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AAN DIE BEGIN

Vir die personae l van WOK wa s dit blye nuus toe ons in November 196 7 vemeem
het dat mnr. M. J . L. Olivier amptelik as nUW8 hoof aangestel is. Ons het ons
verh eu g in die wete dat 'n belangrike mantel op die regte skou ers gaval het - op
die van 'n man uit ele geladers wat hom oor die jare hesn bo aile twyfel vir die
opvoedingstaak bewy s het.
'n Onbekende skot het voor die WOK -sk ip gele. Oit wa s 'n onbek ende maar
tewens belowende en opwindende skof vir 'n kosbare skeepsvrag: oor baie
waters heen was dit voo rtaan onder die hand van 'n nuwe stuurman!
En hoe Iyk die logboek van die skip nou na lien [aar?
Die antwoord op die vraag staan aang eteken op die bladsye van hierd ie huldi
gingsbro sjure. Oit kan in se n enke le sin saamgevat word : Oit was 'n tr iomfvaart!
Oaarom staan ons as 'n personeel vandag in ootmoed voor die Gae ie Gewer en
dank Hom vir die leierwat hy tien jaar lank aan ons gegu n het -virdie man wat Hy
so oo rvloedig beklee en toegerus het vir die belangrikste en veeleisendste pas in
'n onderwysinrigting vir die op leiding van leerkragte. Wa nt die pas is nie bestem
vir die midde lmat ige mens, die gewone sterwe ling rue, maar sleg s vir enke les,
die bege nadigdes.
Mm. M. J . L. O livier was en is so 'n begenadigde mens.
En daa rom, omdat hy te aile tye sy vele gawes en verrnoens onbaatsugt ig in
belang van WOK en ook die breere saak van die onderwys opgeoffer het, bring
on s as personeel langs hierd ie weg aan hom die hulde wat hy so ryk lik verdien.
Saam me t hom gaan ook hulde aan sy eggenote. mev. Frances O livie r, wat met
naar persoon en troue bystand sovee l luister aan die rektorspos ve rleen hat.
Oie ja re 1968 -1 977 was nie maar net noqn dekade in die geskieden is van WOK
rue. Inteendeel ; dit was tien jaar van buiten gewone groei en ontwikkeling , van
hernuwing en herortenterinq. beide op die breere onderwysfront en op eie wert .
Tro uens, dit was 'n tydvak waarin die tempo en om vang van nuwe aanpassing in
die daaglikse roetine byna bomenslike eise aan die persoon van die rektor ges tel
het.
" How much change can a man take and still sta y sane ?" het 'n Engelse sielk un
dlge eendag gevra. Want verander ing baar mos skok vir d ie mens. Maar die gees
van ons rektor het juis voeding en krag uit nuwe uitdagings geput. Sy lewens
vreugde het hy in eer like arbeid gevind , in slegs die hee l be ste wat sy gees en
liggaam kon bied - totdat hy elke nuwe ste ine op sy pad oorwin het.
Mnr. Olivier , wa ar u eersdaags mee t uitspan. bring ons as person ee l graag hulde
aan u. Ons huldig u vir wat u die afge lope tien jaar vir ons en ons inrigting gedoen
en betek en het. Ons huldig u vir u gedagtes , u woorde. u dade; vir u noeste
arbeid, die heldere en onwankelbare leiding wa t u elke dag gegee net , en vir die
verhewe voo rbeeld wat u gestel het. Ten spyt e van die beperkte kra gte was ons
as 'n pe rsonee l sterk omdat u ons tot 'n doe lgerigte eenh eid saa mges noe r het.

Ons bid u en u ges in die keur van die Hear 58 seen inge op u ve rdere Iewenspad
toe. Mag u nog baie jare van rus en goeie gesondhe id geniet in die blye wete dat
dit wat u hand gevind het om te doen , deur u gedoen is.
In die woorde van ons kollegeleuse salueer en groe t ons u no u:
VIRTUTE ET OPERA I

P. H. NO RTJE
VISE-REKTO R

Die rektor lei die gereelde gesament like byeenkoms in d ie C. P. van ce - Merwesaal:

. JulIe bcu met meet as staal of steen,
ons vone wees wentel om julie r een .
(V it G. A. Watermeyer : Die Republiek van Ouisend Jaar)
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'N VRUGBARE DEKADE IN
'N LEWE VOL
HOOGTEPUNTE

Op 15 Maart 19 12 is mnr. M. J . L. O livier In die skilderagtige appe lwereld van die
Langklaof. dist rik Un ionda le. gebore as naasoudste uit 'n gesin van nege kinders
waarvan ses hulle as onderwysers bekwaarn het. Eers woon hy, 50 05 so baie
ander leiers van ens volk. 'n plaasskool by en matrikuleer in 1929 aan die
Hoerskool Joubertina. alwaar prof. Philip McLach lan se vader destyds hoof was .
Vanaf 19301011934 studeer hy aan die Universiteit Stellenbosch waar hy hom as
studente leier en redenaar onderskei.
Mm. Olivier S8 onderwysloopbaan beg in in 1934 aan die Hoer Jongenskoo l op
Stellenbosch onde r die vermaarde mnr. Paul RODS as hoof. maar hy aanvaa r in
Januarie 1935 'n aanstelling aan die Hoerskool Piketberg. Hier in die Swartland
word hy volwaardig onde rwysman en doseer hoofsaaklik Afrikaans en Geskie
cenis vanaf 1935 tot die e inde van 1948 toe hy aangestel word as dosent aan die
Wellingtonse Onderwyse rskollege.
Die unieke aandee l wat mnr. Olivier met die verloop van baie jare aan die
georgan iseerde onderwys gehad het, word elders in hierdie huldigingsblad
volledig verhaal. Dis hier egter genoeg om te se dat hy immer sy taak as
onderwyser rulrn opgevat het. Nie net in die dorp waar hy werksaam was nie,
maar oak ver buite die grense net hy sy stem as denker en kultuurfeier laat hoor.
Hy was 'n aanta l jare lid van die Werkskomilee. die liggaam wat hoofs aaklik belas
was met die voorbereidinqswerk en opriqtrnq van die Afrikaans e Taalmonument
in 1975 aan die suide like hange van Paarlberg. As lid van die SA Padve ilig
heidsraad en voorsitter van die bestuur van die Streekkomitee van die vaor ma
Iige SA Padveiligheidsraad met sy noofkwartier in die Paarl , het hy hom vera l
bale sterk beywer vir die veiligheid van ons skao lgaande jeug. Dit is daarom nie
weemd c at die georganiseerde onderwysprotessie. en by name die SAOU, hom
in 1960 3S eerste onderwyser van Kaap land gek ies net nie.
Ek vind dit gepas om aan te haal uit die studenleblad van die Wellingtonse
Onderwysersko llege . "D ie Wynstok··. Mnr. H. J . Truter, aan die begin van 1968
nog dosent alhier, skryf soos volg oar mnr. Olivier :
"ri Onderw ysinrigting 58 groei en wo rding word gem eet aan die kwaliteit van sy
produkte : dog in net so 'n ruim mate aan die hoof en dosente wat die geeste like
klimaat bewerkstellig. mense wat dri f en drang het. watn nuwe dag met vaart wi l
verower. Maar die hoof van so 'n inrigting moet 'n veelvoud wees: vonk in die
lad ing, kragbron, kata lisator, skeppe r en idealis. Op 26 Januarie 1968 het ons so
'n man gekry in ons nuwe hootman oor honderde, mnr. M. J. L. Olivier. 'n 'Ou

ingesetene· van WOK. dog iemand wat jonk en vilaal gebly het, 'n onderwysman
van status, 'n mens met geloot in sy roepinq."
Maa r hierdie huldeblyk sal beslis onvo lled ig eindiq sonder 'n gepaste woord van
dank en waardering aan ens rektorsvrou, mev. Frances Olivier.
Senewens die feit dat sy sovele jare op professionele vlak haar eggen oot in
be lang van die inrigl ing wat ons liefhel , bygestaan het, bring ons namens War<
met liefde hu lde aan haar vir die wyse waarop sy Ie aile tye op voortreflike wyse
as eerste dame van hierdie inrigting 'n verhewe voorbeeld aan een en alrnal
gestel het. On s wens haar hiermee die grootste geskenk denkbaa r toe, en dit is
dat sy vanat Januarie 1978 die ges inslewe saam met mnr. Olivier en Jaco op 'n
verkwikkende wyse sal kan geniet ten einde te vergoed vi r die [are wat agter le,
en waarin sy dikwels vele offers moes bring vir die taak waaraan haar eggenoot
sovele jare van sy lewe met onverdrote ywer gewy het.

A. J. VAN DER MERWE (red.)

'n Rustige oombfik in Huis Navarre, ruiste van die rektcrspaar en Jaco . waar mnr. en mev.
Ofiv.er onono erbrok e rurisouers was seoert 1962



UITBREIDINGS
GEDURENDE DIE
TYDPERK 1968 - 1977

Tydens die dekade cat mnr.O livier rekto r van hierd ie inrigting was, is fenominale
uitb reidings ondemeem. 'n Kembeeld van d ie groei en bloe i tydens hierdie
tydvak vine neerslag in die bydraes en toto's waa ruit hierd ie huldigingsbrosjure
saa mgestel is.
Sedert 1968 is die geboue tot aan die Spruit rivier onteien en ges loop. Uitbrei
dings tee n 'n beraamde koste van R600 000 word aan die reeds bestaande
geboue aangebring . Tesarne met hierdie uitbreidings styg die geta l studente in
196 9 tot 490 en die personeel groei tot 42. In Januarie 1970 beg in die Kollege
met 'n inskrywing van 603 studente en word dit 'n rekordin die geskiedenis van
kolleges vir die opleiding van primere onderwy sers in Kaapland . Die pe rsonee!
bre i vercer uit tot 52 . Ged urende 1970 word 14 voortesingsale in geb ruik ga
neem, asook 'n gimnasium, 'n houtwer!<blok, wetenskaplok ale, 'n administ ra
tiewe blok, 'n naa ldwe r!<afde ling en die musiekblok .
Hoewel bogenoemde gedeelte van die nuwe kampus de facto reeds in 1970
betrek is, word dit eers op 13 September 1972 deur die Direkteur van Onderwys
van die Kaapprovins ie, mnr. S. Theron, amptelik in geb ruik ges te!. Veral die
toevoeging van die ruim en modeme kollegebiblioteek wat na mnr. Olivier se
attrecte nahom vemoem salword,is 'nsieraadenword 'n kragbron en 'n poort na
kennis vir student sowelas dosent. Oil plaasdie kroonoo 'n volgehoue streween
vertoe to t die onderwysowerhede ten einde ruimer biblioteekgeriewe vir Kaap
land se onderwyserskolleges en hoer- sowel as laerskole ingestel te kry. Mm,
Olivier se aandeel om hierdie leemte in die onderwys te oorbrug. kan moeilik
oorskat word.
Sedert 1970 is Huis Bliss en Huis MacCrone tot die koshuise van WOK toeg a
voeg. In 1971 tree 'n verdere sewe dosente tot die personee l toe en die greei
tydens die dekade word in Januarie 19n algasluit met 'n studentetal van 633 , 'n
doserende personeel van 64 en 'n kler!<like personee l van vier.
Op 28 Jun ie 1971 het die Onderwysdepanement ook verdere uitbreidings aan
bevee l by die Direkte ur van Wer!<e. Dit sluit in e lf wer!<lokale vir dosente en
votooenos ruskarners vir die nie-btank e personee !. 'n We tenskapeenheid wat die
HOD-kursusse moet huisves. sluit in 'n 8l0log ielabo ratorium, labo ratoriums vir
Natuur- en Skeikunde, 'n seminaa rkamer en vier kantore vir dosente. asook
pakkamers vir voo rga melde laboratoriurns. Daart>enewens sal nag 'n demon
stras iesaal gebou word wat addisioneel vir oudiovisuele onderwys kan dien. 'n
vaklokaal vir Afrikaans, lakale vir Spraak en Drama en 'n ekstra kantonr vir die

kler!<like personae!. Oak sal 'n bestaande voo rtesingkamer omskep word in 'n
voc rteslnqlc kaal vir Musiek. Twee gimnasiumsen 'n swembad sal oak opgerig
word.
Die uitbreidings aan WOK se sportgeriewesal in 'n groat behoefte voorsien, In
Augustus 1970 het die Administras ie 'n plaas van mn r. Master Louw, gelee noord
van die Krom rivie r, teen 'n bedrag van R65 000 vir die doe l gekoop . Op hlerd ie
14h sa l twee rugbyvelde aangeie wo rd, asook 'n hokkieveld, 'n atletlekbaan en 'n
krieketveld , terwy l 'n pawiljoen vir 740 mense opgerig sa l word.
Aangesien dieAdrrunlstras ie slegsgedeettelik vir die pawiljoenen sport tas inteue
geld bewillig net. het die personael en stude nte, in samewer!<ing met die ouo
studenteen die ouers van die studente. bedrae ingesamel om die grater projek
moontlik te rnaak. Tot alrnal se spyt kon die genoemde ultbreidings weens die
huidige ongunstige ekonomiese klimaat tot nag toe nie werklikheid word nie.
Maar met hierdie moo l erflating vir die doel van die verdere uitbouing van die
grootste onderwysersko llege in Kaapland, word 'n treffende Latynse spreuk in
herinnering gereep: PLUS ULTRA - altyd verder!

Ole Olre><: teur van Onderwys en me 'J Theron lIe's lo::yn saam met a e re ><:W' mnr M J L
Ohv\e~ en me" OliVIer
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Mev Anna Theron, eggenote van die Direkteur van Onderwys van die Kaaoprovins.e
oetta-trq die sirnoohese oc pslurt van o.e c eur terwyl mnr. M. J L Olivier (rektor) be tanq
see 'enc roe :'; 'Y ~

•

Op die costaanoe toto onthu l mnr. S. Theron. Dlre,Heur van Onoerwys van die Kaap pro
VlnSIE, die pl aat by qeteentnerd van o -e arnprehke Ingebruiksteiling van die qebouekcm
creks oo 13 September 1972



WOK se nuwe geocuel(omp1e;';s .
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Die roevoeg rng van H L; 5 B ISS (dames) en HUiS MacCrone (mans) In 1970 tot WOK se
..osnurse maa... i YCIQ vccrse-unc vir tunsvestmq aan ce styqenc e gela stuc ente

Poort tot kenms en c.e ns - o.e koueceocucreek war na mnr . Oliv ier vernoem sal ward .
Lmc s. saam met mnr. Olivier, staan die tnbliotekans. mnr. C . J. Matthews

Die restor. mnr . M. J. L. Olivie r, In ore mooeroe. goea toeqeruste oouoteee wee-vee- hy
110m [are rank so oweeroeto beywer net.



Arbeict eo et! 0 .0 . ttt-stuc ente in d',e HGnd'Ne-kafdehng

Mnr. S. Theron (rmcdei) saarn met mnr . J. A. o .P. van Rensburg (links) en mnr J. J d P
rot (reg s) in die wetenskaciebo-atonum.

KULTUURBEDRYWIGHEDE
IN PERSPEKTIEF

VERENIGINGSLEWE
Die kul turele bedrywighede van hierdie inrigting beo og die volledige vor ming van
die stude nt. Daarvoor word georganisee rde verenigings 5005 die Kultuur-.
Debats-, Drama-, Musiek-, l.andsdiens-, Godsdiens- en Sportvereniging in
gespan. Vansel fsprekend sou 'n volledige terugbli k op die bogenoemde fasette
van die kulturele bedryw ighede by WO K nie bin ne die bestek van hierdie huldi
gingsblad rnoontnk wees nia. Daarom word daar slegs oorsigtelik gew ys op die
vernaamste bedrywighede gedurende die afge lope tien [aar . Die tyovak word
geken merk deur die strewe van die verskill ende verenigings om dit wat eie is aan
die Afrikaanse volk skul tuur te bevorc er .
Hierdie kenm erk ende goue draad kan miskien die beste toegelig word met 'n
aanhaling uit die sluitmgsboodskap van ens rektor in 1971, toe hy onomwonde
ve rklaar het : "K orn ons verhef tot ens Ieuse vir 1972 : Ons gaan ens geestelike
waardes en erfenis noo u devalueer nie r · (Die Wvnstok 18. 1971:3). So 'n
be leidsverklaring het hy dwa rsde ur gehandhaaf en daadwerklik brandwag ge
staan , nie aileen tee n dem ora liserende invloede van butte nie, rnaar ook teen die
gees van die tyd wat pericdiek oak hier wou kop uitsteek. As beskermheer van
die onderskeie verenigings het hy steeds ge trag am die kult urele bedrvwrqhede
van WOK te rig volgens die beginse ls van die Chnstelik-Nas iona le. Dit verwon
der dus nie dat die ku lturele en geestelike oedrywiqhede die afqelope cekaden
pe ltbereik het wa t sek er rnoeink geewenaar sa l word. Alreeds gedurende 1967 15
die Goocnow-saal de ur bemi ddeling van die rektar gerestoureer en kan drt
sedertd ien deur die Kultuurve raniqin qs vir ta lryke uitvoennqs gebru ik wo rd.
Ge durende Jan uarie 1970 is 'n gespe sialiseerde kursus vir Spraak en Drama vir
derdejaarstuden te in die Senior Standerds ingestel en kon dre stucente hul
tearetiese kennis deur middel van talryke toneelopvoenngs in die praktyk toepas .
Tane opvoerings het beduidend bygedra tot dIe kult ure le verryking va n o.e
studen te. Die volgende o.a .: "Die Diaper Reg" en "K onmo-eenooq" van N. P.
van Wyk Louw (1969). "D ie Ballade van die Bloeddorslige Jaqter" van G. A.
Watermeyer (1974). "D ie t.es " van lonesco (19 75) en "D ie Sanckis" van Edward
Albee (wat in 1972 as die beste eenakter In Kaapland aangewvs IS) sowel as 'n
ve rdere drietal ee nbedrywe wat sedert 1969 opgevoer is.
Benewe ns dIe geleenth eid tot deelname aan ton eel- en musiekopvoenngs is die
studente sedert 1970 oak gereeld in die ge leentheid gestel om uitvoerinqs e lders
by te woon. Musiekuitvoe nnqs op Sondagaande deur die Kaaps tadse Simforus
orkes: sanquitvoertnqs soos die van die Drakensbergse Seunskoor (1971);
Afnkaanse tonee lopvoenngs 5005 "K arma Hy k6 Hystoe " In die H. B.-Thom-
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teater (1975), " Faan se Slas ie" in die Nico Malan-tealer (1976), Enge lse toneet
opvoe rings soos "A Streetcar Named Desire" (1976) en " Ipi Tombi" he t groot
byval gevind . Ook het ons die voo rreg gehad om , benewens die jaarli kse be
soeke deur KRU IK, verskeie ander groe pe, o.a. die Goudstadse Onderwysers
kollege se sanggroep (1971 ), hie r te ontvang.
Daar wo rd ook ge lee nthede aan studente gebied om opvoedkundige kongresse
by te woon. Voorbeelde hiervan is die geree lde vertee nwoordiging van WOK
deu r studente in jeugleie rskursu sse en kerk like kongresse wat van Iyd 101 Iyd
deur die Afr, C,S,V. gereel word .
Die werksaamhede van die Atr. C.S.V. aan WOK weerspieel 'n gees en ges in""
heid wat veel stof tot dankbaarheid bied . Mnr. Olivier se meelewing mel die
bedrywighede van die studente op oak hierdie terrein was 'n inspirasie vir alma!.
Of d't nou by tondsinsamelings w as, by kampe wat geree l moe s word, of by die
orqan isasie van plaas like sendinga ktiwiteite deur die lede van die Afr. C .S .V.,
caar ken attyd op die simpatieke ondersteuning van die rektar staa tgemaak
word.
Aan die einde van sy vrugbare loopbaan aan WOK kan met groatdankbaarheid
teruggekyk wo rd op 'n lewe wat van krag en oortuig ing bewys lewer. Sy monu
ment is die taus jongmense wat deur sy vormende invloed sierade vir Gods
Kon inkryk is.
WOK het ged urende die afge lope dekade ook geree ld hulde gebring aan volks
helde. taa lstryde rs . digters en skrywe rs. Benewens die indrukwekkende pro
gramme tydens die jaarlikse viering van Kruger- en Republiekdag, en die leeue
aandeelvanons studente aan die inwyding van die Afrikaanse Taalmonument, is
skrywers soos N. P. van Wyk Louw (1970), C. J . Lang enhoven (1973) en Totius
(1976) ook op gepaste wyse herdenk.
Met vandag se la lryke bedreiginge uit aile oorde is die Landsd;ensbeweging oak
'n magtigewapenwat saammet dieonderwysgebruikkan wordom diejeug te lei
en op te voed tot groter vaderlandslietde en beter burgers kap. Aan WOK bied dlt
'n besondere waardevolle geleentheid om aspirant·leerkragte as leiers en op
voeders voor te berei. In hierdie opsig het die byw-oning van Landsdienskampe
baie bygedra om lede tot leie rskap te skoo l. Ook is talle prestas ies ge lewe r. Die
Junior Springbok-Ioekenning (die hoogste waartoe leer linge en studente in die
l.andsdiensbeweqinq kan kom) is die afgelope agt jaar reeds drie keer deur
WOK-s tuden te verwerf vir leierskap en die handhawing van 'n goe ie gee s Iyden s
die duur van die kamp.
Sedert die sl igt ing van die Landsdiensklub aan hierdie inrigtlng net die ledetal
sodanig verrneeroer dat WO K op die oom blik die klub is met die mee ste lede in
die RSA.
Smds 1968 net die jaarl ikse interkc sncis-recenaarskc mpensie ook as belangrike
stimulus gedien om die redenaarskuns onder ons studente te bevorder. Die
prestasie wat ens stude nte op hierdie gebied gedurende 1971 behaa l het de ur al
die bekers tydens die interkollege-redenaarskompetisie te verower. is in 1974,
1975 en 1976 hemaal. Die bekers vir die bes te redenaar, vir die beste tweetalige

spreker en vir die oeste on voo rber eide toespraak, is gedu rende die afgeJopedna
[aar uitn stud entetal van bykans tweeduisend uit one verskillende on derwysers
kollege s de ur studenle aan WOK ingepalm!

Musiek en sang rnaak WO K oekeno : Faure Loots, Maryke Lintveit (vroot) en Leonore
Ehle rs in 'n vertolking van 'n Ha ydn-trio,

MUSIEK EN SANG
" Indien jy wil weel of 'n land goed geregeerword en 'n ordenl like beska wingspeil
bereik het, luister na sy rnusiek." Hierdie opmerking van die wyse Confuciuskan
oak van toepassing op ens inrigting gemaak word. As ens diegroei en bloei van
die Mu siekdepa rtemenl die afge Jope dekade in oenskou nee m, kan ons nie
anoers as om dankbaar te wees nie.
Toe mnr. mvier op 26 Januarie 1968 e1ie leisels van WOK oorgeneem bet, kon
studente slegs onderrig word in Klavier, Orre l en Sang. Met sy kenmerk ende
ske rpsinnigheid het hy spoedig die leemfe beset, Die onderrig in ander instru
mente wat ruimer geleenthedevir sames pe l en musikale belewing kon bied , was
'n noodsaaklikheid. Aan die begin van 197 1 word dan ook die ee rste voltydse
dosent in BJokfluil aangestel. Gedurende 1972 ontvan g studente ook ondenig in
Klassieke Ghrtaa r en Klavesimbe l. Aan die beg in van 1975 word 'n deeltydse pos
in Vioo l geskep wal in 1976 gevolg word de ur 'n dee ltydse pos in Tje llo. Vanjaar
kan die Musiekdepartemenl onderri g in die volge nde prakliese riglings aanbied:



Jeanette Briers as Usa en Petrus van Heerc en as Sou Chong - twee kunsrenaars war 'n
groat aandee i gehad her in die sukses van "Das Lana des Lacnetns" van Lehar.

Klavier. Orrel, Sang. Viool , Tjello, Klaves imbel. Blokfluit. Klassieke Ghitaar,
Klarinet en Dwarstluit. Hierdeur is ons in staat gestel om die musiekkuns ruimer
te beaeten. Behalwe klavier-, sang- en kaoruitvoerings kon ons oak vanat 1976
kamermusiekuitvoerings aanbied.
Gedurende 1976 is daar ook by twee geleenthede vriendskapsbande met bulle
landse musici gesmee, naamlik tydens die kursus in die interpretasie van Ba
rokrnusiek en die besoek van die Bremense Jeugorkes. Die kursus het gedu
rende die Aprilvakansie plaasgevind en is bygewoon deur deelnemers vanoor
die hele land. Die kursusleiers was lade van die "Early Music Trio" van Brussel.

JaCKIe Bouwer en Bennett de Lange In n bekoc rbke vertmkmq van d ie roae Mi en Gustav
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Gustav. Lisa en Tschang (Gerrit Snyman) - 'n spannende oomb lik in die Oosterse toneel.



Die aan koop van die pragtige BOsendorfer-vleuelklavier en 'n oefenorrel voo r
sien in 'n groot behoe fte. Ons beskik oorn oiskoteek en luisterapparaat wat de ur
baie studente gebru ik word . Gedurende 1974 is Franz t.ehar se operette. " Oas
Land des Lachelns" , met groot welslae op die planke geb ring . Dit was voo rwaar
'n hooqtepun t in ons mus iekbedrywighede . Oit is die ee rste keer dar dlt in ons
land in Afrikaans opgevoer is. Oit is de ur ee n van ons dosente in Afrikaans
vertaal. Benewens vyt opvoerings op We llington. is die operette ook in die
Parow- Burgersentrum en die H. B.-Thomteater aangebied .
Baie dankie, mnr. O livier, vir die vrugbare tien [aar van musikale groei wat u vir
ens moontlik gemaak het. Ons is bewus van 'n begeerte om voor u aftrede oak 'n
nuwe kollegelied aan WOK te beserg: weens omstandighede kon dit egter nie
verwerklik word nie. Baie dankie dat u musiek as veredelende kunuurbe dryf se
waarde beset en dit daadwerklik bevord er het.

Doe lge rigre bevcrce ' mq ..an Ole rec enaars- uns ce ur c.e re....to r 'el tal n nooc-eouru n:eJ
Anne Sasson (nootc amestuoeru. 1976) e-t mnr H e N He:10 r;....se (t'!oofmal"lstuc e~; .

1977) ve'o.....e " al c ;e w isseltrcfee In a le Inler..;ol'eg e ' ecenaars"orr ce :ls'e

SPORTONTWIKKELING DIE
AFGELOPE DEKADE

RUGBY
Onder die bes ielende leiding van mnr. M. J, L. Olivier, ons tweede beskermheer
sedert afstigtJrtg. het WOK se rugby fenominale vorderinq gemaak. Gedurende
die afge lope tien jaar nat die geta l spe lers dan ook vermeerder van 70 tot 125 : die
ko mpetisies waaraan dee lgeneem word, net toegeneem van 4 tot 6 ; 27 Wokke
vertee nwoc rdig Boland gedurende hierdie tydperk ; die derde span ve rower dIe
Oerde ligabeker in 1970. 1975 en 1976: die lweede span verower die Tweedeli
gabeker in 1976: die eerste span verower die Groot Uitdaaqbeker in 1971 , 1973.
1974 en 1976.
Tydens mnr. O livier se ter myn as rektor kry die SA Ko llegeweek in 1971 sy
beslaq . Ook hier was sy pos itiewe nulp, belangstelling en aanrnoediqmq van
onskatbare waarce .
'n Interessante, nuwe verskynsel van rugb y In die RSA (1976). die sewe-aan- 'n
kant-rugby. wo rd oox vir WOK 'n uitdaging . 'n Stewige vertoning wo rd ge\ewer
deurdat die Bolandse kcmpetis ie en afde ling B van die SA kompetisie de ur WOK
gewen word.
Hie rdie gegewens sa l bes lis onvol ledrq wees sander verrne ldmg van die mdivi
duete prestasies van manne 5005 Johnnie Joubert (die Bolandse kaptein ln
1973), Barry Wo lmarans (Junior Springbok. 13 Ju lie 1974), Hend n Reynecke
(Gazellehaker 1972) en Oawid Smit wat die enigste spe ier van 'n onderwy sers
ko llege in Kaapland is wat In 1976 na die Spnngbokproefwedslryde gen ooi was .

Wanneer die ontwikke lingsgeskiedenis van rugb y aan WOK in die verre toe
kerns eendag te book gestel mag word , sal die stat isnek van die jaarllkse
interko llegebotsings die afge lope nen jaar tussen die twee Bolandse Onderwy
serskolleges se ee rste spanne waarskynlik 'n prom inen te afde ling uitmaak. In 7
uit die 10 botsings dra WOK die louere weg . 1 wedstryd eindlg gelykop en 2 is
verloo r. Olt blyk 'n me rkwaardige pres tasie te wees indien die retanewe klein
getal manstudente aan hierdie inrigting in aanmerking qeneern word,

ATLETIEK
Een van dIe hoogtepunte vir elke WOK-student wat in at~ttek belang stel, IS die
jaarlikse interkoshuisanenekbyeenkorns waartydens die mwon ers van die ver
skillende kos huise met mek aar meedmg. Die verbeterde prestasies wat die
at lete jaar na jaar behaal, ourop die groe i in die klub. Oaar word ook sedert 1971
geree ld on eerste iaa rsbyeenkoms gehou . Aan die elOde van 197 1 IS 'n atlebek
klub ampte lik gestig en by dIe Surd-Atnkaanse Amateurat letiekunie geaff ilieer.
Mm. M, J, L. O livier is by daa rdie geleentheid tot president van dIe klub verkles.
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Die eerste Iigabyeenkams van die WP-plalte land is op 6 Oktaber 1972 ap
Wellington gehau. Sedertdien gaan die klub van krag tot krag voort. In die
seisoen wat strek vanaf 1973 tot 1974 het die damesatlete tweede in die WP
ptattelandlrqa en derde in die WP- liga geeindig. In 1975 was die dames die
wenners van die Platte land liga nadat hulle met spanne van verskillende kos
huise van die Univers iteit van Ste llenbcscn en OKP afgerekl'n het.
In dieselfde jaar het die mansa flasspan in die 4 x 100m-aflos by die WP
kampiaenskapsbyeenkams eerste geeindig. Verskeie atlete is llok na uuroyeen
kamste te Stellenbosc h, Groenpunt en selts Port Elizabeth uitgenooi.
'n Groot getaratlete het reeds puik prestasies gerewer waarvan hier net 'n paar
genoem word: mev. N. Truter, wat voorheen vierde op die Iys van spiesgooisters
in die Repub liek van Suid-A frika gep laas is; mej. C. Viljoen, wat as naelloopster
geed gepresteer het; Dean van Biommestein, Dekker Vermeulen, Stephen du
Preez en mej. W. Pretorius, wat in hul onderskeie no mmers uitstekende presta
sies gelewer het; Dirkie van Niekerk , wat as die huidlge WP-naelloopkampioen
en as lid van die WP-span aan die Suid-Afrikaanse kampiaenskapsbyeenkams
van 1977 dee lgenee m het. en Danie Goosen, wat vandag een van die beste
800m- en 1 5OOm-atlete in die land is.

WOK I:~nen ..~ die Groot u~.,. in die 80IIIndMR~~ 1973
-ee acte- ~ ,.,. ? La..esc- a- C 3~€""'"1€''S:~ J JOl..ce-: C ~e-'a J r-oe;$Ol"I
:' :; :~ J S"": c - e-e- e-i \l Jo-caa- ,\ i-l\.; C 0 s-x. 0 Yos:e-:
v cce M . a" ce- we sm, zee ""1rl! V J L {)I. . -e-(' e ":YJ S "' :Ir a' i!'1S{"a p;e-"j ""'~1 0 J ce v e-e-s (a" ..:;",·j. ~ e
;:I:;,...
"'00' ::' . a- Scna • • '," J - ..cca-c

WO\( I: W..,....... .,., ee Groot Uitdaagbeket' in die BoIW1dse Rugbytlompetisie, 1974
A~:e ' C ~re ra :. y !-~ce".;:: H;:;."e ..ern. 'oN H,,;;o M JO'Oa3t"1 H 3csma.,. G '- 0 E. S:eg'T'a"1n
v.cce J r-;e son 0 Mos~er: m t" M J l C I ~ e' {'e..;[;jr) . 5 w oma -aoste ec-e-ru ~f" 0 cevu e '1; la ' ''g~e' l c: 5-..." , J
N.e""a m1
VCOI 0 ce 6 'i; ,rt M Staoce- 0 ~ Se-a ....., .... J H..loc<!'C

In 1968 het die netba lklub 'n ledetal van 240 gehad met 8 spanne in die
Boland liga. Sedertdien het die getalle gegrae i tot 300 met 'n rekardgetal van 9
s~anne in die Boland liga. waarvan twee spanne in die eerste liga meeding .
Ole belangste lling in die skeidsregterseksamens neem van jaar tot jaar toe. In
1976 het 55 studente gekwalifiseer as skeidsre gters en in 1977 sal die geta l
waarskynhk nag grater wees. Die Sprinqbok Elbie Joubert (nau mev. Enge~
brecht ) het in 1971 as add isionele dasent by die Departement Uggaam like
Opvoed ing aanqesluit en het as Bolandspeelster en Spnnqbok 'n groot bydrae
gelewer teen die Engelse span in 1973,

Prestas ies: 1968 - 1977
AI vier spanne wen interkallege teen OKP: 4 keer
Boland A-spee lste rs : 4
Bo land B-speelste rs ; 16
Verawer ligabekers : 9 keer
Elbie Joubert-skild: WOK deel die skild met die Universiteit van Stellenbosch in
1975, die eerste jaar waann dit taegeken is.

HOKKIE
Die \edetal van WOK se hokkieklub het die afgelape tien jaar merkwaardig



Saam mer mnr. 0 J. ae Viltiets verskvn J. Joubert (die Botanose -aptem. 1973), H.
Heynecxe (Gazelle-halter, 1972)en B. w olroa-ans (Junior Spnngboit: . t 974 en Spnnqboc.
27 Augustus 1977)

toegeneem. In 1977 is die eerste keer drie spanne in die Boland
hokk iekompelisie ingeskryf - een in die eerste liga en twee in die tweede liga.
Daar is ver lede jaar begin om skeidsregters te gradeer en vyftien studente net in
die teoretiese afdeling gesl aag, drie in die praktiese afdeling.
Gedurende die afgelope tien jaar is vyft ien spee lsters vir die Boland A-spa n
gekies en nege vir die Boland B-span.

TENNIS
In die tydperk 1968 lot 1971 speel twee WOK-spanne in die Bolandse gemengde
termiskornpetrsie met dee lname onde rske idelik in die tweede en derde ligas,
Gedurende 1975 word die Kollege se eers te span toege laat tot die senior liga in
die Boland. 'n vercere belangrike ontw ikke ling vind in 1977 plaas toe die getal
spanne wat aan wedstryde deelneem, tot drie verrneercer.
In die afgelope dekade was die klub gelukkig am oo r talle talentvolle spelers te
besk ik. Een van die speelste rs wat besonde re sukses behaal net. was mej. /zene
Calitz wat in sowel1 976 as 1977 gekies is am vir die Senior Bo/andspan te speel.

KRIEKET
Die kneketklub het die afgelope tien jaarn lewenskragtlge groei getoon . Tans

WOK fa : Wenne-rs van d.. DetOefIg~... It1 d.. Bo~se Rugbykompetiloil!. 1975

~~~:~8~ ~e:;,i:~c ..Ov':;;:ur;;~ ~,.~~~;,ii ~ ~a~:;;~= ~.~~~~,::;~s/ S:~:; I'<:~~" to \....,~
S"E-::::e C a SC"·€ .CE' .,.,n· :l ::Je , e-s "OO'S ... ", v ~ L :> »e- ''0 .'-', G Be-o- c- ' ,,;:'..
e-occ-v- (a ",I;:e') ;l , fOl:''"
,' :>0' J , 1'1,' .. Covao e B ceecco " ce Jece-

besk ik die klub oor twee spanne wat gereeld aan wedstryde deelneem . Twee
oud-Wokke het reeds hut provinste op die krieketve ld verteenwoordiq. nl. Barry
Wolmarans (Vrystaat) en Warnich Laubscher (Boland).

Die 1977-seisoen was voorwaar 'n hoogtepunt wat krieket aan ruerdie onderwys
inngting betref. Ole ee rste span is tot inskakeling by die Bolandse Eerste Reser
weliga bevorder en het bo verwaqtinq geed in nierdie strawwe mededing
ing gevaar, nl. deur tweede te eindlg. 'n Lang gekoesterde ideaal is ook verwe
senlik toe die klub se eie pragtige kneketveld in gebruik geneem kon word.
Sander die onvermoeide ywer van ons rektor sou oak crt sekerlik noon werkhk
neio geword het nie.

Daarom maak WOK se sportad rmrustratsurs een en alma! met dankbare erxent
Iikheid van die geleentheid gebru ik om hulde te bnng aan die rektor wat met
soveet belangstelling en ywer die gesonde beoe femng van sport help bel/order
net, Mag die hennnennge aan die sportprestasies van hlerdle mnqtmq altyd
aangenaa m bly.
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WOK 58 eerste. tweed e en derde rugbyspanne maak skcon skip in die Bolandse klubkornpetiste in 1976.



WOK: s.we-aan- 'n-kant -ru gby : Wem1el'$van die Bolandse kompetis ie asook Atdel in9 8 van d ie SA kompet is ie,
U,.
Ag:er: F G Mouton. S C au Peeez. A C «ocn. De W «ceo. W Burger M F'a 'l i<.en
Sue -tee F van SC"la!kwyk , mnr D J ce Whers G van aioro-este.n . P T~y1or

Die rester oesp reek d ie sketsptanne van WOK 5e nuwe sportkomoreks mer amo tenare
van die Departement Werke van die Provinsiale Ad rr umstras.e Mnr J , R. S Badennorst
IJersk'j n hnl<.s en rnor. Oa'~ ie ce Vithers tweccc ...an reqs

MNR. M. J. L. OLIVIER IN
DIENS VAN DIE
GEORGANISEERDE
ONDERWYSBEROEP

"Diens word gebore uit lietde", was mnr. M . J . l. Olivier se tre ffende woorde 'n
paa r jaar ge lede op 'n SAOU-kon gres toe hy namens die SAOU afske ids woorde
tot 'n kollega moes rig , As hierd ie rnaats tat op hom toegepas moet wo rd. da n kan
sy eie voortreflike diens aan die georganiseerde onderwysberoep en die Fed er
ale Raad van Onderwysers verenigings in die Republiek van Suid-A frika asook
die Suid-Afrikaanse Onderwysbond slegs get Ulg van 'n ve rterend e lief de vir die
beroe p waa rvoor sy opotferings nooit te groat kon wee s nie.
'n Opgawe van mnr . Oli vier se bedry"Nighede op 'n ba ie oree terrem in bela ng van
die georgan iseerde onderwysberoep kan weens beperkte ruim te deur slegs 'n
opsomming vervang word.
Hy is die eerste keer in 1954 verkies tot hoo fbestuurslid van die SAOU en met die
uitsondering van drie verpligte onderbrekin gs van ee n jaar elk , was hy sedertdien
ononderbroke lid van die Hoofbe stuur. Oit kli nk na 'n wee rga lose rekord .
Reeds in 1956 wo rd hy lid van d ie Oagbestuur, die eintlike binne kring van die
SAO U, en in die een en twintlg jaar wat daarop volg. word hy sestien keer vir 'n
tydperk van een jaar as lid van die Dag be stuur herkies.
In 1959 word hy onde rvoorsitte r van die Hoofbestuur en in Jun ie 1960 voors.ner
vir die gebruiklike een iaarterrnyn , Dieselfde jaar word hy ook 'n lid van die
Gesamentlike Raad van die SAOU en die SATA waarvan hy van 1 Juhe 1960 af
tot 30 Junie 1961 as voorsitt er dien. Hy wor d herhaaldeli k nerktes sodat hy die
afgelope agt ien jaar twaalf keer vir termyne van een jaar as lid in nierdre raad
qecien net.
Sede rt 1959 het hy die SAOU onor derbroke verteenwoordrq in die Surd
Afrikaanse On derwysbond en sedert c iese ltde jaar was hy ononderbroke ver
teenwoordiger van die SAOU in die Federale Raactvan Onderwysersverenigmgs
in Surd-Afrika.
Van af 1958 tot 1965 het hy ook die SAOU In die lnsntuut vir Cnr istehk-Nasionale
Onderwys verteenwoord ig. Daa rby was hy oa k meer as vyt [aar lid van die
Nasianale Onderwysraad en is tan s nog lid van die Interdep artemente le Advise
rende Komitee insake die Kwa lifikasies en Ooleiomq van Onderwysers
Nieteenstaande die felt cat mnr. Ouvier op die punt staan om die tUig neer te le. IS

hy pas verkies as een van die SAOU se tw ee verteenwaordigers in die pas
gestigte Nasionale Raad vir Blanke Onde rwysers in die Republiek van Su id-
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Afrika waarin hy ook dien as lid van die Uitvoorende Komitee .
Hy net ook as verteenwoordiger van die SAOU in talle Departementele ko mmi s
sies oor 'n groot verskeidenheid onderwys- en opvoedkundige aangeleenthede
gedien en was of lid of sameroeper van nog mear ad hoe-komitees van die
Hoolbestuur, die Dagbestuur en die Gesamentlike Raad. Hierbenewens is hy
be las met die opstel van talle memorandums oo r 'n groot verskeidenheid on
derwerpe, Dikwe ls moes hy referate op die kongres lewer en net so dikwels rnoes
hy beskrywingspunte , wat op die agenda verskyn bet, in naam van die Hoofbe

stuur lei.
H ardie opgawe van die menigvuldige diens te wat mnr. O livier aan die georga ni
see rde onderwysbe roep gelewer het, is seke r noo dsaaklik, al toon dit dan ook
net waartoe een enkele mens wat hom toewy aan 'n saak, in staat is. Maar
uiteraard bly dit koud en kleurloos totdat ons dit lees teen die agte rg rond van ons
kennis van die mens met wie ons te doen het en met inagneming van sy siening
van die wase van die onderwy s en die taak van die opvoeder , in hierdie geval die

onderwyser.
Die Republiek van Suid-Afrika buite die Statebond het o p 31 Mei 1961 tot stand'
gekom, Op 12 Junie 1961 , twaal! dae later, lewer mnr. O livie r sy voorsittersrede
op Ma lmesbury oor die onderwerp Onderwys in die Rep ub liek van Suid -Afrika.
In die hee l eerste pa ragraat van die rede haal hy 'n Ch inese spreekwoord aan
wat saos volg lui: "A s jy vir een jaar beplan, saai graan ; vir tien jaar plant borne ;
maar wanneer jy vir ho nderd jaar beplan , kweek mense. " En dan laat hy
onmiddellik daaro p volg : " Waar ons nou 'n nuw e bede ling ingetree het op 31 Mei
196 1, daar glo ek ook dat die eerste en be langrikste taa k van hierdie Republiek
van oris sa l woos om mense te kw eek in die were sin van die woord en hjerd ie
mense moet deur die skool gekweek word." Mm. O livie r wy s verder daarop dat
Repub liekwording nie net maar sa l betaken ve rruiling van een staat svorrn vir 'n
ander nie en gaan dan voort: "Hierdie stryd is gestry in die ge loo t dat dit die
daeraad sou wees van 'n nuwe ty dperk in ons geskiedenis, dat die Republie k
wo rding ge paard sou gaan met 'n vernuw ing, 'n wedergeboorte, 'n heropstan
ding van daardie dinge wat 'n volk groo t maak . Dit kan aileen geskied as die harte
van mense verandar wo rd. En dis tot hierdie taak wat die Aepubliek d ie lade van
die SAOU (my kursivering) roep."
Vir rnnr. O livie r was 'n onderwysersorganisas ie nco it 'n einddoel nie , maarwe l 'n
magtige midde l om onderwysers saam te snee r en hulle te verenig, te besie l en
gelukkig te maak in hu lle werk , sodat hu lle bete r voorbe rei en gekondis ioneer
sou wees vir hulle taak om beter mense te kweek - me nse met veranderde harte.
Die v8rt>eteri ng van salarisse en ander diensvoorwaardes, die skepping van
beter diensomstandighede, die ve rdere opleiding van onderwysers , ook nadat
hulle reeds in diens getree het - drt alies was vir hom 'n be legging in be lang van
die onde rwys in die Repub liek van Suicl-Afrika . Dit wi l natuurlik nie se dat hy hom
Iosgemaak her van die ge wone onderwyser nie. Hy was vera! 'n kampvegter vir
ko llegepersoneel en die prime re on derwys, maar sy uitgangspunt was altyd dit
wat prins ipieel reg is.

Die "SAOU·tweeling" van kaaoraoc gedurende die atqetcpe [are. mnre . M. J. L. Olivier en
H. C. Bctna. wat ceur die Hootbesruur aangewys is as die SAOU se verteenwoo-ciqers In
die Suid-Atnkaanse Oooerwvsersraao. Die toto is tvoens die 1974-kongres geneem mel
die ocr tiandrqin q van 'n ereo enomq aao mnr . gotha voar sy attrece as Sekretans

'n Mens sou sonder vrees vir teen spraak kon se dat rnnr. O livier student geb ly het
- nie in die sin dat hy deur sistem atiese stud ie in nouer vakri gtings hosr akaoe
miese kwa lifikasies verws rt het nie ; daarvoor was sy be langste lling te wyd en s,
betrokkenhe id by die alledaagse on derwystaak te intens. Hy het wyd en intensie f
gelees . Daarvan het sy skerpsinnige insig in die groot verskeidenheid onderwys
aangeleenthede waarmee die SAO U, die SATA en al die ander organisas ies
waarby hy betrokke wa s, ge tuig . Dit is dan ook geen wonder nie dat nie aileen die
onderwysverenig ings nie maar ook die Onderwysdepartement 50 rui m gebruik
gem aak het van sy bekwame dienste . Een aspek van sy d,ens aan die SAO U
moet uitgesonder word vir spesia le vermelding en dit is sy lang verbintenis met
Die Unie. Van 1958 at tot 1972 was hy hoot van die rubri ek Die Primere Skoal in
Die Unie, 'n taak wat hy met sovee l geesdrit en bekwaamheid aanqepak het dat
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Oo d ie tore vetskyn ( link s) saam mer mnr. M. J. L Olivier (mid de l) mnr . E.Sm!t (uitgerrede
voorsirter van d ie SAOU war mnr. Olivier oo vorq as rektor van WOK vena! Januane 1978)
en mnr . A. P. J. Borha (sekretans van d ie SAQU).

dil gou een van die gewildste rubri eke in die blad was, ook buite SAOU-kringe ,
In 1972 word hy redakteur van Die Unie en dit is j uis in hierdie hoedanighe id
wa arin sy intensiewe kennis van die onderwys. sy tyn aanvoeling vir wat prinsipi
ee l reg is, sy gematigde lewenshouding, sy buitengewone joem alistiek e talent en
sy vermoe om met albe i voete op die aarde te bly, vir beide hom en die SAOU so
'n groat bate was. 'n Mens kan met hom verski l, maar jy kan hom nooit ignoree r
nie . Dit is misk ien die rede waaro m so baie van sy redaksionele art ike ls deur die
dag bla aie gekomplimenteer word met ko mmentaar.
Die hoe waardering wat die SAOU vir sy dienste in hierd ie hoedanigheid het,
word bevestig de ur die feit dat hy pas met akklamasie herk ies is tot redakteur van
Die Unie, hoewe l dit reeds bekend was dat hy binnekort uit die ondenwys sou
tree.
Maar watter soort mens is hierdie man w at so 'n groot deel van sy nutt ige !ewe
gew y het aan die ondenwys en die onderwyser? Diegene wat van hierdie artikel
aftei dat M. J . L. O livier 'n professionele bloukous is, begaan 'n groa t fout. Vir
moor as twintig jaar het ens twee skouer aan skouer ge loo p. saam gadien, saa m
beraadslaag, mekaar ge sleun, rnekaar geopponeer en oak saam prel gemaak.

Die Aedakteur en Aubriekhoofde van Die Unie in 1976
Voor; prof. T. C. Smit. mnr. M. J. L. Olivier, prof. W. L. Nell.
Agter; mnre. J. N. S du Plessis. M. C. Barnard. J. Botna. A. J. v.a Merwe.

In al hierdie omstandighede is ek getref deur sy aanstee klike humorsin, sy
bekwaamheid, sy integriteit , sy inherente nederi gheid en sy simpatieke menslik

heid.
So 'n man saluee r ek graag . . . !
"Die kunstenaar verdwyn ma ar sy werk bly voortb estaan."

H. C. BOTHA

MNR. M. J. L. OLIVIER - 'N
KOLLEGIALE HULDEBLYK

Die waarde van 'n toegewyde profess ionele mens en leier spree k enersyds un
die hoe agting wat hy in die binnekringe van sy eie professie gen iel, andersyds uil
die toegeneentheid en respek wat hy in die algemeen by sy medemense a~

dwing. In hierdie lig kan mnr, M. J . L. O livier mel reg beskou wom: ondenwysleier



en kultuurman by uitnemendheid, maar oak mens en vriend met sy talryke mooi
menslike eienskappe.

Oit is my voorreg om rnnr. Oliviernou reeds meer as twintig jaar lank te ken . vir die
grootste gedeelle waarvan ans saam aan die Wellingtonse Onderwyserskollege
verbonde was. Helder korn dit my nog voor die gees hoe sy gewaardeerde
lewenshouding en besliste. goed gemotiveerde standp unte so dikwels en so
hoflik in die kallege geopenbaar is. en menige keer die Inngting ten gaede gekorn
het. Hiermee het gepaard gegaan sy grenselose Iojaliteit teenoor ons hoof van
destyds. wyle mnr. C. P. van der Merwe. die beminde, waardige en wyse
onderwysman en vaderfiguur. wle se besondere wede rkerige vertroue in mnr.
Olivier dan ook so dikwels en duidelik geblyk net.

Goed herinner ek my ons dosente se samesyn in die personeelkamer in die
imposante ou hoafgebo uen later in die "Black Hole" van die au Piet Retief-Skoal.
Jare lank het die mure van een gedeelte van die ou hoofgebou na die ander am
ons neergetuimel ond er die hande van die slopers. en het nuwe. groter en
doeltreffender geboue urt die stat verrys.

Die senior teoe van die WOK-personeel salvandag met liefdevalle heimwee aan
hierd ie tyd terugdink. In dieou "Black Hole" was daa r min sprake van die " tisiese
geriewe" waarvan vandag dikwe ls melding gemaak word. maar daar het ons
nietemin mekaar as kallegas en vriende gevind, en is 'n hegte eenheidsband
gesmee . Te midde van ons vele pligte was hier altyd die aangenaamste wisse
ling van ems en luirn, met geen g_e ringe bydrae van mnr. Olivier nie.

Ek net hom benewens as kallega. en gerespekteerde vakman op die geb ied van
Geskiedenis en Afrikaans. ook as rektor van WOK leer ken - bekwaam. diepge
Iowig. ferm, vriendelik. vaderlandsliewend, met 'n sterk aanvoeling vir die prafes
sioneel korrekte. Oak is mnr. Olivier nie 'n man wat sy probleme liasseer nie: mel
skerpsinnigheid en insig benade r hy hulle en los hulle op. Die voortreflike
professionele leiding wat hy aan personeel en studente gee, word wee rspieel
deur die talle ouo-studente van WOK wat vandag inderdaad hul plek in ons
protessie vol staan .

Deesdae is dlt nag voortdurend my voarreg om mnr. Olivier van tyd tot tyd by
onde rwysersbyeen komste en -vergaderings te ontmoet en met hom saam te
werk. As voorsitter van die rektorevergadering en lid van die Departemente le
Komitee vir Onderwysersopleiding openbaar hy steeds sy kenmerkende vin
dingrykheid, insig en beplanningsvermoe, en tref dit 'n mens keer op keer met
watter ocrtUiging. kennis, waardigheid en hoflikheid hy die woord in dIe hoogste
onderwyskringe kan voer. Geen wonde r nle dat hy oek onlangs as lid benoem is
van die pasgestigte Nasionale Raad vir Blanke Onderwysers in d,e Republiek
van Suid-Afrika.

Hiermee bong ons aan hom ons huldesaluut. en wens hom en sy gesin die keur

van die Hemetse Vader se seeninge toe op die pad vorentoe. Sty is ens in die
wete cat hy sal voortgaan am in menige opsiq. oak landswyd, te dien, want diens
aan die onderwys en sy medemens sal sender twy fel altyd mnr. M. J. L, Olivier se
wagwoo rd bly. Ook hiervoor by voorbaat ons dankbare hulde aan hom.

M. M. M. LOUBSER
REKTOR. DIE OND ERWYSERSKOLLEGE PORT ELIZABETH

DIE OEFENSKOOl HUGO
RUST WORD 'N
VOlWAARDIGE PRIMERE
SKOOl

In 1968 het die Onderwysdeparternent aanqekonciq cat die Oetenskoo l Hugo
Rust die status van 'n volwaardiqe pnrnere skoo i sou kry. Daar was weemoed In
baie harte om die traorsionele Oetenskool (die enigste in Kaapland) van status te
sien verander. maar vooruitgang kan ook hier rue gestult word nie en vanaf
Januane 1973 begin funks ioneer hierdie skoo l as volwaardi ge prirnere skoo l met
die voertaal Afrikaans,
Die skool het sy jarelange noue verbintenis met die Well ingtonse Onderwys ers
kollege behou. Hierdie skake hng het tot gevolg oat me net die Oetenskoa l t.o.v.
hulp op aile terreine van die anderwys geweldig baie daarby baat nie. maar dat
ook die kollege 'n vaste oetenterrein net waarvandaan uitstekend opqe terde
personeel die ondervvys in Kaap land kan gaan dien. Hierdie samewerking word
wedersyds bale hoog op prys geste!.
Toe die skole op 16 Januane 1973 geopen net, het die Oetenskool met elf
personeellede beqin onder die nootskap van mnr. J. Gihomee. 'n Verrassenoe
hoe inskrywJng het tot gevolg gehad dat dne bykomen de leerkragte dadehk
aangestel kon word . Aan die begin van die vierde kwarta al van daardle jaar het
die skoal die haagste inskrywlng in sy gesk ieden is tot in daardle stadium gehad.
nl. 354 leerlinge. Ole afgelope vier jaar het dIe grael bestendlg voortgeduur, met
die inskrywings jaar na jaar aan die toeneem. In Augustus 1975 het die tatale
inskrywlng 400 leerlinge verbygesteek. Ole personeel bestaan tans wt 17 leer
kragte en die voorUltSlgte vir die toekams ty rooskleung.
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DIE OEFENSKOOL HUGO
RUST SE AFSKE IDSGROET

Die grootste vreugde wat 'n me ns en dan seker ook 'n inrigt;ng te be urt kan val, is
om erens op sy pad iemand raak te loo p wat in diepte w aaragtig in jou be lang ste l.
Met so 'n persoon het ons inrigting lank saamgeloop : mnr. M. J. L. Olivier.
Oit was vi r die Oefenskool 'n eer om met so 'n man geassosieer te word, en
natuurl ik oak me t die inrigting waarvan hy rektor was en waarop hy sy stempel
afgedruk het. Dit is so da t waar mnr. O livier in die be lang van die onderwys
opgetree he t. sy woord gewig gedra het en sy kennis en insig respe k afgedwing
hat. Samevatte nd. in die verband. se ens sonder vrees vir teespraak dat ons
skoal verbintenis had met een van Suid-Afrika se moos ge respe kteerde onder
wysmanne. En daarop is ons baie trots.
Mnr. Olivier was oar die jare heen, maar veral in die wordi ngsjare van die "nuwe"
Oetenskool. t n steunpuaar op wie ons swaar geleun het. Die skoc lkomitee kon
toe net SODS vandag daarop staat maak dat mnr. Olivier die regte waard ap die
regt e plek sou spreek. Sy ins ig en wysheid het men ige moeilike knoo p deurge
hak en die skoal is verryk deur sy waardevolle raad .
Ons het veral sy toegeneentheid teenaar ans skoal prakties toegepas gesien in
die "ope" kollege ten opsigte van die Oefenskool. Gee n versoek, en daar was
baie en moeilikes, is ooit geweier nie. Die personeel het vrye toogang gehad tot al
die fasilite ite wat die kol lege bied en geen opoffering was blykbaar vir sy perso
neel, deur sy aanmoed iging, te groat wanneer die Oefenskool 'n beroep op 'n
dosent gedoen net rue.
Die cliche wil dit he dat niemand onmisbaar is nie. Die feit bly egter dat sommige
mense moeiliker vervang word as ander, en cat mnr. Olivier vir die Oefenskool
haas onvervangbaar is. Dit is die bede van elke lid van die personae l, elke
leerling en somm er almal wat op een of ander manier aan die Oefenskool
verbonde is, cat daar vir hom en sy gesin nag baie jars van gelukkige samesyn
sal voorte. die rus aangenaam sal wees, maar dat hy steeds op 'n besondere
manier die onderwys tot diens sal wees.
Die Oefenskool groet u, mnr. Olivier, met weemoed oor ens verlies en sal u
steeds in lie fde onthou.

J . GILIOMEE
HOOF

Beiangrike bondgenoot in onc erwysersopletcinq op WelhnglOn. die Oefenskcot Hugo
Rust, met 'n leerlingta! wat reeds 400 verbygesteek net.

Per$Oneel : Qef'enskool Hugo Rust
v ee- 'T'r:r J '='c ",e"'T:<i" rne ... A P::;g;;e"DC"" tcoc emccn -r-r-r j D Gdlc~e--= (hC":;r) -re j C e Rou» -r-a, _ oenaa 
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In die voortesinqokaat oy WOK: mev. Olivier en 'n groeDD.O. Hl-stucente war die kutsus in die Junior Stanoercs volg

Die ein de van 24 jaar se uitmunt enc e diens in Kaaotanc aan die oorecmc van tee rkraqte
In die jurucrafcehng-mev. Frances Olivier, seam met 'n croeo.e suo 8· leerhnge by c.e
Oe~ensKool Hugo Rust.

DIE KOLLEGERAAD NEEM
AFSKE ID

Na 'n l arl~ en vruqbare diens tyd van 43 [aar in die onderwys tree mnr. M. J . L.
Olivier aan die einde van 19n uit. Die gedagte aan afskeid van hom as die eerste
rektor van die Welli ngtonse Ondervvyse rskollege is vir ens as Kollegeraad geen
aangename gedagte nie.
Ek ag dit 'n besondere voo rreg om namens die Kollegeraad aan mnr. Olivie r
hu lde te bring as

CHRISTENMENS EN GEESTElIKE LEIER
Die diepe re oors aak van sy sprekende sukses as onderwysman, as rektor in die
be sonder en oak as le ier in ons Kerkraad was gelee in die felt cat r nemanoDOlt
kon twyfel aan die egtheid van sy Chri stenskap nie. Sy hele lewe is gefundeer op
sy kinderlike en onwrikbare geJoof in Jesus Christus. die Ewige Rots . Hie rdie
be lydenis was daagliks sigbaar in 'n rnoo i en navolgenswaardige lewenswandel.
As talentvolle mens kon hyoor vele dlnge roem . Tog bly hy anyd beske ie en klein.
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Daarin Ie sy grootheid, sy krag, sy godsvrug en sy bes ieling , Sy Ieiding in die
Kerkraad en in die verskillende kommissies was taktvol en sterk, en is altyd
aanvaa r. Nooit het hy homself op die voo rgrond gedruk nte. Maar sy leiding w as
altyd pos il ie f en doelge rig omdat dit gegaan het am die uitbouing van die
Kon inkryk van God ,

HOOGGEEERDE REKTOR
As eers te rektar van die grootste onderwyserskollege in Kaapland het hierdie
onderwysman ons mel sy builegewone kwa lite ite sterk beln druk. Hy hel die
hoogste agt ing van die Ko llegeraad, die onderwysowerhede , die perso nee l en
die studenle ontvang,
Een feil is baie seker : hy wou altyd he dat WOK 'n sieraad moet wees vir die
same !ewing, ons gemeente en die onderwys in die algemeen. 'n sentrum gebou
op vaste Chrislelike beg inse ls,
Sy werkywer was sonder perks. Hy kon vinnig dink , korrek formulaer en raak
bes luit. Hy het gewee t waarhee n hy wou en was uiters lojaal aan die Departe
ment van Onderwys .
Die keuring van die personeel het met die groolsle omsigt igheid plaasgevind. Hy
kon all yd simpatiek luister na sy dosente en die studente en hy het uil sy pad
gegaan am hulle be lange te bevoroer.

'N GEWAARDEERDE VRIEND
Gas vryheid, vriendelikheid en hoflikheid is van die bale rnooi kenmerke van die
Olivier-egpaar.
Vir ons as Ko llegeraad was mnr. Olivier meer as 'n rektor: ook 'n goeie, adele.
waardige en opregte vriend. Nooit was daar an ige spanning of distansierinq nie.
Sponlaan en aangenaam kon ons oa r alles maklik ge sels en bes luit. Ons verkee r
onderling is dikwels opgeflikker met 'n pas like grappie, want hy is geseen met 'n
natu urfike humorsin . On s was altyd tuis in sy leenwoordigheid. Orals en altyd
was hy diese lfde . So 'n vriend w il en sal ens nie vergeet nie. Ons gun hom 'n
rustige verposinq na 'n ryke lewe van diens in belang van die opleiding van
leerkragte en die vor ming van die jeug van ons volk.
Oit ontbreek ons aan woorde om hom en mev. O livier na waarde te bedank.
Oaarom kan ons maar net baie, baie dan kie se vir 'n lewe van diens .
Mag u albe i en Jaco nog jare van saamwees, sonskyn en vreugde gen iet.

P. J . RAUBENH EIMER
VOORSITIER, KOLLEGERAAD

Die Kol legeraad
Ag! er v.t.n.r mnr F S, Ma:an, me" A. ce V Joubert, CS P 8e.. ke· mev W J Rust. mnr M J L Olivier (reollor)
vcor v l.n.r. mnr J C Bcsme-i. os P J , aacceo re.m e- ("OOrS) rnn- 0 J v c Me""",,"

ONS OUD-STUDENTE SE
TOT SIENS

Toe ek genader is am namens ons oud-studenle 'n hu ldigingswoord te skryf , het
my gedagles onmidde llik teruggegaan na 1956 toe ek mnr. Olivier as superin
l endent in Kwalhu ontmoet en later as dosenl leer ken het. Met weemoed besef'n
mens nou dat die tyd verbyge sne l het en dat mn r. Olivier eersdaags he laas nle
meer aan die roer van ons geliefde WOK sal staan nie.
Namens die oud-studente beluig ek graag hiermee ons innige dan k en bring ek
hulde aan 'n groat onderwy sman en vriend. Op e lkeen van ons het nyn stem pel
van sy persoo nlikheid en sy lewensfilosofie afgedruk: sy toewyding, hardwer
kendhe id. ongekuns te ldheid en diensbaarhe id. Altyd was hy gewillig am hom
diensbaar te ste t vir sy studente en lewensideaal - die opvoed ing van sy volk se
kinders.
Nooit was u program te vol om diens te !ewer nie, want u glo catn be sige mens
nag altyd tyd vind vir andere se probleme. Anders as die timme rman kan die



onderwyser nie die werkstuk van sy arbeid op 'n konkrete wyse ten toon stel nie
Op u onderwyspad het u saadjies gesaai wat gaandeweg ontk iem en gegroei het
tot betekenisvolle "onderwysbome" oar die lengte en breedte van ons vaderland.
Mag hierdie wete altyd vir u 'n vreugdevolle en mooi herinnering bly.
Ons groet u en sal u altyd as een van die grootstes van die WOK en in ons
onderwyswe reld ontnou. ons wens is dat u saam met u gesin 'n lang en
welverdiende rustyd mag he. Mag die Engelse digter Longtellow se siening soos
uitgedruk in die gedig A Psalm of Ute immer op u van toepassing bly:
" Uves of great men all remind us,
We can make our lives sublime
And depart ing, leave behind us
Footprints on the sands of time."

J . LOUBSER
SKOOLHOOF, HOERSKOOL NABABEEP

MNR. M. J. L. OLIVIER - 'N
MENS MET DUISEND
GAWES

Vir die inwoners van Huis Navarre was mnr. M. J. L. Olivier by die aanvaarding
van die rektorskap in Jan uarie 1968 geen onbekende nie. Reeds in die eers te
jaar was daar onteenseglik die aanduidings dat die grootste onderwyserskollege
in Kaap land deur 'n kragtige hand na nuwe hoogtepunte gevoer sou word. Die
nuwe, moderne kampus demonstreer vandag dat dit vir mnr. Olivier in die
dekade 1968 - 1977 'n saak van groat ems was om die opleiding van primere
leerkragte op vete en oak nUINe terreine tot sy reg te laat kom.
Seker weinige student wat die afgelope jare aan WOK afgestudeer het, sal nie
die herinneringe aan die gesamentlike byeenkoms in die C.P. van der Mel'Volesaal
op 'n Maandagoggend wil saamdra nie. Oit was daar dat die professionele sowe!
as geestelik e vorming van toekoms tige opvoeders beslag gekry het.
Maar ens het mnr. Olivier ook leer waardeer om die praktiese wyse waarop hy
raad kon gee en bystand verleen. So dikwels her hy sy minderes by die hand
geneem en hulle sterk gemaak. Op son wyse was hy dan oak die bindende krag
gedurende 'n tydperk waann ons geliefde inrigting van krag tot krag gegaan het.
Waar die kol leges van Kaapland nou 'n nuwe era in die op leiding van lee rkragte
tegemoetgaan . bring ens as c ud-studente dankba re hulde aan 'n groot opvoeder
wat 'n nedenge mens gebly het. Sy aftrede sluit 'n tydperk aan WOK af wat

Op sy eas-e venearsoaq onrvang os M. L de viuiers . komooos V8'1 Ole Stem van
Suic -Atrika. die boek O,e Genevt. van Lewensvreugde deur W. E Sanqste- van mnr
Leon van Rooyen. geskenk narnens die stuce nte van WOK

moeilik oorskat kan word .
Baie dankie vir u aandeel aan die vorm ing van duisende prirnere leerkragte. U
erflating aan WOK sal tot in die verre toekom s 'n kleinood bly.
Mag die rustyd vir u en u gesin baie aangenaam wees .

LEON VAN ROOYEN
HOOFMANSTUDENT 1968

SO ONTHOU DIE
OUD-STUDE NTE HOM

VIRTUTE ET OPERA - deur deug en arbeidsaamheid - is die leuse van WOK .
By uitnemendheid het mnr. M. J. L. Olivier hierdie leuse deur sy voorbeeld en
daadkrag as 'n Iewenswyse onderstreep en waarskynlik onbewus sy stempel en
die van die kollege op my, en so glo ek op my medestud enre, afged ruk.
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Oit is maklik om moo ! dinge van rnnr. O livier te S6. Sy waardigheid. vriendelik
heid, opregth eid , nedehghe id, sy besondere begaafdhede as leier is alma l dinge
wat s ie aan hom is. Sy waarde en beteken is as hoo f en onderwysman stre k veel
verde r as wat teenswoordig besef kan word . Die inspirasie wat van hom uitge
gaan het, het sy ko llegas en studente in staa t geste l om voo rtdurend nuwe
hoogtepunte te bere ik.
Dit bly egter moeiJik om in wo orde reg te laat geskied aan 'n man wat menslik
gesproke onder moe ilikeoms tandighede die leisels in 1968 moes oomeem en so
'n reusesukses van sy taak gemaak het. Mm. O livier het rue aileen hoe ideale vir
die Wellingtonse Onde<Wyserskollege gekoester nie , maar hy het gedurende die
tien [aar wa arin hy die leisels gehou het, ges ien hoe hierd ie ideaIe van hom
verwesenlik word. Dit spreek nie ailee n boekde le vir sy inlslatie f ywer en daad
krag nie, maar too n inderdaad dat hy '0 leier by uitneme ndheid is.
Waar hy en mev. O livie r nau uittree, wi! ons hulle die allermooiste vi r die toekorns
toewens en die ryk ste seen van die Allerhoogste toebid. Sy voo rbeeld sal
voo rtlee f in die harte van diegene wat hom as onderwysman, leier, studente
vhend en kollega geken het.

LOU ISE GERBER (nee HO LZA PFEL)
HOOFDAMESTUDENT 1968

WOK SE STUDENTE
GROET

Vir ons as studente van die Wellingtonse Onde rwyse rskollege is dit intens
moeilik om aan ons koll ege te dink sonder die bekwame leiding van mnr. M. J . L.
Olivier. Ons het hom leer ken as iemand wat alles veil het vir die skepsele van
onse Hemelse Vader. Hy is die man wat vir sy studente in die bresse getree het,
wat sy minde res met agt ing beha ndel net, die pe rsoo n wie se linkerhand dikwe ls
in sy daaglikse lewenswandel nie geweet het w at die regterhand doen nie, ja, en
wat desandanks nag tyd gevind het am selfs die duiwe van Huis Navarre deur die
koue wintermaande te vaer . ..
As rektor het hy in die uitlewe van 'n hoe protess ionele stan daard 'n haas
ongeewenaarde voo rbeeld ges te l; hy was altyd meester van elke situas ie, Na
mens die studentekorps wi l on s hom veral huldig o rndat hy immer sovee l beg hp
getoo n het vir die stude nte se klein en groot probleme. Sy vaderti ke hanteh ng

Op sy raasre venaarsdaq aan die Kollege - nag 'n btommetjie vir die rektor. Saam met
mev. en mnr. Olivier is mnr. H. C. N. Henonkse (hoofmanstudent) en mel. A. Acker
(hcot c ernestuc ent).
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van studenleaangelee nl hede het dikwels l rane bespaar en bale harte vertigo
Tyden s mnr. Olivier se rektorskap is 'n be langrike mylpaal bereik toe die verk ie
sing van verteenwoordigers tot die Studenteraad vir 1975 'n gedaanteve lVi iss~

ling onderg aan het. Dit het meegebring dat hierdie sl ude nteliggaa m nou mee r
vaartbelyn kan fungeer terwyl oak die samestelling daa rvan veel meer verteen
woordigend gemaak is.
Namens die Studenteraact en die studente is dit vir en s aangenaam om mnr.
O livier die alJermooiste toe te wens waar hy 'n welverdiende rustyd tegemoet
gaan . Niemand sou ons gedagte s beterkon saam vat as wat N. P. van Wyk Louw
drt in sy bekende gedig "Nietzsche" verwoord net nie :
" Jy gaan - jou gees bly oor my soos 'n wo lk op hoe berg e: '
So sal mnr . Olivier se gees van dienslewering altyd in WOK bly voo rtwerk .

HERM IAS HENDRIKSE
VOO RSITIER. STUDENTER AAD

DIE HUGENOTE-KOLLEGE
BRING HULDE

Oit is 'n besonderevoorreg om hier te kan getuig van die waardering en teege
neentheid wat in bale harte by die Hugenote-Ko llege omgedra word jee ns mnr.
M. J. L. O livier.
As hoof van ons buurinrigt ing en as vriend het hy hom laat ken as 'n mens met
rnooi gesindhede, en as 'n persoon in wie daar 'n menigte gawes en deugde
saamgesnoer is.
Om van al sy moai hoedanighedeinventaris te maak, sou oorbodigen tewens 'n
onbegonne taak wpes . Ons wi!weiba le opregte dan k boekstaaf vir sy vriendelike
en belangstellende meelewing en die bereidheid tot samewerking wat hy altyd
teenoor ens aan die dag gele het. Ons het ook bewondering vir sy volgehoue
ywer en toe wyd ing ten opsigte van dit wat hom as sy lewensroeping sa dig teen
die hart Ie.
Ons groet hom. nie sander weemoed nie, maar met voldoening in die wete cat
die loopbaan wat hier atqes luit word. sovee l geloo f, savee l bes ieling . saveel
medemenslikheid en sovee l nugtere wy sheid uitgestr aal het. Die inv loed daar
van sal nog lank onder ens nawerk.

DR. P. O. LE ROUX
W oo. REKTOR , HUGENOTE-KO LLEGE

DIE GEMEENSKAP VAN
WELLINGTON BETU IG
WAARDER ING

Oit is vir my baie aangenaam em namens die gemeenskap van Wellington hulde
te bringaan mnr. M. J. L. Olivier. Benewens in die enderwysenop voedmq het hy
'n intense belangste lling in plaaslike bestuur geopenbaar, sasee r so cat hy op 7
September 1966 tot stadsraadslid verk ie s is. Onge luk ig moe s hy die amp neer ie
op 12 Oktober 1967 by aanvaardinq van die rektorskap van WOK.

As stadsraadslid was hy voorsitter van die Komitee vir Verkeer. Parke en Ont
spanning en lid van die Konutee vir Gesondheid en Behuisinq. Fmansies en
Openbare Werke. Die plaas waarop die dorpsgebied "Banzaca le" aangelE~ is. IS

aangekoop en die biblioteek vir Kleurlinge is tot stand gebnng gedurende sy

Os. M L ce Vllllersoornancig In 1968 n e- sernoraar van D-e Seem me!c.e -omocn sse
nancrekerunq naarop aan die reKtClf".
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ampstermyn. Onder die sake waarvoor hy hom onvermoeid beywer net, tel
grater netheid van strate en persele, boomaanplanting, gunstiger huurvoor
waardes vir sportliggame, 'n provtnsiaJe biblioteek vir Blankes en opvoedings
werk deur verkeersbeamptes.
Waar ek die voorreg gehad net am saam met hom in die Stadsraad te dien, kan
ek getuig van die groot ywer en toegewydheid waarmee hy sy taak vervul het. Die

gemeenskap is hom oneindig baie dank verskuldig virwat hy op beskeie wyse en
op soveie terreine in belang van ons corp gedoen het. 0 05 wens hom en mev.
Olivier 'n lang en aangename rustyd toe.

P. SAREMBOCK
BURGEMEESTER
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"SI MONUMENTUM
REQ UIRIS, CIRCUMSPICE"
I am sincerely grateful for the opportunity of paying tribute to Mr M. J . L. Olivier on
his retirement as rector of the Wellington Teachers' College.
I had worked with him since he jo ined the staff in 1949 and when he took over the
reins from a worthy predecessorin i 968, hiscolleagues were more than happy
as we considered him to be the nght man in the right place.
Ifwe lookbackovertheyears. wewillagree, I am sure, thatthere is one supreme
reason why the Wellington Teachers' College has merited the loyany and devo
tion of succeed ing members of sta ff and stud ents . I am think ing of the per
sonalities under whos e guidance the colleg e has gone from strength to strength.
It has had a succession of richly endowed principals, each possessing strong
individual qualitiesand all showingdevotion to their taskand concern forthose it
was their privilege to teach and guide.
At the culminat ion of a long period of growth Mr O livier too k over the rectership at
a time when the institution stood on the threshold of further unprecedented
development whichhe saw carriedto fruition. The successfulmanner inwhichhe
shoul dered this tremendous responsibil ity is proof of his ster ling qualities. The
new building complex and well-eq uipped library stand as monuments to him.
Mr Olivier, an ideal leader, combined sound jUdgement with an acute sense of
justice tempered by that rare and precious Christian virtue - humility. His
challenging and inspiring addresses delivered duri ng Assemb ly on Monday
morningswere afways painstakingly prepared andleftan indelible impression on
students and staff alike . Free from all prejud ices and ther efore without grudge s,
he has a compassionable nature and a gift for human communication. He does
not suffer foo ls gladly and the shirke r gets short shrift from him;on the other hand,
the ta lent ed are inspired to greater heights and the plodders encouraged.
The secret of hisoutstanding success lies in the fact that he sees his work as a
calling. He has a tremendous capacity for work and imbues an able staff wit h the
same enthus ias m for the task . Throughout his ten years of office he has devoted
himse lf unstinting ly to the we lfare of the college, staff and stude nts. Without
exception his colleagues look upon him as a true friend; his students. whose
esteem and loyalty he commands. can and do turn to him at all tim es tor sound
fatherly advice .
The Coloured staff in whose welfare he has taken a warm, human interest, will
misshim, forhe wasever ready to guideandhelpthem;hewentoutof his wayto
promote goodwill.
He has been ab ly supported by his gifted wife who has been a pillar of strength.
Hun dreds of outstand ing Kindergarten teachers throughout the Republic owe
their success to her thorough training.

With all our pride in the achievements at the past, we rejoice still mo re that W.T.C.
has con tinued to send out hundreds of we l~quali fied teachers filled with
enthusiasm and high endeavour. In future years the nameof M. J. L Olivier will
alwa ys be associated with a period when the name of the college stood high,
when the goodwill at the teaching profession and the community was spontane
ous and progress in every branch of college life most remarkable.
We thank you for your devotion and distinguished service. May you and Mrs
Olivier enjoy a lon g and happy retirement blesse d with good hea lth.

J . S. FLOR ENC E
EX-COLLEAGUE

'N AFSKE IDSGROET EN 'N
TO EKOMSBLIK

Dis vandag 30 Mei 1977 .
Na swaa r en aanhoudende reens 'n tydj ie gelede, kon ons die afgelope dae die
lieflike herfsweer geniet wat soeie is aan Wellington: Verruklike herfskleure en
blare wat na benede sweef asof nuue met huiwering hulle losmaak van die bran
wat hul gevoed het.
Aan die einde van die laaste semester van 1977 sal ek, soos die swewende
herfsblaar, deur die ouderdomsgrens gedwing word om my los te maak van
WOK - die bran van my vreugde en geluk sedert Januarie 1949.
Te l ek hoo veel dae nag oorbly tot 31 Desem ber? Natuurlik! Maar ek tel die dae
nie omdat ek uitsien na 'n heerlike tyd van niksdoen en ontspanning nie, maar
omd at elkeen wat WOK werklik ken, beset dat e lke dag saam met dose nte en
studente van WOK sy eie verrukking bring.
My gelukkigste [are by WOK? Beslis die afge lope 9V, jaar wat ek as rektor die
eerste onder gelykes was. Die geheim? Die Ieopqeslult in die gelukwense van
twee goeie vriende destyds met my aanstelling as rektor: "Moenie in 'n ander
man 58 skoene probeer staan nie: staan in [ou eie skoene ."
Die tweede stukkie advies was vervat in 'n welmenende, anonieme gelukwen
sing: " Ek is tot alles in staat deur Hom wat my die krag daartoe ve rleen."
Wanneer gewigtige beslissings geneem moes word en eie krag gedreig het am
breekpunt te bereik, dan was daar altyd die heerlike en vertroostende wete : Hy
dra jou! Hy ora jou oak langs die pad vol dorings en dissels. Hoe anders kan die
onverdeelde lojaliteit van vise-rekto re, dosente. studenteleiers en studente
teenoor hul inrigting verklaar word?



In hierd ie verbano moet ek noem die liefde, agting en lojaliteit van die twee
vise-rektore en die protess ione le korr ektheid wat hulle optrede te aile lye en
onder aile omstandighede gekenmer1< het. Oit was die verhewe voortleeld wat
hul le geste l het. wat 'n pe rsonee l kon saambind tot 'n hegte eenheid. Oit was nie
maklik om at te dwaaJvan 'n kudde wat sulke herders gehad het nie .

Die rekIor dli die toekcmstaak aan:
.. 'n Vol/( steff net as iTy nie wi lewe nie.··

"B ke gesJag moet door die arbeid van die noot en die hand sy erfenis opnuut
terogkoop."

'n Opregte woord van dank aan al die dosente. studente, lede van die kler1<like
personeel en koshuisperso nele , die opsigte r en die nie-blanke arbeiders by die
kollege en in die koshuise vir alles wat u vir WOK en my pe rsoonlik gedoen en
beteken het. By hierdie dank sluit ek ook in almal wat voor 1977 in een of ander
hoedaniqheid vertlonde was aan die kollege en deur hulle diens bygedra het tot
die eer en roem van WOK.
En die Kollegeraad? Sal ek oo it vergeet die liefde en we lwillendheid en same
werk ing die afge fope 9 !t2 jaa r? Oft was 'n voorreg om saam met hulle te waak oar
die belange van ons inrigting.
Aan ons geagte lade van die Uitvoerende Komitee . die Oirekteur van Ondervvys
en sy Departement wil ek hierd ie versekering gee : Aan die einde van ' 977 tree
iemand uit die onderwysprofessie sonder griewe en sonder frustras ies. As ek
weer 'n beroepskeuse kon maak aan die einde van my loopbaan. sal my keuse
weer op die onderwysprofess ie va l. Die Here was vir my goed.As daar teleurstel
lings was. dan was dit enkel omdat vanwee die finansiete toestand van ons land
ek bale van my ideaIe nie verwesenhk kan sien nie.

U sal nooit begryp hoe dankbaar ek voel dat u die gesk ieden is van WOK sedert
1968 vasqele het in hierdie huldeb lyk nie, As u jets bereik het. dan is crtom my SO
intens bewus te maak van my eie nietigheid en gebreke, maa r veral om aan my u
Iiefde en einde lose opo tterinq en verdraagsaamheid te openoaar, Vergewe my
as ek die naam van mnr. A. J . van der Merwe uitsonder. Met sy kenmerkende
pligsgetrcuheid en we lwillendheid het hy andermaa l bewys dat verantwoordelike
take met gerustheid in sy nanoe ge laat kan word. Die groot taak wat hy onder
neem net, is niks anders as liefde wat gesta lte gekry het nie.
'n Persoonlike dankwoord aan my huisgenote. Wat my eggenote vir my deur die
[are heen beteken het. sal aileen die Ewigheid opsnbaar. Aan haar en Jaco wat
met soveel begr ip baie in eie nuis like knng moes prysgee ter wille van die eise
van my rektorskap, 'n besondere woorc van dank.

'N TOEKOMSTAAK
Die maatstawe waarmee die were ld vandag meet wanneer 'n oordeel oo r ons
volk uitgespreek word . word gerie ftikhe idsha lwe vergeet ten opsiqte van Iande
waar so lets as individuele vryheid. die vryheid van die par s en reg en geregtig
heid nie bestaan nie. Dit word donker om ons , Maa r 'n volk moet ste rk wee s as
die donkerte oar hom toesak. In die uur van nood . angs en benoud heid openbaar
'n vclk uit watte r rots hy gekap is. Die pad vorentoe mag rnoeilik en opdraand
wees. maar sander die opd raandes kan 'n heldedom nie verrys nie.
WOK word gereep om die onbekende pad aan te durt met meed . met geloof en
met daadkrag . WOK moet ook sy bydrae Iewer om ons volk te staal tot geloof 
ge loof dat Hy oo r die Iotgev alle van volkere beskik. In ons gelede re is daar nie
plek vir diegene wat die hands slap laat hang nie. 'n Ga nse nasie moet ge'inspi
reer wo rd tot die wil om te lewe en die oortuiging dat 'n volk net stert as hy nie wi!
lewe nie .
Geen volk mag aanvaar dat hy ewigd urende bes rtreg het op die erflatlng wat
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voorgeslagte aan hom nagelaat het nie. Elke ge51a9moet deur die arbeid van die
hoof en die hand sy ertenis opnuut tenugkoop. Sielsge lukkig is hy wat elke dag
die vreugde en die heerlikheid van die arbe id onderv ind . Laat ens elke dag in die
geloot lewe en werk en doen wat en s hand vind om te doen. Daar bes taan geen
doeltretfender metoda om jou volk te verrnoor nie as om te wanhoop aan sy
toekoms en voo rtbestaan.
Miskien het die tyd aangebreek dat ens minder tob oar ons vraagstukke en die
bedreigings van die toekoms. Ons raeping en taak is immers om uitdagings met
doe lgerigtheid, met g leed en met daadkrag te aanvaar. Hiertoe word die nietigs te
onder ons geroep. Per slot van rekening was dit vier eenvoudige vissers wat die
opdrag van Christus ontvang het om Sy boodskap van Uefde ult te dra.
Hy wat die groot gebod van Liefde beoefen, sal ook die menswaa rdigheid van
elke skepselvan God eerbiedig. Haat en onmin ontstaan in die harte van mense.
Laat ons so lewe en aroei dat ons die harte sal verower van elkeen wat ons
daagliks op die lewenspad ontmoet. Dan aileen kan ons met verenigde kragte 'n
skone toekoms skep vir ons en die geslagte na ons.
Glo, werk en bid. So sien ek die taak van ons volk.
Laat WOK die onbekende betree nie asn saamloper nie, maar as 'n voo rlope r,
Ek groet u met weemoed in die hart, maar 'n allesoorheersende gevoe l van
innige dankbaa rheid. WOK kan en sal ek nooit vergeet nie.

Tot srens Navarre . . tot siens WOK
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