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AFD~~LING B ~ 

'N HI STORI]~SE OORSIG V .AN DIE ONTWIICKELING 
VAN KUNSONDERWYS AAN DIE 

TRAANSV AALSE LA:~RSKOOL. 
·-~--...-... ........... 

HOOFSTUK IV. 

-1. tlfJ.eidip.gL rJoont_like Ori~~~-~sies en..J,.unk~ies..!. 

Die moderne doelstellings van kunsonderwys in die 

laerskool is afgelei uit. stallings van die verlede en is her-

aangepas by moderne vereistes. Omda t hulle ui t 

•n verskeidenheid van beskouinge en tydsomstandighede voort

sprui~v bestaan daar tans ook nog geen eenstemmigheid nie. 

Vir ons bespreking is dit dan noodsaaklik om eers kortliks op 

die tipes en variasies van doelstellings te wys. 

a. Moontlik~ Kate~ori~~· 

Histories kan ons die doelstellings onder 

drie kat~gorieij klassifiseer~ naamlik die,kulturele, akade

miese en ekonomiese doelstellingsQ 

Die kulture~e.do~lstellin~ strewe daarna om die kind se 

lewe op die gebied van kuns ryker te maak deur sy belangstelling 

in en kennis van die kuns te verbreed en te verdiep, en deur 

voorsiening te maak vir •n verhoogde waarderingsvermo~ vir die 

natuur en vir kunsprodukte in die skone en industri~le kuns. 

Die akademiese doels~lli~g bestaan veral uit drie 

onde:rafdelings: 

(i) visueel~ die oefening v~n die oog in ana

litiese ruimtewaarneming en in die onderskeiding van visuele 

hoedanighede soos lyn, vorm~ nuanse en kleur ten opsigte van 

verskille, ooreenkomste en kombinasies~ 

(ii) intellektueel~ die ontwikkeling van die geheue 

om •n grafiese woordeskat op to bou~ en van, die verstandGlike 

ver.mo~ om die elamente van kuns (lyn, vorm, nuanse~ kleur) 
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voorstell8nd· en skeppend te }{an gobruik. 

(iii) motories~ die aankweking en vor.ming van 

motoriese koordinasies. 

Di~.~konomiese doelstelling is hoofsaaklik utilita

risties en in~ustrie~l georionteer. Hier word veral die ont

werpaspek in veryaardigde artikels bek~emtoonp beide vanuit 

die produsent en die verbruiker se oogpunt. 

In die historiese ontwikkeling van die kunsopvoeding kan 

dan die swaartepunt of by die kulturGle~ ·of die akadem.iese of 

die ekonomiese doelstellings le 9 al na gelang van heersende 

nasionale tradisies~ behoeftes van die tyd, opvoedkundige dog

mas en ander soortgelyke invloede. 

b. Moontlike Funksies. 

Elkeen van bogenoemde doelstellings kan dan 

een of meer van die volgonde funksies van kuns inhou. 1 • 

(i) Mededeling~ Dit is die gebruik van grafie-

se en plastiese kuns as 'n middel vir inligting en uiting van 

gedagtes sonder inagneming van die skoonheidsgevoel. 

(ii) Dit is die bevordering van per-

sepsuele leer. deur realistiese waarneming~ die versterking van 

die begripsyermo~ dour visuele ·leer. 

voorbereidend as utilitaristies. 

Die funksie is hier meer 

(iii) Opbou~ne: Hieronder verstaan ons die konstruk-, 

tiewe bydrae om die huislike en sosiale omgewing aantrekliker 

voor te stel, dit wil se om bevrediging en genot te vind en 

te gee. 

(iv) K,.:suring~ Dit beklemtoon oordeelkundige se-

leksie van die kant van die verbruiker; as motief dien die 

estetiese verheffing van die levvensstandaard.. Hierdeur word 

die kunssin en estetiese qor~eelsvermoe ontwikkel deur 'n 

bestudering van kunskwalitoite in voorwerpe. 

(y) Waardering~ Dit behels estetiese oorpeinsing 

_....., ,.... ___ .,..... ___ ..... -- ..... ~ .... ------...... -...... --
1. Sien~ Nyquist~ Art Education in Elementary Schools, 

21-37. 
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en estetie.se waardeberekening. Dit bevorder dus estetiese 

genot deur die be,studering van die natuur sowel as van graf'ie

se on plastiese kunspro·dukte t·en opsigte van hullG skoonheids

as:pekte. 

c. Moontlike Ri~ting~. 

· Uit hierdie funksies kan dan twee definitiewe 

rigtings afgelei· word waarop doelstellings kan afstuur? naam

lik kuns as 'n taal Gn kuns as skoonheid.· Analoog met ·die 

Afrikaanse Opstel word kuns goloos en goskryf as 'n taal 7 ·. 

maar analoog met die Afrikaanse letterkunde word kuns geniet 

en gewaardeer~ter willo van sy skoonheid. In die gE?val van 

~ededeling en waarneming fungeer kuns dus as 'n taal 1 maar 

in die geval van opbouing~ kouring en waardering? as skoonheid. 

Albei behels die produsent sowel as die '-:erbruikersaspek. 

Terwyl mededeling en opbouing ve;r-a"l die.skeppende funksie be

klemtoon, word by waarneming~ keuring en waardering veral die 

verbruikende funksie benadruk. 

Kat~~pri~~ Funksie~ Ri~tin~: ~ekg 

' Kultureel Mededeling } Kuns as Taal. Produsent 
~Waarneming en Verbruiker. 

Akademies Opbouing l Keuring Kuns as 
Ekonomies Waardering t skoonheid. .,1 

I 

BogenoGmdo uiteensetting.van mobntlikhede vir doelstel-

lings sal die historiese oorsig vorgemaklik. 

2. DiG Ontwikkeling van Insidentele tot.For.mele Kunsopvoe
din~ tot 1900~--------------~---------------

a:. Insidentele Opvooding de"l:lr Huis en Gemeenska;p. 

By die Voortrekkers wat hulle oorkant die. 

Vaalrivier gevestig het? was daar vir 'n aantal jare geen spra

ke_van gereelde skoolonderwys nie~ en tog is die opvoeding van 

die kihders geensins verwaarloos niu. Enkele onderwysers 

het wel die trek meegemaak 9 maar hoofsaaklik was die Voortrek

kerouers9 veral die moeders 9 vir die ondderrig·en opvoeding 

verantwoordelik. Hierdie opvoeding was eg en kerngesondt 

·• n voorbereiding· vir die. eise van die praktiese lewe volgens 

·)die omstandighede van die tyd_ ~ s owel as 'n. voorbereiding vir 
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alle opsigte 'n prak

ties~ opvoeding~ essensieel godsdienstig van aard.l) 

Hoewel hier nie 'n georganiseerde en doel9evruste·kuns

opvoeding verskaf is ni0 j is hiordie· aspGk van die lewe wel 

deeglik en intiem in Voortrokkergemeenskap beoefen~ Soos 

. die ou kultuurvolke w~s ook hi0rdiu pioniers van ons .land in 

noue aanraking_met die natuur on hot hulle respek en bewon-

dering vir hulle nuwo omgewing geopenba?-r. Ook hullo het kuns 

voortgebring 9 wat gotuig van.'n intieme en opregte openbaring 

van hulle sielelewe. Getuienis hiervan is nie in geskrifte 

nie maar·in ons museums nagelaat. Dit is nie manifestasies 

· / van intellektuele kennis en van gekul tj.veerde kunssinnigheid 

van •n hoog ontwikkelde volk niQ 9 dit is op8nbarings van 'n 

egte naiwiteit. Ons noa;·t di t V olkskuns of b oe rekuns. · . Op 

'n natuurlike wysc 9 sonder enige vreemde invloed van elders~ 

het hulle die kiem gel~ vir 'n eie, nasionale kuns~ 

In hierdie atmosfe het die kinders opgegroei en hoe-

wel hulle nie doelbewus onderrig in kuns ontvang het nie," sou 

hulle wel op hierdie indirekte invlood kon voortbou. Dit was 

vir die kinders 'n spontane uitingsaktiwiteit wat nie dour die 

ouers vorkle.ineer o.f verdoem is nie 9 maar W!=Lt aangemoedig en 

bevorder is.. 11Die Afrikaner ·het op. trek sy kul turele ontwik-
. 2) 

ke1ing bly handhaaf en ~aardeer~ 

Hierdie toedrag van sake het nog etlike jare aangehou. 

Die ·estetiese opvoeding en dio beoefening van kunsaktiwiteite 

het nie doelbe1~ste aandag geniet nie maar is deur die huis~ 

like opvoeding bopaal.Ook deur die Van der Hof-reglement van 

1859 is kuns.nog nie in die· skoo1leerplan opgeneem nie. 

PolitiGke tviste en burgeroorlag·hot die ·je.re 1860-

1862 die onderwys byna tot stilstand gebring. Die nuwe On-· 

dG~~yswet vir die.Republiek van 1866 het min bevrediging·geg~e. 

Deur president-Burgers se Konsep-Onderwyswet van 1874 

is·onderwyssake weer in .'n gr0ot mate herstel. 

1. 
2~ 

Coetze~.~ · Onderwys in Transvaal, 
T .-a . p •. , .· 15 • ~: .. 

12. 

Vir die .. meer 
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uitgebreide laer onderwys is 'n sok;(;lre mate van kunsonderwys 

in die vorm van tokGne ingesluit. Voordat hierclie acmbeve-

lings egter in dio praktyk toegepas kon word, is Transvaal deur 

Engeland geannekseer (April 1877)~ en is kuns deur die nuwe 

Superintendent van Onderwys, J.Vancy Lylef weer heeltema1 op 

die agtergrond geskuif. 

b. Formele Tekenondorrig O£. Skool. 

Op 8 Augustus 1881 word Transvaal weer •n vrye 

republiek. 'n Nuwe b1oeityd vir dio onde~~Y,S het aangebreek. 

Aanvanklik wus daar nog die probleem van 'n tokort aan good 

Ondor die Superintend0ntskap van N. 

Masnvelt word nou vir die eerste keer ook tek~nonderrig in die 

1eerplan opgeneem9 hoewo1 nog nie verpligtend nie. 1 ) Om 

onderwysers op hoogte van sake te bring met hierdio nuwe vak, 

word 'n lys aanbevole boeke gegee. Hiervan is ook we1 deeg-

1ik gebruik gomaak 10 soos plyk uft •n verslag van die bib1iote:... 

ka~is·i~ die jaarvers1ag van 1895. Te1renonderri~ word veral 

ter voorbereiding vir die praktiese lewe aanbeveel. Die 

doels.te;J_ling was dus hi or akadGmies, 

Tekene sou later wel ook in die algemene 1aerskoolleer-

plan opgeneem word, want Mansv,elt se bGleid was een van ewolu-

sie. Dit spreGk ook duidelik uit die feit dat hy sy inspek

teurs verplig het .om ook oor die nie-verpligte vakke te rap

porteer. 2 ) Ons sou d::m dieselfde ontwikkeling kon verwag het 

soos onder sy tydgenoot in die Kaap~ dr. Thomas Muir. Maar 

andermaal het oor1og die onderv7ysontwikke1ing omver .gegooi. 

(Die Tweede Vryheidsoorlog 1900-1902) 

3. Tekene_=_Taali _'n Ingeyoe.£_~~asi~, 1900-1924. 

Uit die puin van die oorlog het geleidelik 'n nuwe 

stelsel ontwikkel waarop ons huidige stelsel gebaseer is. In 

1903 is die nodige regulasies in verband mot d~e nuwe onder-

wyswet uitgevaardig. 
_...,_ .... _....,. ____ _. ___ .._ .. _____ ""~ ............ 

'·l.. Sohoolgid·s· ·1892'~ 
~. T.a.-o •. v 1895·. 

. 
Tekene verskyn nou in die vaste 
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loerplan vir die laerskool,l) Hier vind ons dan die begin 

van die ontwikkeling van ons moderne kunsondervvys. 

Waar ons op gr.,md van die Mansvel t-regime • n na~uurlike 
~:~ 

ontwikkeling, 'n natuurlike ewolusie van kunsondderrig oor-

eenkomstig die nasionale eise en behoeftes van e volk kon 

verwag het, het ons hier nou te doen met die oordraging van 

oorsese~ in besonder Britse doelstellings, standaarde en be

ginsels in tekenonderwys~ toegepas op 'n volk wat ~og nie die 

ontwikkeling soos die Britse volk agter die rug gehad het nie. 

Die gevolg was dat hierdie nuwe vak nie alleen vir e ouers 

nie maar veral vir e kinders baie vreemd voorgekom het. 

a, 'n Suiwe~_.f:t.f:ade~~se Doelstellin~. 

Die Britse opvoec1kundiges het van die gedagte 

uitgegaan dat soos 'n kind eers moet leer skryf voordat hy sy 

gedagtes in skrif kan neerle, net so moet hy eers leer om· 

korrek te teken voordat hy sy idees in teke:q.vorm kan weergee. 

Immanuel Kant het dan ook verder beweer dat vir teken en 

modelleerwerR: 'n kennis van meetkunde noodsaaklik is. 2 ) Tekene 

is beskou as 'n taal. Die doel was suiwer akademies naam-

lik 

(i) visueel: om die oog te oefen? 

(ii) intellektueel~ om 'n grafiese woordeskat op te 

bou en , 

(iii) motoriesg om spierkontrole en -koordenasies te 

verwerf. 

Die funksie van tekene was suiwer mededelend en waarne-

In die erp~an word da~rom e klem gele op werk in 

massas 9 buitelyne en modelleer~ bewegings vanuit die skouer~ 

elmboog en gew;r:ig van die hand. Tekenonderrig moes dus bydra 

tot die waarnemende leervermo~ van die leerling, So beweer 

·Freeman: nDrawing 9 (like'writing) also includes both the 

recognition of form and its representation~ but in this·case 
-....... __ _. __ -.;,_........,_ ....... ______ ....._. _ _.... .. __ ,__._ 

1 .. 

2. 

Report of Director of Education O.R.C. & Transvaal, 
1900-1904; 119-121. (Drawing Syllabus, 42) 
Buchnerg The Educational Theory of Immanuel Kant, 175. 
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the element of recognition is more prominent, and therefore 

drawing is taken as an illustration of perceptual learning.~) 
Dit is dan opvallend dat tekenonderwys in die begin 

ensins uitgegaan het van die belangstelling en genot van die 

kind nie~ maar dit moes slegs bydra tot die ontwikkeling van 

motoriese gewoontes en logiese dGnke en is dus baie formeel 

aangebied~ Ook die regulasies vir tekenonde~wys soos vervat 

in die kode van 19062 ) i~ op dieselfde doelstelling.gebaseer. 

Met di~ aanstelling van die heer John S.Adamson as 

Direkteur van Onderwys in 1905 is 1 n nuwa belangs·telling in 

en rigting aan tekenonderrig gegee. Sy ampstermyn het 11 in 

die teken van 'n nuwe begin gestaan en die moontlikheid aange-

toon van 1 n onderwysstelsel in ooreenstemming met die tradi

s sen aspirasies van altwee seksies·van die bevolking .. 11 3) 

In 1907 is die nuwe Onderwyswet dan ook aangekondig. Die 
II 

Onderwys1nret van 1907, waarvan die name van generaal Smuts en 

dr. Adamson onafskeidelik verbind is~ het sonder twyfel mee-

gewerk tot 'n beter verstandhouding tussen die rasse onderling 

en die ideaal van nasionale eenheid in daardie tyd verlewen

dig.n4) 

b. 'n Utilitaristiese Doelstelling~ Nuttigheid 
van Reali tei tsbeskryw;!.~g •. ---------

Deur die geskrifte en ?rganisasiewerk van 

dr.Adamson is die utiliteitsteorie van Spencer ook in die Trans-

vaalse onderwys opgeneem. Volgens hom behels die term prak
J/ 

ties" drie ideale 1 naamlik die utiliteitsteorie van Spencerv 

die ideale van die hervor.mers om die werksplek in die plek van 

die klaskamer te stel en die ideaal van praktiese handvaardig

heid.5) 

1. Freemang The Psychology of tho Common Branches, 34 & 45. 
2. Provisional Code of Regulations for Elementary Schools~l906 
3. -Bot~ Die ontwikkeling van Onderwys in Transvaal 1 69. · 
4. T.a.p. ~ 73. 
5. Departem.ent van Ondor:wys Transvaal~ Bepalingen voor 

Lagere Scholen en Middelbare Scholen en Afdelingen voor 
Blanke Kindere, 1909, 4. 
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••• • .. opvoeding moet voor het leven voo.rbereiden, moet het 

verm.ogen nauwkeurig~ zelfstandig en zelfvertrouwend te denken, 

storken, en lichaamlike vaardigheid ·en welvaart ontwikkelen. 

In deze drie betekenissen moGt de opvoeding prakties wezen, 111 ) 

Adamson eis dat veral in die laer afdeling van die laerskool 

die waarnemings- en vergelykingsvermo~ ontwikkel moet word 

deur 'n sorgvuldige studie van die natuur. 

Hierdie doelstelling vir die algemone onde~vys raak dan 

ook die doelstelling vir tekenonderrig. Hoewol daar 'n groot 

ooreenkoms met die doel van 1903 bostaan~ le die wesensverskil 

egter daarin dat die utilitaristiese~ die ekonomiese aspek nou 

meer op die voorgrond tree. Uit die leerboek 11How to toaoh 

drawing" dour T.R.Ablet~ wat in die dae deur onderwysers ge

bruik isp kan die doelstelling soos volg saamgevat word: 2 ) , 

Opvoodkundige tekenwerk (educational drawing) is wa~r

devol as 'n oefening vir die volle ontwikkeling van sekere 

verstandelike ver.mo~ns en eienskappe. 

gende funksies in: 

Dit hou dan die vol-

(i) DiG waarneming van estetiese eienskappe word aan-

gewakker. nA well-taught student of but average ability is 

likely to produce better work than is :possible to a genius 

·badly instructed. 11 

(ii) Akkurate waarneming en denke word bevorder. 

Q•·• every minute particular of an object must be carefully 

noted. il 

(iii) Die grafiese geheue word verbeter. 11 .... ··to .enable 

the mind to gain correct impressions which may be retained as 

·so much stored~up observation.~~-

(iv) 
I 

Die verbeelding word geo·Jfen. ,
1 
The mind must 

form a mental :picture in connt3ction with dictated drawing. 11 

( v) Die s.keppings- en ui tvindingsvormo~ word geprik

kel. ,By its (drawing) aid a porfeotly accurate idea of an 

1. 

2. 

De:partement van Onderwys ~ Transvaal~ Bepa_~..ingen voor 
Lagere Scholen en Middelbare Scholen en Afdelingen voor 
Blanke Kinderen~ 1909t r.. 
Sien Ablet: How to Teach Drawing in Elementary 
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object, which exists only in the brain of the designer or in

ventor, may bo gi ven11
• 

(vi) Ko5rdinasie tusson vorstand, oog on hand word be-

oefon. Quickness and cleverness in almost any kind of work 
IJ ' 

depend on the extend to Y'i'hillh the eyes and hand have bGen 

trainedo 11 

(vii) Die beskrywingsvermo~ word vorstorka ,
1
The em-

ploymont o~ precise language and nomenclature is to some ex

tent necessitated by dictated drawing. 11 

Opvoedkundigo tokenwerk vergomaklik die behartiging van 

ander vakke. Tvken is 'n midd~l om feite in verband met re-

kenkunde, aardrykskund8? geskiedenis~ ~atuurstudio on weten-

skap to verduidelik. Meetkunde word daur middel van teken 

geleor, soos r<3kenkunde deur middel van syfers. Die skrif-

en tekenaktiwiteit word as sinoniem boskou~ daarom moet vroeg-

tydig d~ur middol van tekenondurrig die gesigs- on tassin 

ontwikkel word. 

Hierdie suiwer akadamies-utili taristies geor:t·~nteertl-e 

doelstelling word heelhartig ondorskryf deur Rawson, destydse 

inspekteur vir kuns onder die Kaapso Onde~Nysdepartement. 

Volgens hom moet tokene beoefen word nie met die doel om mooi 

prentj ies voort te bring nie ~ maar om te dien. -~~.s -:. '.;n!~'Pl.~.Sl;dql .. £tn 

die uitingsmoontlikhede van die kind te versterk. Token moet 

onderrig word as 1 n taal en ni . .) as 'n kuns nie9 dit moet ge

bruik word as 'n instrument en nie as •n speelding nie, 1 ) 

Vergeleke met die moderne opvatting van kunsondorwys beskou 

Rawson tekene oak as 1 n uitingsmiddel 9 maar vir hom is dit 

slegs diG uiting van die mens se waarnemings in die natuur, 

soos duidelik blyk uit die opskrif van sy inleiding~ Draw-
n 2) 

ing as a moans of e:s:prossion of .man's observations from nature~ 
1 

Hy grond sy beskouing op die ontwikkeling van die tekenkuns 

by die primitiewe volke, want ook by hulle is dit uitings van 

--...~ ...... -~- ..... --~-- .. ----·--.....--" ...... ___ _ 
1. Rawson~ A Manual of Drawing? Part· I, 4. 
2. T.a.p. P 1. 



-36-

natuurwaarnemings. ,}Nature is man's first and last iibrary~ 

as a child he must be taught to read some of nature's volumes • 

•.• From nature to literature and the fine arts is a morena-

tural an speedy progress than from liter&.ture and the fine 

arts to nature. 111 ) 

c. Uitvoering in die Praktyk: neiging tot beroeps-
kundig~. doe~~ -----·"-~-- ·----

Tekenonderrig was in die praktyk egter nie 

baie suksevol nie? soos uit inspekteursverslae blyk. Dit 

·kan in die eerste plek toegeskryf word aan onvoldoende oplei

ding van die onderwysers.· Inspekteur Corbett rap:porteer 

byvoorbeeld in 1907 ~ 11 The result appears to depend upon the 

recruitment of staff. If some of these are Home (England). 

or Transvaal trained ~hen some attempt is made to cope with 

the drawing syllabus. 112 ) In die tweede plek het die neiging 

ontstaan om die praktiese opvoeding as beroepskundige opvoed-

ing te beskou. So kla die Raad van Onderwys in hu1le vers1ag 

van 1914 byvoorbeeld oor die agterlikheid van leerlinge met 

betrekking tot een of ander beroep of aml;ag nadat hul1e die 

skool ver1aat het, ndat hij (die leer1ing) in een 'cul de 

sac' verzeilt raakt 9 en dat hij na enige jaren van werktuig-

like eenvoudige arbeid va1t in de gelederen van de onbruikbare 

mens en. it 3) Ook word in hierdie verslag gekla oor die al

gemene opvatting dat alle handearbeid as benede die waardig-

heid van die blanke beskou word. Inspekteur Thompson wys 

dan ook daarop dat die indiwiduele neiging van 'n kind 9 in

dien ontwikke1d, op 'n toekomstige beroep soos ingenieurswese 

of argitektuur mag dui. 4) 

d. Nei~ing t~~~u1turele Doelstelling~ 

Gedurende en onmidde]ik na die eerste wereld-

oorlog is die ontwikkeling op die gebied van kunsonderrig 

gestrem vera1 deur 'n groot tekort aan leermiddels. 'n Groot 

-----------~-----------·-

1. Rawsong A Manual of Drawing, 3. 
2. Verslag van Direkteur van Onderwys~ 1907, 64. 
3, Tweede Verslag van di.e Raad van Onderwys 1914~ 10. 
4. Verslag van Direkteur van Onde•rwys 9 1914 ~ 118. 
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aantal onderwysers het egter nou uit die Kaapprovinsie inge-

stroom en het ook nuwe idees saamgebring~ met die gevolg dat 

daar ook ten opsigte van die doelstelling van tekenonderrig •n 

klein verskuiwing plaasgevind het. Waar to~ dusver die 

praktie_se en beroepskundige aspekte beklemtoon is f duik nou 

die neiging o:p om die esteti_es-kul turele as:pek meer o:p die 
' 

voorgrond te bring. Reeds in 1917 beveel die Onderwyskommis-

si<? aan dat elke kind in die provinsie tJ zoowel voor zijn ge

noegen als voor zijn nut" behoort te teken. 1 ) In sy verslag 

·van 1923 meld die direkteur dat opvoeding al hoe meer as 'n 

middel tot sosiale welvaart bes~ou word~ en dit sluit ekono-

.miese welvaart·tno ,,Vocational training must be made cul-

tural and cultural training is as likely as not to be indirect-

ly vocational. 

bath." 2 ) 

We must not throw away the baby with the 

4. Die Ontwikkeling van diG Waarne.mende na die Verbeeldende 
Uiti~1924-193~·~----------------------------------

Gedurende die jare 1924 tot 1928~ onder die direk-

teurskap van H.S.Scott 9 het daar ander.maal 'n reori§ntasie 

van tekenonderwys plaasgevind. Reeds in 1923 het inspekteur 

Botha daaro:p gewys dat die hele skoolsistee.m 'n radika1e ver-

andering sal moet ondergaan o.m kinders vir die lewe met a1 

sy vertakkings te kan voorberei. 
11
0ns skool moet minder 

penlekkers en meer produsente lewer. 113 ) Die nuwe 1eerplan· 

wat-die kind se natuurlike neiging tot grafiese uiting bek1em-

toon~ ko.m in die praktyk nog nie tot sy reg nie. So kom dr. 

Gutsche in 1925 tot die gevolgtrekking dat ons onderwyssisteem 

vir die ~inders te· onderdrukkcnid · is .• 

geleentheid vir ekspressie kry."4) 

11
Hu1le (kinders) moet 

a. ::Seklemtoning .van. ind:J.widue_l§~_hoeftes en VGrlll£~ 

Die pendulum het na die ander rigting begin 

1. Onderwyskommissie 1917g Administrateurs-kennisgewing~ 
noo A16 1 24. . 

2. Vorslag van die Direkteur van Onc1erwys 1923~ 17. 
3. T.a.po 9 1923, 131. 
4. T.a.p. 9 1925 9 131. 
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swaai: van t0ken as 'n instrument vir intellektuele ont-

wikkeling en voorbereiding vir die praktiese lewe na tekene 

as 'n genotervaring~ 'n s~el en 'n uiting van die kind se aan~ 

geborG verbeeldingsvormo~. Die ori~ntasie het verskuif van 

vvat die kind ·behoort te w0et na wat die kind se aangebore ver .... 

mol:! en bGlangstelling ii7erklik is naamlik sy verbeeldings-

uitingo 

( i) ·' Di t spreek vans elf dat hierdie nuwe aanpassing 

van teke:r;wnderwys by c1iG kind se vormo§ns en belangstellings 

heelwat onsekerheid omtrent die funksie daarvan meegebring het. 

Om diensdoende onderwysers te hulp te kom~ is gebruik gemaak 

van die dienste van mnr. Green~ van die Johannesburgse Onder-

wyserskollegG~ wat skol8 besoek en deur lesings inligting aan 

onderwysc::Jrs verskaf het .. Op nuut word claarop gewys dat die 

sielkundige aspek van die kind op die voorgrond moet staan, 

sy indiwiduele potensialiteit en oorspronklike uiting in plaas 

van slegs sy uitings van waarnemings in die natuur. Die 

waarde van tekenonderrig.l~ in die gonotervaring van die kind 

en nie in utilitaristiese of solfs sedelike en estetiese op

Vo0ding nie., l) •1Die werk sal di-s vorm. aanneem van teken as 

'n spel, die ui tdrukking van beelde vrat 'n eerste plek inneem 

in die verbeelding.," 2 ) 

(ii) Hierdie doelstelling van vrye verbeeldingsuiting 

'b.;klemtoon die produsent se aspek. Die v';;rbeelding van die 

kind moet spontaan tot uiting kom in sy skeppende werk. Die 

kind is nie 'n afskryv'ler van sigbare dinge nie ~ maar • n beskry-

wer van onsigbare dinge.
11 
.... the drawing which they do is from 

mental thoughts and ideas; not from concrete things which at 

the momont are visible to the eye .• 11 3) Waarneming word nou 

op die agtergrond geskuif; 
11

Does not object drawing survive 

as a school subject because of the power o:f tradition and not 

--------------------·------
1. 
2. 

Green~ How to teach }.rawing~ 9-10. 
Departement van Onderwys 9 Transvaal~ RGgula!iles betref
fende laerskolo vir blanke kinders, 1929~ 55. 
Green: How to teach Drawing, 11. 
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because of any psychological or educational value it may 

possess?1 ) VGrbeeldingstekene vorm die basis van tekenonder-

wys. Tekene word dus as 'n taa.l beskou en nie langer as 'n 

aktiw~teit om sigbare dinge te beskryf nie. 

b. N~ei.ginl£ ~ot be~_?:ng: van sosiale behoeftes. 

Die radilrale ommesvvaai ten opsigte van alge- · 

mane orientasie en doelste1ling kon in die praktyk nio maklik 

tot uitvoering· gebring word nie. Diensdocmde onderwysers het 

bly vaskleef aan die akademiese opvatting van tekenonderrig. 

So rapporteer inspekteur Moir.Robb in 1927 dat die leerp1an 

we1 baie bedagsaam opgeste1 is~ ma~r dat die doel ·en .moontlik

hede nie altyd begryp word nie. 2) Uit ander inspekteurs- · . 
verslae blyk dat baie onderwysers wel pogings aanwend om te 

voldoen aan die ui tingsbeb.oefte van die kind se verbee1ding, 

maar oor die algemeen word daar nog 'n groot leemte ·aangevoel. 

Saam nlGt die indiwiduele het nou ook die sosiale behoef-

te pp die voorgrond getree. Inspekteurs· dring herhaaldelik 

daarop aan dat die kulturele em die·estetiese ontwikkelingvan 

1eerlinge meer beklemtoon moet word. Altwee eienskappe kan 

egter a11een in en dour ·~ gemeenskap tot openbaring kom. 

OndervvysGrs het nou in die danker rondgotas. Die noigin.g het 

ontstaan om oar te slaan van die produsent na die verbruiker

aspek in tekenonderrig. As uitgangspu.nt is nou aanvaar 1 n 

skeppende uiting in belang van die gomeenskap en die praktiese 

iewe. Die doel van kuns word nou beskou uit die oogpunt van 

die gemeenskap in plaas van uit die kind se standpunt.. In

spekteur Botha wys.dan oak daarop dat die ~rnstig gesinde bur

ger die geha1te van ons opvoeding aan die produk beoordeel 

en nio a11een aan die eksamenuit~lae nie.3) 
Die doel en strewe van tekenonderwys het by diensdoende 

onderwysers nou hee1temal vervaag. 

behoefte aan he1derheid. 

Daar was 'n dringende 

l. Green: How to· teaoh Drawing, 11. 
2. Vers.lag .van Direkteur van Ondervvys 1927, 100. 
3 •. T.a.p., 1931, 41. 
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5. Kuns as Skoonheid; Beklemtoning van Skeppende Uitingg 
1936-1950. 

Op aanbeveling van die Nasionale Buro van Onderwys 

en Maatskaplike Navorsing is in 1936 Arthur Lismer van die 

Kunsgalery van Toronto deur die vier provinsies uitgenooi om 

onderwysers oor tekenonderwysaangeleenthede toe te spreek. Sy 

besoek was 1 n kragtige bydrae tot 'n nuwe uitkyk. Die term 

"tekenonderwys" word nou vervang deur >I kunsonderwys". Reeds 

in die volgende jaar kom inspekteur Viljoen en Gardiner tot 

die bevinding dat daar 1 n hele omwenteling by die onderwys van 

.kuns plaP>sgevind het. ~Haas in alle skole word daar deur die 

leerlinge werklike nuttige praktiese werk' gedoen, en soms word 

kunswerk van 'n ho~ peil in verband met hierd:i.e v"ak ve;rig."l) 

Wat kenmerk hierdie nuwe uitkyk? 

a. Die Ontwikkeling van die _Skeppende ·ui tings:vermo~ ter 
Verryking van die Sosiaal-ekonom~ese Omgewing. 

In die eerste plek het ons hier te doen met 'n 

verskuiwing van tekene as taal na tekene as skoonheid. In 

die tweede plek word die waarde van kuns nou gesien vanuit die 

produsent sowel as die verbruiker se oogpunt. Die doel is nou 
. 

om die kind op te voed tot 1 n esteties-konstruktiewe lewe deur 

kuns wat die gemeenskapslewe sal verryk; ,1 the development of' an 

atmosphere of' creative living through art 1 that will enrich the 

communal lif'e. 2 ) Die kenmerke van hierdie nuwe uitkyk kan dan 

soos volg opgesom word: 

(i) 'n Realisering van die wereld waarin ons lewe in 

plaas van 'n verering van die oue. 

(ii) Lewendige uiting van.die kind se ervaringe in plaas 

van historiese en prof'essionele f'eite en nabootsings. 

(iii) Ongebonde aktiwiteit in plaas van af'hanklikheid van 

vaste re~ls en teorie~. 

(iv) Uiting van persoonlike reaksies op f'undamentele 

wette van individuele groei in plaas van 'n strewe na volmaakt

heid in waardigheid en akkuraathetd,- f'eite en werklike voorkoms. 

-------------------------
1. 
2. 

Verslag van Direkteur van Onderwys 1937, 
Lismer~ The Teachin of Art in Primar 

93. 
and Secondar 
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(v) Kuns as 'n sosiale· vak in verband gebring met 

persoonlikh~id en selfuiting in plaas van 1n gefsoleerde 

verband gebring met bekwaamheid~ bedrewenheid en 

(vi) Oorspronklikheid van se idee in 

bootsing, kopieer en akkuraatheid as wenslike gewoontes. 

(vii) Karakter~ met trots e prestasie as wenslike 

strewef waarby 

uniformiteit 

e kind sy eie standaard bepaal ·,plaas van 

resultate gebaseer op grootmensstandaarde. 

(viii) Tirang na perso skoonheidsbelewing en skeppen-
1 

de uiting plaas van re vir en kennis omtrent kuns ( 

v~ kuns nie). 1 ) 

doel van kuns ons alledaagse lewe is, om op ons eie 

natuurlike manier te gee aan ons gevoelens. en gedagtes, 

om sodoende vas te le wat vir ons mooi en skoon is, sodat ons 

tot nut kan wees die gemeenskap waarin ons lewe en saam 'n 

kultuur van ons eie opbou. Kuns is nie 'n gier van en-

keles nie; dit is· 1 n leefwyse, 1n belewing of ervaring~ wat hom 

' openbaar in van skoonheid en vakkundigheid. 
11
Die kuns 

moet as 'n noodsaaklike lewensfaktor en nie as 'n verfynde 
u2) .,. begaafdheid beskou word So word dan ook die kind, se · 

belangst en ui tings van sy :persoonlike reaks.ies teenoor 

die lewe openbaar gemaak deur kuns. Ons moet dus slegs 1 n 

goeie gesindh~id teenoor kuns by die kind?rs ontwikkel~ Ons 

doel dan alleen bereik word wanneer kunsaktiwiteite ge-

korreleer wo*d met aktiwiteite die skool. Verbeeld.:. 

ing en uiting moet •n deel van .alle.leervakke. vorm. 

b. Beklemtoning van Handwerkaktiwiteite deur Aktiewe 
Leerkragte,. 

·was inderdaad 1 n edele doolstelling waar-

deur die est es-opbouende funksie van kunsonderwys beklem-

toon word. Die praktyk kon er nie tred hou met hierdie 

verreikende omwenteling nie.~ deels omdat dit hoofsaaklik van 

oorsee ingevoer is en dus vreemd was vir onderwysers en kinders 

----------------------~--

1,. 

2. 

smer~ The Teaching of Art in Primary and Secondary 
Schools and Training Colleges, 7. 

Transvaalse OnderwvAriena-rt;::;ment_ Omt=~ennhrief De IV, 
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in ons provinsie,' en deels omdat dit tn diepgaande kennis van. 

die sielkundige aspek van kinderkuns vereis het. Ons leerkrag-

te was nie daartoe voorberei opgelei nie. Die gevolg was 

dat e meeste van ons leerkragte ~ie vak as te moeilik peskou 
' het. Sommiges het ·die ond~rrig laat bly so·os di t vroeE:lr was; 

andere het van die probleem onts geraak deur kunsonderwys 

heeltemal uit hulle leerplan te elimineer. Inspekteur Lighten 
. . 

rapporteer in l939g nTeken, skynbaar die Aspoestertjie van die 

skoolvakke word tot die begaafdhede van min onderwysers gereke~~ 
Die idee het posgevat dat die onderwyser alleen tot skeppende 

uiting kan opvoed wanneer hyself in daardie opsig kan presteer, 

met die gevolg dat ywerige leerkragte wat die werk nie hee-ltemal 

wou staak nie, hulle al hoe meer toegespits het op handwerk

soorte of vlyte waarin dit vir hulle makliker was. om te kan 

presteer. Die.skeppende uiting is al hoe meer in die kanale 

van praktiese handwerksoorte gestuur1 veral sodanige aktiwitei-

te wat in direkte verband met die praktiese staan. 

· c. ~unsvlyt - die Nuttigheidsgron~slag. 

Om aan behoefte vir esiaal opgeleide 

leerkragte te voldoen 9 is in 1940 'n begin gemaak met spesia-

liseringskursusse aan pns Kolleges. term "kunsonderw;ys" is 
. . 

nou vervang deur .;Jrunevlj't", ~a!; ongelultkig • n · foutiewe ver-
taling van die·Engelse term HArt and Orafttt is, en wat fatale 

gevolge meegebring het. Deur ons leerkragte is kunsvlyt dan 

ook tereg.in die sin van 
11
art-craft 11 , wil s~ kunstige hande-

arbe;id vertolk. In ons skole is die klem nou verskuif van 

kuns na handwerksoorte wat e kind behoort te kan doen ooreen-

komstig die behoefte van omgewing. 

In die leerplan van.l942 word gemeld dat e onderrig 
2) . . 

1,soveel moontlik nuttigheid tot grondslag moet h~'J Die stel-' 

lings en beginsels soos uiteengesit deur Lismer word aanvaar 

met die verskil dat hulle nou meer op handwerkaktiwiteite in 

plaas van kunsakti~·i tei te toegepas vvord. Die pendulum het nou 

-------------------------
1. Verslag.van Direkteur van Onderwys ·1939, 85, 
2o Transvaalse Onderwysdepartement. Voorgestelde Leerplan 

vir Kunsvlyt 1942,· 2. 
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weer na die ander·uiterste begin ewaai, naamlik die ekonomie

se aspek wat utili tarist~es en indu.strieel geori§nteer is. 

In 'n mate kry die doel nou ook 1 n akademiese strekking; >;•.. 1 

bowendien hoort 1n vak wat koordinasie van die spie~e ontwik

kel en handvaardigheid aanmoedig 9 in iedere ~oderne leerplan 

.tuis. "l) Die waarde 1~ nou meer in die proses of aktiwiteit 
' . ' 

self. So bevat dan die leerplan feitlik ·,n opsomming van all, 

moontlike handwerksoorte en aan elkeen word blykbaar eweveel 

opvoedkundige waarde geheg. 

(i) Onsekerheid in die Praktiese Uitvoering van 
Kunsvlyt. 

In die praktyk het ~nsvlytonderrig sy doel 

gemis, deel.s op grand van bogenoemde dubbelsinnige vertolking 

. van die term en deels op grand van ontoereikende toerusting en 

materiaal .. Die leerkrag se bekwaamheid as kunsvlytonderwyser 

is nou getoets op grand van sy vernuf om van afvalmateriaal en 

tuisgemaakte toerusting gebruik te kan maak. . So rapporteer 

inspekteur Du Toit in 1943~ Hierdie moeilikheid (om voor-
u . . 

rade te bekom) openbaar beide die vindingrykheid van sommige 

onderwysers en die gebrek aan inisiatief by ander. 112 ) Die 

Onderwysers het nou koers verloor en op 'n luk-raak manier 

hu+le pad probeer vind, odat inspekteurs Markotter en Meyer 

moes rapporteer~ nKunsvlyt ont:vang baie a~ndag, rqaar dit is 

jammer, hoewel dit verstaanbaar is 9 dat daar soms in verkeerde 

rigtings gestuur word."3) 

Om diensdoende onde~vysers te hulp te kom 1 is in 1943 

oorgegaan tot die aanstelling van kunsvlytopsigters wat in 

naam verbonde was aan die kolleges en in noue kontak moes bly 

met die w~rk wat daar ten opsigte van hulle vak gedoen word.4) 

Ongelukkig is die kontak met die werk aan die kolleges totaal 

verontagsaam en is ook die leerplanne opgeste·l sonder· oorleg-

pleging met die kollegenersone .. Die gevolg was dat ook die 

-------------------------
1. 

2. 
3. 
4. 

Transvaalse Onderwysdepartement~ Voorgestelde Leerplan 
vir Kunsvlyt 1942, 2. 
Verslag van Direkteur van Onderwys 19{3, 76. 
T,.a.p., 43. 
T.a.p., 12.,. 
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· sienswyse van onderwysers wat tot die ssie toetree, a1 

dikwels gebots het met die van die opsigters~. 

Hoewe1 die 1eerp1an van 1948 oor e algemeen baie o 

eenstem met die van 2 1 is dit opva11end dat hier 

eg word: . 11~1ke kind in die 1aerskoo1 behoort in kuns 

rig te ontvang.nl) · Een van die v1yte sou voldoende wees. 

Die a1gemene neiging vandag is ook om aan kuns weer sy reg-

matige ~lek in di.e opvoeding terug te besorg en om sy esteties-

ku1turele funksie te herstel • Hier dien daarop ge1et te word 
• '·. dat. kuns 1 n skoonheidsbelewing is wat vera1 deur die estetiese 

gevoe1 bepaa1 word en esteties-opbouend is, terwyl kunsvlyt 

tn aktiwiteitservaring is wat veral deur die intellek bepaal· 

word en motor-konstruktief van aard is. Laasgenoemde vorm dus 

slegs tn onderafdeling van die wyer begrip van kuns. 2 ) 

6. Slot. 

Die historiese ontwikkeling van doelstellings kan 

ons dan. in hooft~ekke as volg diagraw~aties saamvat: 

2. 

"""- ... -........ ....... 
J ste wire/Jc"'oi:-w9 , 

' ' " .. .., /Jttrwaal'loslng : 
.., ... .. .. .. " (<6r~m) 

~ -- -- " ~ verbeeldiPgsuill1J.9 ~~~,. 

Transvaalse onde~ysdepartment: Voorgestelde Leerp1anne 
vir Grade - Standerd VIn , 1948, 198 •dmtl 
1 n Kr:i tiese bespreking van die huidige·l\ vo1g onder 
Afdelin C 



-45-

Die groot moeilikheid in die verlede was: 

(i) Afdwinging van ori~ntasies en doelstellings wat 

nie uit ons eie geledere voortgespruit het n~e, maar van el

ders ingevoer is~ en 

(ii) Toepassing van nuwe doelstellings voordat die 

pnderwysers daartoe voorberei was Bn verskaff~ng van hulp op 

•n tydstip waar ~n hernude ori~ntasie reeds weer voor die 

deur gestaan het •. 




