n
cud-student van die Kollege, tree in Januarie 1969 as
Kunsdosent tot die personeel toe. In Apri/ 1969 is hy tot senior
dosent bevorder en sedert 1980 tree hy as waarnemende
departementshoof van Kuns en Naaldwerk op.

As begaafde Kunsdosent het mnr. Heydenrych voortre!like
werk gelewer. Nle aileen is hy 'n puik vakman nie, maar het
hy al sy gawes en talente ter beskikking van sy alma mater
gestel. Daarbenewens het hy as gewilde leermeester oak 'n
gevoel vir die esteuess by sy studente wakker gemaak.

Deur die jare was hy intens gemoeid met die jaarlikse Hand
werk-, Kuns- en Naaldwerkuitslalling asook by etlike KOD- en
Loopbaanuitstallings. As voorsitter van die Verfraaiings
komitee het hy die Kollegegebou met kunswerke van sy
studente versier. Oak wat die tegniese versorging van die
jaarblad en die antwerp van programme betref, het hy 'n
reuse-bydrae gelewer. Sy oordeel by die beoordeling van
leerlinge se kunswerke het ook groat gewig gedra.

Mnr. Heydenrych het oak nag steeds student gebly en Ie
vanjaar die finale eksamen atvir die B.A.-graad in Beeldende
Kuns. Waar hy in 1990 as dosent in Skoolkuns aan die
Universiteit van Stellenbosch sal waarneem, wens ons hom
seen en voorspoed toe.

MEJ, E. BAM, H.P.O.S., H.O.D (Naaldwerk en Kleding), oak
'n cud-student van die Kollege, Is op 1 Januarie 1963 in die
perso neel aanges te l. Sedert d ie ins tell ing van die
Naaldwerkkursus aan die OKP in 1931 is sy slegs die derde
voltydse dosent in Naaldwerk.

Mej. Bam het vir haar studente en die Kollege gelee! en puik
werk gelewer. Op vele terreine het sy onbaatsugtige diens
verrig. Haar belangstelling in en kontak methaar studente het
baie bygedra am 'n aangename atmosfeer in die Naald
werkklas te skep. As lid van die Departementele Studie
komitee vir Naaldwerk het sy altyd 'n sinvolle bydrae gelewer.
Benewens Naaldwerk het mej. Bam ook jare lank Bybelonder
rig doseer. Ook in die Senaatkomitees waarin sy gedien het,
het sy 'n mooi bydrae gelewer.

Reeds voordat Noodhulp 'n komponent van die L.O.-kursus
was, het sy Noodhulpklasse vir die studente aangebied. As lid
van die ACSV-bestuur het sy gereeld die normaalklasse en
Kampe bygewoon en te aile lye 'n positiewe invloed op die
students uitgeoefen. Oak was haar hand duidelik te bespeur
by belangrike Kollegetunksies. Die keurige wyse waarop die
lekkernye voorgesit is, het van lyn smaak getuig. As dosent in
beheer van die kateteria het sy bewys gelewer van haar puik
organisasievermoe.

OEPARTEMENTOPVOEOKUNDE
MNR. J. VERSTER, B.A., M.Ed., H.P. (KUNS), tree in Ja
nuarie 1971 tot die personeel toe as dosent in Kuns en
Boekbindery. Terwyl hy aan die OKP coseer, behaal hy die
B.Ed.- en M.Ed.-grade aan die Universiteit van Stellenbosch.

Mnr. Verster het homasknap vakmanonderskei enpuik werk.
geJewer. Deur die jare heen washy rnede-verantwoordelik vir
die tegniese versorging van die jaarblad asook die antwerp
van programme. Hy was ook jare lank gemoeid met die
arganisasie vandie jaarlikse Handwerk-,Kuns- enNaaldwerk
uitstallings.

Nadat mnr. Verster in 1976 die B.Ed.-graad verwert net, het
hy oak Opvoedkunde begin doseer. Die toewyding wat hy met
hierdie nuut-opgelegde taak aan die dag gele het en sy etiese
verantwoordelikheid teenoar sy studente was prysenswaar
dig. Hy het menige studente met probleme as voog besiel met
positiewe gesindhede op die pad vorentoe,

Met 'n aansteeklike doelgerig theid het hy sy studente
gemotiveer am selfstandig te dink en Ie redeneer. Daariby het
sy effektiewe inskakeling van oudiovisuele hulpmiddels en
opvoedkun dige uitstappies die vak vir sy studente 'n
belewenis gemaak.
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DEPARTEMENT TALE
MEJ . N.E. BOTHA, BA . S.O.D.. het haar in Januar ie 1979
by die person eel van die Onderwyskollege Paarl aa ngesluit.
Sy was verantwoordelik virdie onderrigvan Engels Eerste en
Tweede Taa l.

Nie alleen is mej. Botha as knap dosent vakkundig goed
onderleg nie. maar sy het haar ook op vakdidaktiese gebied
op die hoogte gebr ing met die jongste ontwikkelings. Die
afgelopevierjaartree syaseksaminatriseopvirEngelsEerste
Taa l Standaardgraad. Tweede Vraestel.

Alhoewel sy hoe eise aan haar studente gestel het, was sy
altyd bereid om aan hulle vakkun dige bystand te verleen. As
Engelssprekende moes sy ook dikwe ls met vertali ngs be
hulpsaam wees - 'n taak wat sy met blymoed igheid vervul het.

Voordatmej. Botha uitdie dienstree, sal sy eersvan Januarie
tot Maart 1990 as tydelike dosent in Engels aan die Onder 
wysko llege Boland waarneem.

MEJ. E.M. VISSER, BA, M.Ed., tree in Januarie 198 1 tot die
pe rsoneel van die Onderwyskollege Paarl toe as dose nt in

Afr ikaans. Sy onderrig hoofsaaklik Taa lkunde, Skrihelike
Kommunikasie en Vakdidakt iek. In 1982 behaal sy d ie graad
M.Ed. aan die Universite it van Stellenboseh.

Mej. Visseris 'n kanpdosent wat goed onderleg is in beide die
vakkundige en vakdidaktiese komponente van Afrikaans.
Haar studente sal haar onthou as 'n doelgerigte, besielende
dosent, iemand wa t voortdurend met oorspron klike.
funksioneJe vernuwing in haar aanbiedingvaardie dag gekom
het.

Haar kollegas het haar ervaar as 'n denkende , belese mens,
wat nie geskroom het om standpunt in te neem nie en in staat
is om haar sienswyse helder en logies te motiveer.

Mej. Visser het jare lank as hu!peksaminator vir Afrikaans
Eerste TaaJopgetree. Daarbenewens het syook van 1981 tot
1985 in die Departementele Voorgeskrewe Boeke-komitee vir
senior sekondere leerlinge gedien. Oak in die Senaatskomi
tees waarin sy gedien het, het sy altyd 'n sinvo lle bydrae
gelewer.

DEPARTEMENT WISKUNDE
DR. G.J. JOUBERT, B.Sc., B. Comm., D.Ed., het op 1 Ja
nuarie 1979 as senior dosent in Wiskunde tot die personeel
toegetree. In 1980 behaal hy die M.Ed.-graad (cum laude) en
in 1985 die D.Ed.-graad aan die Univers iteit van Stellenbosch.
Hy word in 1982 tot departementshoof bevorder.

Nie alleen het dr. Joubert as knap vakman puik werk gelewer
nie, maar hy het ook in verskeie Departementele komitees
altyd 'n sinvo lle bydrae gelewer. Hy was ender andere lid van
die Nasionale sillabuskomitee van dieWiskunde-genaotskap.
die Departementele Studiekomitee vir Hoerskool-wiskunde en
die Departementele Navorsingskom itee. Ook het hy jare lank
as eksaminator van Senior Sert itikaat-Wis kunde opg elree.

In samewerking met die Universiteit van Stellenbosch en die
Onderwysdepartement het dr. Joubert in 1986 'n ges laagde
indiensapleidingskursusinprimere Wiskundeaangebied, Ook
wat die verrykingsklasse vir Begaafde leerlinge betre f, het hy
'n groo t bydrae gelewer.

Buitem uurs het dr. Joubert ook sy deel ruimskoots bygedra.
Hy was sedert 1979 tot 1988 ononderbroke betrokke by die
afrigting van ens eerste, tweede en derde rugbyspanne. Ook
cp die gebied het hy mooi prestasies behaal.

Dr. Joub ert het ook twee jaar as supe rintendent van Huis

Vereniging opgetree waar hy en mev. Joubert 'n huislike
atmosfeer vir die manstudente geskep het.

DR. J.C. SMITH, Hons-B.Se., D.Ed.. is op 1 Julie 1980 in die
personeel as dosent in Wiskunde aangestel. In 1980 verwer!
hy die M.Ed.-graad en in 1985 die D.Ed.-graad , beide aan die
Universiteit van Stellenboseh.

As knap dosent het dr. Sm ith voortreflike werk ge lewer. Ook
in die komitees waarin hy gedien het , het dr. Smith altyd 'n
positiewe bydrae gelewer. Hy was onder andere lid van die
Komitees vir Studentevoorligting en Indiensopleiding, asook
lid van die Junior Primere Dosentevereniging. Hy het oak
dikwels as referent tydens indiensopleidingskursusse op
getree.

Wat die buitemuurse bedry wighede betref, het dr. Smith sy
volle gewig ingegool. Hy was jare lank betrokke by die or
ganisasie en afrigting van rugby, As organiseerderen afrigter
het hy lotwaardige werk verrig.

SedertJanuarie 1981 hel dr. en mev. Smith as superintendent
en matrone van Huis Vereniging opgetree waar hulle vir die
sludente 'n gelukkige tuiste geskep het. Die studente het horn
ook met groot vrymoedigheid genad er om raad as hulle
prob leme ondervind het.

DEPARTEMENT MUSIEK
MNR. D.J . LOUW, Hons-B .Mus., L.R.S.M., tree in Januarie
1972 tot die perso neel toe as dosent in Musiek. In 1974 word
hy to t sen ior do se nt be vorder en in 1978 to t ce par
tementshoof.

Nie alleen was mnr. Louw 'n fyn kenner van syvak nie, maar
het hy as begaafde koor leier en dirigent al sy talente ter
beskikking van die Kollege gestel.

Die tweejaarlikse sangfeeste was 'n hoogtepunt in die Kollege
se kulturele program. Die hoe standaard van koortegniek en
suiwer koorklank het die aande onvergeetlike belewenisse
gemaak. Die Kollegekoor se gereelde optredes in d ie plaaslike
N.G. Kerke, asook in Kaapstad en die Boland, verdien
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spes iale vermelding. Die Wynlandopvo erings in d ie kate
draalkelder van die I0NV het wye be langstelling en ender
steuninggeniet.

Sedert 1983 het die Kollegekoor onder sy leiding vier kee r aan
die Kuesta-sanqteeste dee lgeneem. Die Kollegekoor se deel
name aan die Paarl 300-lees met die aanbieding van 'n we rk
van Mozart onder leiding van die d irige nt Ricaldo Capasso
was 'n reusesukses. Die pragtige aanbieding van die kcor
werk Regina Cce li deur Mozart saam met die Kruikorkes ter
viering van die OKP se 75ste bestaa nsjaar het groot byval
gevind.

Saam met sy Musiekpersonee!hetmm. Louwdie goeie naam
van die OKP ver buite die grense van die Paarluitgedra.



DEPARTEMENTNATUURWETENSKAP
MNR. A.D . MALAN , Hons-B.Sc., L.S.O.D. , het hom op 1
Janu arie 1982 by die personee l van die OKP aangasluit as
dosent in Biologie en Natuurwetenskap.

Vanwee syakademieseveelsydigheidwasmm. Malan 'n baie
bruikbare dosent. Met sy kenmerkende deeg likheid en vak
kun dige korrekth eid het hy as knap dosent 'n stew ige
gronds lag vir sy studente in die Natuurwetenskappe gele. Hy
is praktykgerig in sy aanbiedings en het 'n mooi bydrae tot
vakdidaktiese vernuwing gelewer.

Wat die buitemu urse bedrywighede betref, het mnr. Malan sy
deel ruirnskoots bygedra. Hy was die afgelope jare voorsitter
van die OKP-tennisklub en het in die verband lofwaardige werk
gedoen. Verskeie afrigtingskursusse wat hy vir die studente
gereel het, het baie daartoe byged ra om die standaard te
verhoog.

In die ACSV en die Landsdiensbeweg ing het hy 'n lewendige
belangstelling getoon en die stude nte verskeie kere op stap
togte vergese!.

MEDIASENTRUM

MEV. F. VAN DYK, B. Bib!., BA, S.O.D., tree op 1 Januarie
1978 as senior bibliotekaresse tot die personeel toe. Deur
dee ltydse studie behaal sy in 1987 die BA-graad aan die
Universiteitvan Stellenbosch.

As seniorbibliotekaresse in beheer vandiemediasentrum het
mev. Van Dyk baie gou haar stempel afgedru k. Van meet af
aan het sy dit haar ten doel gestel om die gebruiksfrekwensie
van die mediasentrum te verhoog. Haar puik organisasie en
administrasie was opvallend. Die hoe standaard gehandhaaf
ten ops igte van gebruiksleid ing aan stude nte sowel as
dosente het daart oe bygedra dat die biblioteek as bron
nesentrum intensief benut is. Oak in die aanbieding van
Biblioteekorganisas ie en Boekopvoeding het sy voortreflike
werk gelewer. As veelsydige dosent het sy selfs een jaar
Aardrykskunde onderrig.

Wat die buitemuurse bedrywighede betref, het mev. Van Dyk
oak haar deel ruimskoots bygedra. Sy was intens betrokke by
Noodhu lp en het 'n lewendige belangstelling in die ACSV en
Landsdiensbeweg ing getoon. Oak het sy en mnr . Van Dyk
dikwels die studente tydens kam pe en staptoere vergese!.

Tyde ns Kollegefunksies het sy oak haar bydrae gelewer. Haar
reelinqs ten opsigte van die gesellige verkeer van personeel
lade saam met hulls eggenotes aan die einde van 'n kwanaal

verdien spesiale vermelding.

MEV. D.J. VISSER, BA, R Ed., Dip!. (Skoolbiblioteekkunde),
sluit op 1 Januarie 1981 by die personeel as bibliotekaresse
aan. In 1984 behaal sy die B.Ed.-graad aan die Universiteit
van Stellenbosch.

Mev. Visser het aanvanklik Mediakun de aan die eerstejaars tu
dente en later Bib lio tee kadm inis tras ie en Bib liotee kor
ganisasie aan die tweedejaarstudente onderr ig. Ook was sy
behulpsaam met die katalogisering, klassifikasie en keuring
van biblioteekboeke. AI hierdie pligte het sy met die grootste
pligsgetrouheid nagekom.

Nadat mev. Visser die B.Ed.-graad verwer! het. was sy oak
behu lps aam met die ond err ig van Opvoedkunde. Haar
deeglike voorbereidingenverdere navorsing in die studierig
ting, asook haar belangstelling in die wel en wee van haar
studente, het 'n mooi wedersydse vertrouensverhouding tus
sen haar en haar studente geskep. Sy het deurgaans in die
Opvoedkunde 'n bree terrein gedek en haar studente tot 'n
stewige standaard aangespoor.

Mev. Visser het oa k baie belang geste l in die kulture le
bedrywighede van die OKP en die uitvoerings en opvoerings
gereeld bygewoon.

DANKIE
Aan die personeel vir wat u in betang van die opvoeding en
veral in belang van onde rwysers opleiding in Kaapland gedoen
het, wil ek graag my opregte da nk en waarder ing boekstaaf.
U bydrae totdie akademieseen professionele vormingvan die
studente wat oor dekades aan u voete gesit het, kan moeilik
oorskat word. Nie alleen het u al u kragte en talente aan die
OK P gewy nie, maar oak u liefde aan die inrigting gegee. Oak
vir u blymoedige opoffering op sport- en kulturele gebied wil
ek u opreg bedank. U vriendskap, lojaliteit en ondersteuning
sal my altyd as 'n blye herinner ing bybly.

Teenoor mnr. H.H.J. Prins wat my jars lank as vise-rektor
byges taan het, wil ek oak graag my opregte dank en waard e
ring be tuig. Vir my was dit 'n aangename, verrykende ervaring
om u as vriend en kollega te ge ken het.

Aan u wat nou gaan uitspan, wil ek graag net die allerbeste
toew ens vir 'n lang, gelukkige en geseende nustyd. Oak aan
diegene wat ander betrekkings sal aanvaar of 'n nuwe rigting
gaan inslaan, wil ek baie sukses toewens.

Aan mnre. B.C.S.J. Naude (vise-rektor), P.J.K. Steenkamp,
J.R.van der Colff en dr.J. Anker (departementshoofde), mnre.
R. Cloete, H.J. Griessel, J.H. van der Westhuizen, rnejj. M.
Ferreira, l. Lewis, E. te Water Naud e en mev. H. Steyn wat in
1990 by die Onderwyskollege Boland op Wellington aansluit,
wil ek slegs die mooiste toewens. Mag u daar net soveel
vreugde en beroepsbevrediging ervaar en mag al u mooi
ideale in die edele beroepvervul word.

Mag u en u kollegas op Wellington in harmon ie voortbou aan
'n nuwe etas vir die Onderwyskollege Boland waarindie beste
van die twee inrigtings behoue sal bly en verd er uitgebou sal
word.

Ook aan mnr. S.S.J . Breytenbach wil ek baie voorspoed en
seen toewens in sy nuwe werkkring aan die Hoerskool
Labori.

Waarons nouvir mekaar tot siens se, witek die hoopuitspreek
dat die kollegiale vriendskapbande wat ons aan die OKP
gesmee het nooit verbreek sal word nie.

141



ADMINlsTRATIEWE PERSONEEL
Aan mnr. T.F. Holzapfel en sy personeel, mew. A.B. Becker.
A. Hanekorn, M.E. Venter. S.J. Jacobs. SA Venter. H. Wes
sels, mej. A. Koen en rnnr. G.L.P. Kleyn, wil ek weer eens my
dank betuig vir hulle pligsgetrouheid, diensvaardigheid en
knap bystandomdieadministrasiete laatvlot.Maguwat nuwe
betrekkings sal aanvaar, baie gelukkig in u nuwe werkkring
wees.
'n Spesials woord van dank aan mnr. Holzapfel wat met sy
kenmerkende deeglikheid en doelgerigtheid my taak ver
gemaklik het. 'n Aangename rustyden alles warmooi is, word
u en mev. Holzapfel toegewens.

Oak aan my sekretaresse, mev. Becker. vir haar bystand en
getrouheid waarmee sy haar pligte assekretaressevervul het,
baie dankie.

ADMINISTRATIEWEPERSONEEL: 1989

Agter: Mew. M. Venter, S. Venter, mnr. G. Kleyn, mev. H. Wessels
veer: Mev. A. Becker, mnr. T. Holzapfel, mev. A. Hanekom

lnlas: Mev. S. Jacobs, mej. A. Koen

STUDENTE
Aan die laaste groepstudente wat aan dieOKPgestudeer het,
wil ekdankie so? vir die lojaliteitteenoordie Kollege.My opregte
dank aan die studenteraad vir die positiewe leiding, die lede
van besture en komitees wat niereenstaande kleingetalle hul
pligte met entoesiasme vervul het. Dankie aan almal wat met
hulle mooi prestasies eer vir die OKP ingeoes het.

Aan die studente wat verder gaan studeer, witcns aile sukses
toswens. Ons wil ook die vertroue uitspreek dat die studente
wat tot die onderwysberoep toetree. baie susses, geluk en
beroepsbevrediging sal srvaar. Mag u as die laaste groep
studente wat aan hierdie roemryke inrigting studeer hat. die
vlam van die OKP hoag laat brand.

NON SIBI SED PATRIAE

REKTOR

DOsENTE MET 30 EN MEERJARE ONONDERBROKE DIENs WAT VANJAAR GOUE
HORLOSIES ONTVANG HET

Dr. H. E. Fox (tweede van regs), Hoofsuperintendentvan Onderwyshet die oorhandiging vandie horlosiesvir langdienserkenning namensdie
Onderwysdepartement waargeneem.

V.l.n.r.: Mnre. H. H. J . Prins, J. de V. HeydenryCh, E. H. W. Lategan. D. Louw, S. F. Marais, mej. A. E. Nel,mnr. H. J. Hugo, mej. E. Bam,
mnr.J. verster , dr. H. E. Fox en mnr. A. H. Gous
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Ons apregte dank en waarderingaandie valgende instellings
wat ans deur die jare finansieel andersteun het:

BOLAND BANK BPK

SAAMBOU NASIONALE BOUVERENIGING

SANLAM

SANTAMBANK BPK

TRUST BANK VAN AFRIKA BPK

TOTAL SA (EDMS) BPK

VOLKSKAS BANK
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BRONNELYS
Die redaksie gee graag erkenning aan die valgende branne wat

geraadpleegis:

De Vries, e .G. : Die Opleidingskollege PaarI 1913-1963.

Fisher en Seuns (Edms) Bpk., Paarl. 1963

Die Unie, Orgaan van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie

Jaarblaaie van Die Onderwyskollege Paarl: 1923-1988

Notules van Personeel-, Senaats- en Kollegeraadsvergaderings

OPVOEDING EN KULTUUR, Volume 7, No. 3, Sept. 1984

ROSTRUM, Tydskrif van die Departement van Onderwys Kaap
die Goeie Hoop

FOTOGRAWE
Die redaksie verfeengraag erkenning aan die volgende fotograwe van
wie toto's in hierdie bladverskyn, sowel asdie talle totocrawe wat aan

ons onbekend is:

Hermanvan der Westhuizen

Colin Elliott

Edrich
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