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1.

A.

I.

Inleiding!_
Dit is 'n taken van

gro~t

geestelike krag en vel-

harding dat die Suid-Afrikaanse volk te midde .van die oorlogsgev~?.re

vir die langvervvagte vrede voorberei ~ deur 'n

hom re

grondige ondersoek in te stel na die opvoedingsbehoeftes.
Dvvarsdeur die land ontvlam die strewe na veranderinge in die
opvoeding en na 'n beraanpassing by die. omstandighede 7 wat na
die afloop van die tweede wereldoorlog opnuut geskep iso

Die

toekoms hang van 'n opvoeding af wat met die buitengewoon vinnige ontwikkeling op nywerheids- en·sosiaal-maatskaplike
gebied tred sal moat hou.-

Die huidige t8kort aan vakmanne

dui weer eens c1a'arop dat di t in die opvoeding

e gaan oar die

vraag of die·teorie bo die praktyk 9 die ken bo die )[an verhef
moet word nie.
moderne

lewe~

die

Die twee is van mekaar afhanklik.

aangedryf deur· ekonomiese druk en oorheers deur

mat~rialistiese

nuttigheidswaardes~

is dit meer as noodsaaklik

d.at kunsopvoeding 'n integrals deal van die skoollewe moet
uitmaak.

Dit is daarom dat die kind se ske:ppende vermoe

aandag geniet en dat 'n ontwikkeling van die edeler gevoelens
\

en waardering van di·e nie-materii::He dinge moontlik gemaak word.
2.

Die Gebrek aan Insig in die :Bestaansreg van die
Kunsopvoedi}lg.
-~--Ten spyte van uitc;rs waardevolle pogings om ku:n_l'}lon-

dervvys tot sy

"

in die opvoedingstels

te laat kom (onder

andere deur die'besook van 1nnr. Arthur Lismer in 1936)s sal
'klagtes en besware voortduury tensy .die vak sy regmatige
erkenning in die algemene leerplan kry en die ondervvyser sy
opvoedkundige roeping nakom.
Die oorsaak vir die verwaarlosing van
opvoeding .18

e in jjc kuns self

e kuns-

ey maar in die gebrek aan

helderheid en 'n juiste opvoedkundige begrip van die doel van

bring ..

en kan verwarring mee-

Die term ,,kunsopvoeding 11

vak.

e

Dit is

1

vir kuns nie, maar 'n

n opvoeding tot

die wetenskap1ike op-

opvoeding deur kuns wat hand in hand
Daar word dus nie

voeding
ding

nie~

1

n nuwe of 'n

an~er

opvoe-

maar •n grondiger opvatting van die opende en estetiese aspek sy

voedingsdoe1 waarin die

m~tige plek in die vo~:~an

Na hierdie

e he1e mens vind.

behoefte word dan herhaa1de1ik deur ons inspekteurs van onderwys verwys.

Reeds in 1923 waarsku inspekteur J.P.Botha dat

ons sko1e minder pen1ekkers en meer produsente moet

1ewer~ 1 )

Dr. Gutsche kom in 1923 tot die gevo1gtrekking dat ons opvoeelse1 vir
e laerskoo1kind
onderdrukkend is. 2 )
Tot'
dusver het die opvoe
die

hom nog

skeppingsvermo~ van
a.

e daartoe geroepe gevoel om
e kind te ontwikkel nie. 3 )

¥inagting deur Onderwysers.
betreur dat onderwysers nog altyd

Dit is

die waarde van die kunsopvoeding met minagting
die wetenskaplike werk op
soort versiersel beskou.

beje~n.

Naas

word kuns dikwels a1leen as 'n
So moes inspekteur M.White reeds in

1912 daarteen waarsku dat 'n qpvoeding wat sle

op die ont-

wikkeling van die brein konsentreer, 'n baie se1fsugtige houby dte 1e

sal aankweek, deurdat hy dan 'n te groot
waarde aan die ontwikke1ing van sy
e brein heg. 4 )
Ten
spyte hiervan kon
onderwysers nie geno
waarde

onderwys nie t

aandag hieraan bestee

ten volle besef nie.

hierdie onverski1lige houding van
inspekteur

sy reg kom nie, omdat

.Visscher in 1919 moes

nie~

of

e die
·towl.

Dit is in 'n groot ma eA

onde~vysers

vra~

toe te skryf dat

,~aarom

wordt in de

naturellescholen wel tekenonderwijs gegeven en in de scho1en

1 ..

2.

3.
49

Verslag van die Direkteur van Onderwys 1923? 131.
T.a.p .. , 1925, 131.
Lismer~
The teac~ing of Art
Primary and Secondary
Schools and Training Colleges~ 1.
Verslag van
e Direkteur van Onderwys.1912, 243.
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voor blanke kinderen niet? 11 l)

Hierdie verskynsel duik ook

Eers wanneer die oortuiging posgevat het dat

vandag weer op.

kuns een van die edelste en sterkste kultuurmiddele is, kan
vrugbare werk gelewer word,
b.

Onbekwaamheid van

Ond.erw;y:s~

e stryd om die bestaansreg

v~n kunsopv~eding

aan die Transvaalse laerskool word nie alleen bemoeilik deur
die gebrek aan die waardebes

van

e vak

e, maar ook deur

'n belangJoosheid en onbekwaamheid van onderwysers-.
teurs betreur herhaaldelik die

ek-

dat onderwysers nie bekwaam

is om die vak te onderrig nie, 2 )en dat weinig onderwysers
·werkiik tot kunsonderrig aangetrokke vo.el. 3 ) Ook hoofde van
skole wend dikwels geen spesiale poging aan om hierdie 1eemte
uit die weg te ruim nie deur ten minste een leerkrag op hulle
personeel te benoem wat

nodige belangstelling en bekwaam-

heid in kunsonderwys besit.

'n Verontagsaming van so

1eid bring mee dat hierdie vak as die asp· est
skoolvakke
c.

be~kou

jie van die

'n Nadelige Beinvloeding van die Kind,
baie gou aan watter vak of

vakke die onderwyser en die onderwysovverheid
1

n be-

word.

Kinders bes

As vir

1

n vak 'n minium tyd afgestaan word;

e voorkeur gee.
as die periodes

daarvoor ongunstig geplaas word en as die leerkrag self onverskil1ig teenoor.die vak staan 9
vak ook onmiddellik

die

o~

daa1

e waarde van

van die kind.

ermee daal dan

ook die kind se prestasie en so ook die beroepsvreugde van die
onderwyser.

Ten slotte word dan beweer dat die vak van geen

waarde is nie, en

3.

Noodsaaklikhede vir
a,

verskil

1

n Nuwe Professionele

Ori~ntasie.

'n.Uniforme Be1eid •

•

1.
2.
3.

bestaan[eg word in twyfel getrek.

In die huidige ste1sel van provinsialisme

e al1een die provinsies ten opsigte van

Vers1ag van die Direkteur van Ondenvys 1919,
T.a.,p.~
1907, 74.
T.a.p., 1920, 132.

e aard en

168.

strewe van die 'kunso:pvoeding

e? maar s

die verskillende

ins:peksiekringe en uiteindelik dte afsonderlike s'kole.

Die

een b.eklemtoon die nuttigheidsas:pek, die ander die sk()onheidsaspe'k;

~en

die

skool le hom op meganiese.konstruksiewerk

toe~

e een onderwyser beklem-

die ander o:p vrye s'keppende uit
toon die ontwikkeling van vaardi

id en tegniek;

die ander

die absolute uitingsvryheid by die kind.
'n Heelhartige o:pvoedkundige erkenning van die vak kan
alleen verkry word wanneer daar 'n uniforme beleid en
se standpunt aanvaer word.
fundamentele aspekte in

n basie-

Dit sal 'n standaardisering van
e kunsopvoeding en van kunsbehoeftes

vir die laerskoolkind meebring.
teenstrydig

1

\

Die bewering dat

s~

'n beleid

die moderne opvoedingsteorie sou wees, naam-

lik dat daardeur die aanvaarding van'indiwiduele verskille van
leerlinge as basis vir die leerplanontwikkeling verbreek word,
is ongegrond.

Ook word die vryheid van die onderwyser om die

leerplan in ooreenstemming met partikulier'e plaaslike behoeftes te.bring,

e daardeur weggeneem nie.

Geen sodanige be-

perking word byvoorbeeld by· die onderrig van taal,

po~sie

9

musiek, natuurstudie 9 geskiedenis en wetenskap gevoel nie, hoewel vir hierdie vakke 'n uniforme beleid neergele is.
b.

'n

Nasionale·Ori~htasie.

Ons aandag moet
die groot

beho

es vir

die tweede plek by een van

e to

.van die kunsopvoeding

· bepaal word? naamlik.die ontwikkeling tot nasiebewustheid op
die gebied van kuns.

Oor die gebrek hieraan het mnr.
smer
1936 gerap:porteer. 1 ) Ons verwys slegs na sy gevolg-

reeds
trekking:
s

1 ~ nation without a soul and a voice expressing it-

~hrough

tion."2)

Art, is a dead nation,. stillborn at its incep-

Vir die behoud van nasie.....,bewustheid en 'n

kuns moet by kinders belangstelling
wikkel word.

)n

onale

ons eie kultuur ont-

Sodanige belangstelling moet van binne kom en

. kan beslis nie van bui te ingevoer vYord nie.
Lismerg
T.a.p.,

The Teaching of Art in Primary
Schools and Training"Colleges,

27,

Secondary
3 - 5 en 26-28.

-5'n Algemene Empiriese Kunsopvoeding vir beide
Verbruiker en Produsent.

Co

Die feit dat die kunasin hom in die samelewing
by elkeen op. verskillend·e maniere openbaar, het nog nie volDie Kunsopvoeding word_te dik-

doende erkenning geniet nie.

wels alleen vanuit die produsent se aspek

benader~

terwyl die.

waarderende en keurende aspek buite rekening gelaat word.

Die

taak van die opvoeding moet wees om voldoende aandag aan elke
kind te skenk, aah die filister? die kunsliefhebber ·en die
Vir elkeen moet voldoende geleentheid geskep

kunstenaar.

word om sy potensialiteite en neigings proefondervindelik te
toets en om op grond daarvan kultuurprodukte te waardeer en
te keur,

4.

·Die Probleem van die Doel.
Die bepaling van die doel bly vandag nog die kernOns moet weet waarna ons sirawe

vraag van die kunsopvoeding.
want ,, om doelloos·te

lewe~

om doelloos op te voed, is net so

goed of sleg om glad nie te lewe en nie op te voed nie 11 .l)
a.

~Estetiese

Aspek.

In die kunsopvoeding gaan dit in die eerste
plek nie oor die vorming van beeldende

h~nstenaars

nie.

Net

soos liggaamlike opvoeding om higieniese redes onderrig word,
so moet kuns om estetiese redes gedoseer word.

Omdat die

kunsaktiwiteit uit die genotervaring van die speelaktiwiteit
gebore word, sal ook die ho·ogste vorm van kunsaktiwi tei t tot
die genot in die menslike lewe bydra.

,, The real need is not

the socalled good taste in art? but the faculty for the ge. 2)

nuine enjoyment of art."
b,

Die Praktiese Aspek.
Ons moderne materialistiese lewe belemmer dti.e

kulturele ?ntwikkeling en die doelbewustheid in ons kunsopvoeding.

Die hedendaagse strewe is om die nuttigheidsaspek bo

1.

Coetzee~

2,

Johnstone~

Inleiding tot die Algemene Teoretiese Opvoedkunde, 267.
Child Art to Man Art, 16.

.-6-

Ons is geneig om die· doel ma-

die estetiese te oeklemtoon.
terialisties te fundeer.

Vorm en inhoud in 'n kunswerk is

egter ·rn harmoniese geheel.

'n Waardevolle inhoud in 'n ·on-

volmaakte vorm gegiet 1 kan nie 'n mooi produ'k lewer nie, en
die volmaa'kste vor.m kan
hef nie,

1

n swak inhoud nie tot skoonheid ver•

Omdat nuttigheid en skoonheid nie twee aparte dinge

·is nie, en omdat nu ttigheid ui t skoonheidskepping voortsprui t

1.

lyk dit asof die strews eerder moet wees om die estetiese asKunsopvoeding moet wel ook die

pek in dinge te oeklemtoon.

praktiese veroand met die kind se oelangstelling en lewe oehou om sodoende 'n estetiese

keuringsvermo~

te kan.aankweek,

Die ui tgangspunt moet die kind se omgewing w.ees en daar moet · gesorg word. dat geen lelike, ontsierde of ongeskikte werkstukke ver:'vaardig mag word nie8 1 )
c.

Die Gulde Middeweg.
Die praktiese veroand met die kind se lewe sluit

nie die kulturele waarde van kunsopvoeding uit hie, want ware
kultuur spruit uit

1

n kennis en begrip van praktiese waardes, 2 )

Die gevaar wat egter nog hierin skuil, is dat die praktiese sy
van die kuns· ooroeklemtoon word, met die gevolg dat die estetiese of waarderingsaspek verwaarloos

wo~d.

Die kind se re-

aksie teenoor verskynsels in die lewe mag nie verwaarloos word
nie,
•

By hom.

"~n

'n kunskennis, -waardering en·-vaardigheid

ontvvikkel word deur in ons. onderwysmetode die element ere oeginsels van kuns toe te pas en deur oefeninge to gee wat tot
~ie

verryking van sy lewe strek.

Daar is geen rede waarom

kuns op skool nie gelyktydig kultureel, prakties en opvoedkundig waardevol kan wees

nio~

Kuns sal dan

een van,die vakke

in die leerplan wees wat die nouste vcrband met die alledaagse
lewe behou.

Elke indiwidu moet later in die lewe kan onder-

skei tussen mooi of lelik, goed of slog, en hy moet 'n konstruktiewe oydrae kan

1.
2.

lewet~

om sy omgewing en die

Board of Educationg Hand~ook of Suggestions for the
consideration ~f Teachers, 222.
Whitford~
An Introduction to Art Education, 188.

-7·gemeanskapslewe te VGrhef.
Die
ll't--

5.

N

Probleem van die Inhoudsbepaling, ,.""""'

~
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In die moderne kunsopvoeding is uiteenlopende soorte
van kunsaktiwiteite en maniere yan instruksie opgeneem wat tot
ve~~arring

lei en wat die

verloor.

Die toestand is vandag soos die Duitse spreekwoord

lui~

prinsipi~le·

uman sieht vor lauter

:B~umen

doelstelling uit die oog

den Wald nicht mehr. 11

praat vandag byvoorbGeld van skone, tooge:paste,
praktiese,

dekoratiewe~

industri~le

kuns.

grafiese~

plastiese~

Ons

konstruktiewe~

kommersi~le

en

Die een onderwyser kies sy inhoud vir die

vak uit die gebied van die skone kuns, 'n ander uit die toegeSo het dan ook

paste en 'n derde uit die dekoratiewe kuns.

die term ,.kunsvlyt 11 eensydigheid meegebring en is baie onderwysers daardeur op die dwaalspoor gebring.

Kunsvlyt is al-

leen 'n aanvullingsaktiwiteit van kunsopvoeding.
aanwysing van die inhoud van kunsonderwys

1

n Eksakte

is dus dringend

noodsaaklik.
a.

'n"Estetiese of

Utilitei~nhoud.

Ons kom in die eerste plek te staan voor die
eeu-oue vraagstuk van die relatiewe waarde tussen teorie en
praktyk as bas

vir kunsopvoeding.

·die ter.me estetiese en praktiese

Dit 1uik vandag onder

kunso~voeding

op.

Aan die

een kant word beweer dat die genotervaring sonder beklemtoning
van uitvoeringsbekwaamheid op die voorgrond· moet staan, aan
die ander kant word werklike produksie van kunsvoorwerpe beklemtoon.

Die gevaar van al twee sienswyses 18 daarin opge-

sluit dat na die ·uiterstes gegaan

word~

Praktiese uitvoering

verhoog en ontwikkel wel d·i·:;; waarderingsaspek ~ maar daar moe'i
produksie sowel as skoonheidsuitbeelding en estetiese keuring
wees.
]it is duidelik dat die laerskool gedurende die kort
tydsbestek van •n kind se lewe die leerling nie kan toerus met
:praktiese bekwaamheid in alle aspekte van die kuns nie.

Die

vraag is wattor noodsaaklike aspekte van kunsbehoeftes en kunsbeginsels op die laerskool aangekweek moet word en hoe dit

-8moot g0skied.
b,

'n Si;:;,lkund.ige en Pedosontriese Inhoudsb'UlalJ:..ng.
Die bydrae van dio modorno kinc1Grsielkunde

vorm vandag in •n groot mate ook die uitgangspunt vir die bepaling van clio inhoud van die ondcrwys.

Dit moet op die kind

se vermoGnSy orvaringe en belewinge gebaseer wees.

Hierby

moet in gedagte gehou word dat die kind se groeiproses in beDieselfde

paalde stadia van ontwikk,aling ingedeel kan word.
eis geld vir sy kunsontwikkelinge.
spesifieke wyse van benadering.

Elke stadium vereis 'n

Om die inhoud van die kuns-

ondorwys nie te laat bots.met die kind se siolslewe nie en om
te verhoed dat sy kunsontwikkeling kunsmatig vorsnel word om
aan volwasse satndaarde en ideale to voldoen, word 'n bepaling
van die inhoud van die kunsopvoeding dour die kind self beploit
c,

'Pi.e Probleem van Progressiwiteit in die
Inhoudsbepaling~·~----------------

Eogenoemde omwenteling in die bepaling van
die inhoud het ook 'n nuwe probleem meegebring.
gedagtes soos kuns vir

genot~

vir die ontwikkeling van die

Ons tref nou

kuns vir vrye selfuiting of kuns
skeppingsvermo~.

word dikwels na die uiterste gegaan.

Maar ook hier

Absolute vryheid word

aan die kind verleen om homsolf uit te leeff sodat die onderwyser slegs vir die nodige matoriaal on apparaat moet sorg.
Teoreties mag so 'n wyse van inhoudsbepaling heeltemal gesond
wees, en dit sal oak goed werk by die kleinspan tot by graad

IIw maar met ouer leerlinge is dit moeilik uitvoerbaar.
Daar bestaan 'n definitiewe behoefte om een of ander
metode te vind wat progressiwiteit in die werk verseker • . Hierby meet ons nie weer na dio stereot~pe manier van voorafbe-

paalde lesskemas teruggaan nie waarvolgens :die kinders geleer
word hoe om bepaalde onderwerpe te illustree:r.
oms~andighede

Onder die

sal daar uniformiteit van resultate woes en die

kinders sal slags die onderwyser se idees uitbeeld.

Ons pro-

bleem is dus om 'n metode van inhoudsbepaling te vind wat nie
alleen progressiwiteit in die werk verseker

nie~

maar wat die

-9kind se indiwiduele uitingsvermo<:! ook ontwikkel.
6.

Die Geb:rek ..~"~ft. ~;ev~e§.ku.ndfge·~.Metodes.

Ons grootste probleem 18 vandaog by ::l.ie bepaling van

Ons het hier te doen

die onderwysmetode in die kunsopvoeding.

met die wyse waarvolgens die opvoGder die kind c1En.:.r die leersto~

Ui t die a.:;.,rd van

wil lei sodat hy sy doel kan bereik ..

die saak sal di(3 probleme wat reeds genoem is dus ook hier weer
.Maar die keuse van die metode hang ook van faktore

opduik.

af soos die kind se bckv-ra.:unheid en ontwikkelingspeil, die
ondon¥yser se b8langstelling en spesiale
o~
k 1,
dasie en uitrusting van a.me
s_oo
potensi~le

a·~e

a~nleg~

die akkommQ-

tipe van lo k alite~'t en

hulp van kunsinrigtings,
.G,ebrek aan :z;envormigheid in ons Mstodes van
Ku~~~g.~!....'!!l~..~..--·····..--~~·--··-··----. ,.-~.-·-~ --·-·-··-··-~
As gevolg van 'n gebrek aan eenvormigheid van

a..

strewe is da::',r var1;dag w<:dnig sprake van 'n metodiek van kunso:pvoeding.

Hierdie aspek word geheel en al aan elke leerkrag
Die meerderheid

se ;:ie diskressie en b;::kwaam.heid oorg·81aa.t.
behandel die vak o:p

1

n lukraak maniar~

hulle doseer elke dag

net wat hull.e toeval.lig te bi:nne"skiet sondor om aan progressi~iteit

te dink en sonder 'n definitiewe doel voor

o~.

Som-

miges b(::skou die vak as 'n formelev dissiplinere aktivdteit en
volg 'n streng voorafbcpaalde skema.
andor ui torste van

~lgehele

Andere wo0r

gewoon~ik

media;

na die

·vrye selfui tingswerk sond,:;r enige

inm.enging van die kant van die ond0ry.,rysor.
maak

ga~n

1

n Nuwo 1<-.::S:rkrag

eers tentatiewo proefnemings in die verskillende

hy word ontmoedig deur mislukkings en neem sy toevlug

na die gewone voorwerpteken of handvverk, of hy laat lrunsondor-

.

wys h(:Jel temal links le.

Waar daar ondervvys is) moet daar
behoort ook die

1{unsondo~:1ys

1

n metode wees.

So

dan volgens die· algemeen erkende

opvoedkundige grondbeginsels te W1Skied,

Sonder hierdie oor-

eenstemming kan geen goeie resultate verwag word nie.

Geen

persoon, hoe bekwaam hy met potlood, kwas of ander kunshulpmiddels mag weos,. kan behoorlik onderrig verskaf in
werp' kleur ~ konstruksio of waa.rdering nie

as

tekene~

ont-

die onderwyskuns

-10-

ontbreek, dit wil
b,

as hy nie tegelyk 'n opVoGdkundige is nie.

s~

Di5?__Y_ra.2!$stuk yan OntoeJ:eikende

*Be~aegheid·._

Die vraagstuk van ontoereikende bogaafheid,
net .. soos die van o:atooreikend::; intelligensie, sal al tyd

1

n

proble~m

bly, omdat begaafdheid by vorskillande indiwidue va-

rieor.

Dio

skeppingsverme~

is net so aangebore soos die in-

telligGnsi0Vermo~ en verskil in graad van kind tot kind.l)
Op skool word dan byvoorbeeld dikvmls ook gekla oor diG leer-

lingo met sv.rak aanleg vir ma t0sis, :nogtans word die vak om die
rode nie afgeskaf

~ie~

aangesien elke kind 'n sekore mate van

rekenkundige vaardighoid vir sy

~tere

dieselfde sienswyse ten

van lams

o~s±gte

lowe nodig het. ·

As ·

sou·word,

gehand~aaf

sou dac.r min probleme wees.

7.

81.<?-!..!.

Dit dan is in bree trGkke_die vernaamste probleme
waar.mee ons te

kamJ~H~.

het.

· Daar heers vandag

1

n g.3sonde onte
'

vredenheid nie allcen met die toestand van diG kuns op skool
maar ook mot die toestand van die kuns in. c.lio ·sosiale ..

nie~

lewe.

Op

opvoedkv~dige

gebied hears

~aar

tans ·groat ons0ker-

•

sornmiges \ifil clio ondorrig laat bly soos di t is;

heid~

wil di(;: klaskamer in 'n
dissipline

h~t

w-crks•r~inkel

and0re minder:

vorandcr;

sommig(~S

andGre

and,::;re •nil meer

wil van die hele pro-

bleom ontslae raak dour kuns heoltemal uit die leerplan te
elimineer.
bmdat kuns dan die gebied van die menslike lewe uitmaak
waarin ons bosonder ver agter geraak het, voel ons
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"We realize that the whole

instinqt lying almost dormant in so many of the peo-

ple must be awakened by tha skilful hand of wise education." 2 )
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