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ONTSTAAN EN GROEI 

“Aan die voet van trotse berge, 

Aan die oewer van die see, 

Wyd omsoom deur bos en oerwoud,  

Sprekend van ‘n lang verlee, 

Staan ons skool, die Outeniqua, 

Roem van skole, bron van lig”. 

So besing die skrywer van ons pragtige Skoollied, meneer N.J. le Roux 
(die tweede skoolhoof), die Outeniqua. Hierdie treffende en 
betekenisvolle skoollied het oor die afgelope 95 jaar die belofte en 
wekroep van sy duisende leerders en onderwysers geword. Margaret 
van Vuuren het die lied getoonset. 

Op 15 September 1922 [Stigtersdag] word die hoeksteen van Hoërskool 
Outeniqua deur Sir Frederic de Waal, die Administrateur van  die 
Kaapprovinsie, gelê en op 16 Julie 1923 [Verjaarsdag] word die nuwe 
skool deur 223 leerders en 11 personeellede betrek onder die bekwame 
leiding van die eerste skoolhoof, meneer Daantjie de Villiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwaggas vir kwaliteit Nobilitat Labor Die skool vir elke kind 

Ds. Jan Beyers word as die “Vader van die Outeniqua” beskou, want dit 
was sy visie dat die twee bestaande hoër skole, Boys High en Girls High, 
verenig moet word in een gemeenskaplike hoër skool. Sy opvolger, ds. 
Hurter, het erkenning aan ds. Beyers se rol gegee deur die eerste koshuis, 
Beyerstehuis, na hom in 1926 te vernoem. Die meisieskoshuis, Hurteria, 
is weer na ds. Hurter vernoem. Hier koshuis bestaan nie meer nie. 
Oompie Meyerkoshuis, tans die meisieskoshuis, is na een van die 
grootste gemeenskapleiers van George, Oompie Meyer, vernoem. 
Oompie Meyer het hom beywer vir die bou van koshuise sodat die 
leerders uit die landelike gebiede in Outeniqua kon skoolgaan en daarom 
kan ons na hom verwys as die “Vader van die skoolkoshuis” op George. 

Aanvanklik het Outeniqua net graad 9 
tot 12 leerders op sy terrein gehad en 
eers in 1951 is die graad 8-leerders 
toegelaat om die terrein te betree. Tot 
op daardie staduim het die graad 8-
leerders in die huidige Arts Theatre 
skoolgegaan. Die graad 8’s het na 
hulself as die “Bottom school” verwys.  

 

 

 

       

Hoërskool Outeniqua was 
aanvanklik ‘n dubbelmedium skool, 
maar in 1975 is York High School 
geopen en die laaste 
Engelssprekende leerders het die 
skool in 1977 verlaat en word 
Outeniqua ‘n Afrikaansmedium 
skool. 

Hoërskool Outeniqua is tans een van die grootste Afrikaansmedium skole in Suid-Afrika. Daar is tans 
1635 leerders in die skool wat deur 88 onderwysers onderrig word. Die skool het een van die wydste 
vakkeuses in die land en bied onderrig in 24 vakke in grade 10 tot 12 aan. 

1932 

Palmboom 

Ou skoolsaal 
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Oor die afgelope 95 jaar is vele verbeteringe 
aan die skool en op die terrein aangebring: 

In 1968 word die nuwe skoolsaal ingewy en in 
1985 word dit na mnr. G.J.B. Volschenk, die 
3de Skoolhoof van Outeniqua, vernoem. Hy 
was vir 21 jaar die skoolhoof van Hoërskool 
Outeniqua. 

In 1977 word die 
nuwe pawiljoen wat 
sitplek aan 1100 
leerders bied, ingewy. 

 Die pawiljoen word in 2010 na mnr. Tommie Smook (8ste Skoolhoof) 
vernoem wat vir 22 jaar en 9 maande [rekord] die skoolhoof van Outeniqua 
was. 

In 1979 word die swembad in gebruik geneem.  

In 1986 word die nuwe sportterrein na mnr. Erik 
Muller, die 7de Skoolhoof van Outeniqua vernoem. Mnr. 
Muller was vir 40 jaar verbonde aan die skool en net 
mnr. Emile Kloppers, ‘n uitstekende Biologie-
onderwyser  het langer hier skoolgehou, naamlik vir 41 
jaar. Tans is me. Madene Reitz (38 jaar: 19 
Departementeel en 19 Beheerliggaam), Chris Hattingh 
en Hendrik Smit (beide 36 jaar) die langste verbonde aan 
die skool. 

In 1992 word een van die ou LO-sale in die Kwagga Korf omskep. Hierdie LO-sale was vroeër die 
skousale van George. 

Op 9 September 1992 het die oostelike vierkant afgebrand en onder andere die personeelkamer, 
adminstratiewe kantore en skoolhoof se kantoor vernietig. Gelukkig was die nuwe 
dubbelverdiepinggebou in aanbouing en op 8 Oktober 1992 kon hierdie gebou betrek word sodat die 
oostelike vierkant herbou kon word. 

In 1997 word die ander LO-saal in ‘n gimnasium verander en in 2014 is die gimnasium verder vergroot 
en uitgebrei tot ‘n hoëvlakprestasie sportsentrum onder die leiding van mnr. Walter Lutsch. 

In 2006 word die Danssaal, Dramalokaal en Kwagga Cuisine gebou om aan die Kwaggas geleentheid te 
gee om hul kreatiwiteit ten volle uit te leef en die vakkeuse van die skool uit te brei. In 2017 word die 
nuwe Kunssentrum ingebruik geneem. 
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In 1983 begin ons met ‘n stelsel van prestasietoekennings en Hans Scriba (S.A. Skole Rugby) is die 
eerste leerder wat Erekleure kry. In 1998 word die stelsel deur mnr. C.A. Hattingh (Adjunkhoof: 
Akademie) uitgebrei met die Nobilitat Labortoekenning en Andrew Murray (Roei) is die eerste leerder 
wat hierdie prestige toekenning kry. 

In 1985 word ‘n stelsel van ERETOEKENNINGS aanvaar om erkenning te gee aan oudleerders wat op 
nasionale en internasionale vlak presteer. Van die bekendste ontvangers is: Arthur Bleksley 
(Wetenskaplike), Johan Lückhoff (Springbokatleet), Miems de Bruyn (Aktrise), Chris Heunis 
(Waarnemende Staatspresident / Minister), Manuel Villet (Wêreldbekende pianis), Regter Kühn, Johan 
Heunis en Marco Wentzel (Springbokrugbyspelers), Gert van Tonder (Sanger en TV-persoonlikheid – 
Wielie Walie), Hannele Steyn (Springbokkleure in Tweekamp/ neem aan al die Cape Epic’s deel), Ben van 
Greunen (Boer van die Jaar), Braam van Huyssteen (Entrepreneur van die Jaar), Louis Holtshausen 
(Dapperheid), JP Landman (Toekomskundige en Politieke en Ekonomiese Analis), en vele akademici soos 
Connie de Vries, Jan Hupkes, Estelle Ferreira, JP Landman en Callie en Gawie Pistorius. 

SPORT EN KULTUUR 

Outeniqua is landwyd bekend vir uitstekende sport- en kultuurprestasies. Ons word as een van die top 
15 rugbyskole in die land beskou, verower 30 medaljes op die atletiekbaan by die S.A. Junior en S.A. 
Skole-byeenkomste in die 2016/2017-seisoen, terwyl ons vokale ensemble as die beste in die land 
beskou word en ons redenaars en debatteerders gereeld op nasionale vlak presteer. 

Outeniqua bied 12 sportsoorte en 10 kultuuraktiwiteite aan sy leerders. 

 SPORTKODE KULTUURAKTIWITEIT 
1 Atletiek Debat 
2 Bergfiets (Nuut!) Dansakademie 
3 Gholf Instrumentale Ensemble 
4 Hokkie (D) Jazz Band (Nuut!) 
5 Hokkie (S) Kwagga Kreatief 
6 Krieket Redenaars 
7 Netbal Skoolkoor 
8 Rugby Skryfskool 
9 Skaak Vokale Ensemble 

10 Swem Wear Art 
11 Tennis  
12 Tweekamp  
13 Waterpolo  
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Daar is tans                                        
vier bekende sportsterre               
wat Outeniqua se naam         

wêreldwyd uitdra:                      
Bianca Buitendag      

(Branderplankry: 4 de in die wêreld),                      
Branden Grace                                  

(Gholfspele: 10 de in die wêreld),                                           
Elroy Gelant                              

(Middel- en langafstandatleet) en 
Anel Oosthuizen (Stap). 
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Op kultuurgebied is daar veral drie persone wat op internasionale vlak die skool se naam uitdra. 
Manuel Villet is ‘n wêreldbekende pianis, André van Daalen ‘n wêreldbekende hoboïs 
(musiekinstrument wat geblaas word) en Garth Stroebel ‘n wêreldbekende sjef. 

 

 

Outeniqua is ook bekend vir haar skoonheidskoninginne: Alouise Lategan (mej. Tiener 1993), Monique 
Best (mej. Tiener 2017), Estelle Kleyn (Sarie se gesig van die jaar 1988), Tereza Troskie (mev. Suid-Afrika 
1999), Sonia Kempff (1ste Prinses, mej. Suid-Afrika 1994) en Demi-Leigh Nel-Peters (mej. Suid-Afrika 
2017 / mej. Heelal 2017). 
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AKADEMIE 

Die eerste A-kandidaat 

was Arthur Bleksley, 

die wêreldbekende 

Suid-Afrikaanse wetenskaplike. 

 

 

Die eerste Dux-leerder (1923) was John Muller. 

Sy agterkleinkind, Danielle Vellema, was in 2015 

ook die Dux-leerder van die skool. 

 

SIMBOLE 

Aanvanklik is daar vele 
voorstelle vir die nuwe skool 
se naam in 1923 op die tafel 
geplaas. Uiteindelik is daar 
op die naam OUTENIQUA  
besluit. Dit is ‘n Khoi-woord 
wat “man belaai met 
heuning” beteken. 

 

 

 

 

Ons Skoolvlag bestaan uit vyf bane: drie ougoud en twee swart wat mekaar 
afwissel. In die middel is die heraldiese by wat aansluit by die naam, 
Outeniqua, en die leuse van die skool, Nobilitat Labor. Dit dra die boodskap 
van as die mens hard werk, veredel die mens homself en sal die mens die 
sukses van sy werk proe. 

WAPEN en LEUSE  
Die sentrale motief op die wapen, nl. die by en die heuningkoek, het sy 
oorsprong in die Khoi-woord, Outeniqua, wat letterlik beteken: man belaai 
met heuning.  
Gesonde, heilsame opvoeding vind slegs plaas in ‘n omgewing waar daar orde 
en dissipline is – treffend uitgebeeld deur die simmetriese seskantige selle van 
die heuningkoek.  
Bogenoemde motief word gepas saamgevat in die leuse: Nobilitat Labor, wat 
leerders oproep tot hardwerkendheid omdat arbeid die mens veredel.  
Arbeidsaamheid en die vermoë om in ‘n groep te werk word deur die vlytige 
by voorgestel.  
Voorts is die skool geleë “aan die voet van trotse berge” – ‘n frase uit die 
skoollied. Die bergspitse op die wapen simboliseer dan ook die hoogtes 
waarna leerders moet strewe.   

In 1934 word die skool 
gekroon as die top akademiese 
skool in die ou Kaapprovinsie 
en sedertdien presteer die 
skool uitstekend in nasionale 
olimpiades en senior 
sertifikaat-eksamens.  
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LEERDERVERTEENWOORDIGING 

Die Kwaggaraad bestaan uit 36 lede. 

GRAAD 8 3 
GRAAD 9 3 
GRAAD 10 3 
GRAAD 11 5 
GRAAD 12 22 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kwaggaraad bestaan uit ‘n aantal Portefeuljes: 

1 Akademie 
2 Gees en Skooltrots 
3 Uitreike 
4 IMPAK 
5 Events 
6 Dissipline 
7 Groen 
8 TANK 
9 Leerdersake 
10 Media 
11 Kwaggaplus 
12 Kampusvermaak 
 

 

 

 

 

Die Societas Nobilitat 
(top 3 in elke graad)     

is deel van die 
akademiese portefeulje 

en het tans 81 lede. 

VIER 

Hoofleiers 
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NAVOLGENSWAARDIGE NALATENSKAP  

Daar is min dinge wat só gevaarlik is soos 'n onberedeneerde 
(ongeordende) verlede ('n verlede wat nie "uitgesorteer" is nie);  
 
Daar is ook min dinge wat so gevaarlik is soos 'n verlede wat nie 
begryp word nie; Of erger nog, 'n verlede wat vergeet word. 
 
Geskiedenis is tegelyk 'n rekord van die verlede en 'n deurlopende 
debat in verband met die betekenis van daardie verlede. 
 
Daarom is dit ook vanselfsprekend dat elke skoolgemeenskap, elke 
geslag, in elke tydsgewrig, eie vrae aan die verlede sal stel, en soms 
die verlede as't ware weer "nuut" sal ontdek, en eie antwoorde sal 
verstrek. Elke nuwe geslag moet sy geskiedenis op eiesoortige wyse 
herskryf. Elke tydsgewrig bring nuwe vrae na vore. 
 
Geskiedenis word tereg tipeer as 'n gesprek sonder einde, en 'n reis 
sonder 'n finale bestemming. Die geskiedenis is nooit afgehandel nie, 
nooit finaal nie, maar is voortdurend in wording. 
 
Die huidige generasie Kwaggas kan gerus die voorbeeld van die 
oudskoolhoofde volg om hul eie karakter te ontwikkel. 

  
Skoolhoof 

 

 
Tydperk 

 
Waardes waarop hulle baie klem gelê het 

1 Daantjie de Villiers 1923 - 1932 Toewyding , Verdraagsaamheid, Vriendelikheid 
2 Nico le Roux 1932 - 1939 Respek , Kreatiwiteit, Selfwerksaamheid 
3 G.J.B. Volschenk 1940 - 1961 Nederigheid, Lojaliteit, Integriteit 
4 J.A. Swanepoel 1962 - 1963 Eerlikheid, Uitnemendheid, Visie 
5 J.J. Visser 1963 - 1968 Passievol, Deernis, Vernuwing 
6 W.W. Kilpert 1969 - 1976 Netheid, Deeglikheid, Gelowig 
7 G.F. Muller 1976 - 1985 Betroubaarheid, Toeganklik, Kwaliteit 
8 T. Smook 1986 - 2009 Diensbaarheid, Gees, Stiptelikheid 

 

  
Skoolhoof 

 

 
DIE OUTENIQUA ANKER EN KOMPAS / DIE OUTENIQUA SPOOR 

1 Daantjie de Villiers “Saam vorentoe” 
2 Nico le Roux “Roem van skole, bron van lig” 
3 G.J.B. Volschenk “Soek die Outeniqua spoor” / “Ons hou wat ons het, vat wat ons kan en werk soos ons moet” 
4 J.A. Swanepoel “Streef altyd in alles na uitnemendheid” 
5 J.J. Visser “Ex Outeniqua aliquid novi” / “Innoverend vorentoe” 
6 W.W. Kilpert “’n Kwagga is altyd netjies en goedgemanierd” 
7 G.F. Muller “Outeniqua is ‘n leefwyse” 
8 T. Smook “Kwaggas vir kwaliteit” 

 

IKONE 

Outeniqua vergeet nooit sy mense nie. 

Hul vordering en rol in die 

samelewing word nougeset gevolg. 

Ons bring hulde aan elkeen 

 wat Outeniqua 

gedroom het, ontdek het, gebou het, 

 bemin het, besing het, verryk het, 

 vereer het en geglo het! 

Dankie! Outeniqua bring hulde aan al 

sy onderwysers en duisende leerders. 

Almal Kwaggahelde! 

In 2023 is ons 100 jaar oud! 
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Springbokke / Nasionale Kleure 

Rugby: Johan Heunis, Marco Wentzel, Faan Conradie, Rudi Paige, 
Warrick Gelant 

S.A. Sewesspelers: Giscard Pieters, Wilton Petersen, Warrick Gelant, 
Dewald Human 

Atletiek: Elroy Gelant, Anel Oosthuizen, Gawie Pistorius, Johan 
Luckhoff, Brian Erasmus, Annemie Smit, Ju-Ané van Dyk 

Branderplankry: Leonard Giles en Bianca Buitendag  

Branderroei: Mike Fourie 

Seilplankry: Karo van Tonder                                                                  

Fietsry: Gert Heyns, Carla Swart 

Gholf: Brandon Grace, Rikus Nortje, Hugo du Toit, Jovan Rebula, Drikus 
Bruyns  

Uithouwedlope: Erica Terblanche  

Driekamp: Hannele Steyn, Basson Engelbrecht, J.C. Visser 

Jukskei: Sydney Stopforth en Jacobus Boshoff 

Toutrek: Werner Oosthuizen 

Model Vliegkuns: John Cunningham 

Tydrenvlug: Johan Swart 

Toetsskeidsregter: Fransie Muller 

Nasionale Atletiekafrigter: Abri de Swardt 
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Liggaamsbou: André Fourie 

Jaggeweerskiet: Jaco Brink 

Diepseevisskiet: Francois Greyling 

Wedvlugduiwe: Hugo Jordaan 

Dameskrieket: Josephine Barnard 

Binnenshuise krieket: Sonet Fourie 

Skopboks: Anton Laubscher 

Veerpyltjies: Johan Stevens 

46 oudKwaggas 
 

 

 

 

 


