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HOOFSTUK
DIE
l.

METODE

VI.

VAN

KUNSONDERWYS.

Inleiding.
O~der

metode verstaan ons die weg of wyse waarop

die inhoud aangebied en die· doel bereik words
deur vier faktore
ons

strewe~

bepaal~

:Oit word. dan

die .aard van die resul tate waarna

ons kennis van.die .aard van die kinderpersoon-

likheid; · ons kennis van· die prosesse wat bereik moet word,
en die draagwydte van ons bekwaamheid.l)

As leidraad vir die

bepaling van die metode by kunsonderwys dien dan veral die siel
kundige benadering van die leerproses en die kunsaktiwiteit.
Omdat leer

1

n aktiewe proses is en die aandeel van die

leerling net so belangrik is soos die van die onderwyser, vorm
die leerlingaktiwiteit 'n belangrike deel in ons metode van
onderrig.

Ons aanvaar dat die belangrikste maatstaf waarmee

hierdie faktor gekontroleer moet word daaruit $al bestaan dat
wor~,

die vorm van die aktiwi tei·t wat in die metode toegepas

sal ooreenstem met die vorm wat in die praktiese lewe van toepassing j,s.

:Oie

vermo~

van die leerling speel hierby

1

n

belangrike rol.
By die kunsaktiwi tei t kry ons veral t.wee

p~osesse

die bepaling van die metode in ag geneem moet word:

wat by

(i)

:Oie opties-'persepsuele proses, waardeur 'n idee of geestesbeeld gevorm word; dit sluit ,alle visuele sensasies in.
beelding speel hier 'n belangrike rol.
fiese proses 9 waardeur
sie van

·~

1

(ii)

:Oie

Ver-

motor~gra

n sintuiglik waarneembare interpreta-

idee moontlik gemaak word.
"

Die bewegings van die

------------------------1.
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hand word deur die visuele geestesbeeld bepaal.
Wysigings van metodes spruit veral voort uit 'n veranderde begrip van die aard en wese van die kuns en die daaruit
voortspruitende doelstellfng van kunsonderrig.
aangepas word.
2..

Metodes moet

I

Kunsopvoeding deur die Praktiese Lewe tot 1900.
Die kinders van ons Voortrekkergeslag, op trek en in

gevestigde gemeenskappe, het in ,·n

~yd

opgegroei toe ons pio- ·

niers nog in 'n onherbergsame omgewing moes worstel vir hulle
Hulle moes hulle nie alleen by die nuwe omgewing ·

.bestaan.

aanpas nie, maar moe8 dit· ook vorm en fatsoneer om te kan beHulle, was in 'n baie noue.r kontak met die natuur en

staan.

hulle indrukke was dus besonder sterk.
bewondering vir

Hulle het re$pek en

e nuwe omgewing betoon en wat meer is, daar

het die drang en behoefte ontstaan om aan hierdie belewing uiting te _gee.
voral bGsig

Weens die gebrek· aan verfmedia het hulle hulle dan
geho~

met handwer.kaktiwiteite·

8008 kerfwerk,

e kunsbelangstelling

vlegwerk? houtsneewerk en borduurwerk.

het dus veral deur die gebruik van beskikbare materinle tot uiting gekom, Ook diG

'verbeeldingskr~g

kon

hier tot sy reg kom;

so is daar byvoorbeeld vorsierings op huishoudel.ike ar.tikels,
/

pype, kassios ·oil; trekge:rcedskap aangebring.
Ons voortrekkergeslag was dan ook daarop_ aangewys om
self vir sy implements en huishoudelike artikels te sorg.
deur is

1

Hier-

n beroep gemaak nie alleen op sy verbeeldingskrag nie,

.

maar .ook op sy praktiese sin en sy vindingrykheid.

Dit het

'n onbewustelike belangstelling in voorwerpe meegebring.
uiting van

e skeppingsdrang was dus hi er.

1

Die

n lewensnoodsaaklik-

heid; hulle moes hulle hande gebruik om iets te vervaardig.
So was dan die voortrekkerkuns die resultaat van hulle

ef-

wyse.
By die Voortrekkerkind kon die skeppingsdrang dan op 'n
natuurlike wyse in twee rigtings tot uiting kom:
moois te maak en om iets nuttigs te maak,.

om iets

Elkeen kon op sy

-63iets tasbaars tot die

bydra.

~emeenska,p

Nuttigheid, natuur-

getrouheid, eenvoud en sl{oonheid"was die grondgedagte by hulle werk.
re~ls

. Die kind was in sy kunsakliiwi tei t nie gebonde deur

of maatstawwe nie.

'vir die

wer~etode,

bygestaan het.

Oorspronkli~heid

was die grondslag
raa~

terwyl.die ouers slegs met

en daad

•n·Spesif'ieke kunso:pvoeding het daar nie be-

staan nie 2 want die hele lewe het uit

beoefening van die

kunste bestaan.
Die ontstaan van gevestigde gemeenskappe in dorpe het
spesialisering meegebring.

Ambagsman 9 beeldhouer en skilder

het elkeen nou sy eie weg gevolg.

Die moontlikhede vir tn

ini:liwidu se kunsuiting is nou beperk, want bogenoemde funksies
word nou deur spesialiste verrig.

Di t het nou no.odsaaklik ge-

word om hierdie leemte deeur middel van die opvoeding aan te
vul.
3.

Alle pogings is egter deur die oorlog verydel.
·Die Akademies-Objektiewe Benadering 1900 tot 1924.
(a)

e Kineste;tiese en Meganiese Tekenmetodes;
Motor-grafiese Prosesse 1900 tot 1906.
Dit was vanaf 1903 dat tekenonderrig die eerste

keer in die leerplan van die Transvaalse laerskool ingesluit
is en·wel om akademiese redes.

Dit moes daartoe bydra om die

intellek te ontwikkel en om die
Di t is opgeneem as

1

te versterk.

persepsievermo~

n mnemoniese leorvak. r1,..,.

are obliged to look carefully and

~he.

i~telligently

pupils

in order that

the memory may retain that .which is seen in the form of storedup observation> 1 )
Tekenonderrig is in die tyd op •n kinestetiese wyse benader.

Die leerling mo

·die fatsoen van •n voorwerp ·op pa-

pier voel terwyl hy gedurig na
word

handbewegin~s

voorwerp kyk.

met'waarnemings gekoordineer.

volle aanvulling is dan ook

Hierdeur
'n Waarde-

e toe-oog tekenmetode waarby die

potlood op die papier geplaas 9 die

·a~

aangewend word om dan die beeld

die gedagte te omlyn.

gesluit en 'n paging

-------------------------1.
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Hierdie metode bevorder die vertalingsproses·, dit wil
sintuiglik waarneembare interpretasie van

geestes~eelde

die
en

veral twee-dimensionele·weergawes
van drie-dimensioneie waar,
nemings.
Die leerplan van 1903 maak voorsiening
werk in massas_en buitelyn;

v~r

vryhandteken-

vir tegniese tekenwerk met gebrui
Laasgenoem-

making van tekeninstruniente en van modelleerwerk.

Vir alle teken-

de dien as aanvullig vir die eerste twee.

werk word· dan die volgende metodes aanbeveel;
dikteer-,

gehe~eteken-,
. rtt.iftcdes

die kopieer-.
herhalings- en uitvindingsmetode. 1 )

\1\.

.

Ons kan hierdie .11.twee groepe verdeel, :naamlik ( i)

nabootsings-

/

metodes en (ii) meetkundige metodes.
(i)

Die Nabootsingsmetodes.
In die kopieermetode word daarna gestrewe
In die

om gegewe vor.rne deur die klas te laat reproduseer.
-

.

laer klasse:demonstreer die onderwyser die verlangde bewegings
en die leerlinge reproduseer die resultate een na die ander. Di
doel is dus om. 'n res~ltaat te dupliseer. "Kopieer is dus 'n ·
doe1 op sigse1f .en ·kan, streng gesproke, nie as nabootsing beskou word nie.
Laasgenoemde aktiw:i.. tei t dien dus as .' n midde1
waar~eur •n res~ltaat· bereik kan word.
.
..
Vo1gens die dikteermetode moet 1eer1inge bew~gings
uitvoer wat deur die onderwyser gedikteer of voorgeskryf 9 word.
Ons het dus hier te doen met nabootsing as

1

n herha1ing van

'n hande1ing met die doel om te leer hoe om 'n onaktiwitoit:uit
te voer.

Die nabootsing van die onderwyser se aktiwiteit

kan gelyktydig met of onmidde.l1ik na die demonstrasie geskied ..
Hieruit het

verski~lende

variasies

ontw~kke1,

byvoorbee1d

dotjiesteke~ o~ dikwels ook 'stigmagrafie genoem~

0

werk op ge-

linieerde oppervlaktes en simhoolteken, wanneer 'n vera1gemeende vorm as nuk1eus of uitgangspunt gedikteer word •
. Deur die geheue-tekeruneto.de m.oet die leerlinge oe;3fening
.

\

kry om bekende vo-orwerpe te kan teken sonder om daarna te
I

kyk, meesta1 voorwerpe wat reeds van tevore

1.

gekopieer of

Report of the Director of Education 1900-1904.
Drawing Syllabus, 121. ·

. -65of gedikteer is.
vermo~

in teken

Dit word dus as 'n benadering_van die leerbeskou~

Hie.rdie metode neig egter daartoe

om die waarnemingsfunksie van die

tekenfunksie te skei, dit

wil se die o:pties-:persepsuele van die motor-grafiese proses.
.

Gewoonweg bestaan die met ode ui t twee sta:ppe.
:plek moet

.

· In die eerste

e voorwerp vir' 'n korter of langer tydsbestek ·waar-

geneem word en in die tweede :plek moet dit op 'n kinestetiese
of toe-oogmanier uit die· geheue geteken word.

J

Ook hieruit

het verskillende variasies ontwikkel; byvoorbeeld

1

n voorwer:p

in 'n doek toegedraai, word deur die-leerling betas en na aanleiding van die visuele ass_osiasie wat deur die tassin opgewek word, uit die geheue geteken.
(ii)

Die meetkundige metodes.
Die herhalingsmetode berus daarop dat dieself-

'
de vor.m op tn meetkundige
basis herhaal word sodat dit 'n pa-

troon of ontwerp vorm, byvoorbeeld die herhaling van syfers
en letters.
Deur die uitvindingsmetode word ·aaarna gestrewe om die
leerlinge op grond van hulle verworwe kennis en bekwaamheid
oorspronklike ontwer:pe 'of tekeninge te laat v:ervaardig.
Die meetkundige metodes bestaan dus uit intellektuele
en vernuftige toepassings van die grafiese woordeskat wat deur
nabootsingsmetodes verwerf is;

daarom word hulle in verband

met meetkundige en patroontekenwerk gebruik.

Dit is daarop

gemik om die motor-grafiese handeling te versterk.

Hier

word dan·gebruik gemaak van tekeninstrumente vir die toepassing van lyne, sirkels? bo~, vlakkes en vaste liggame op orto~
grafiese :projeksies, 1 6f meetkundige ontwerpe, dit wil se
herhalings van meetkunqige fatsoene wat met tekeninstrumente
gekonstrueer kan word.
In die praktyk was onderwysers oor die algemeen huiwerig
om te demonstreer en het om die rede die meganiese as:pek van
~-------------------------
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b.

Voorwerptekenmetodes;
Prosesse 1906.

die Opties-Persepsuele

Deur die leerplan van 1906 word dan veral die
voorstelleride in plaas van die meganiese
toon.

tekenvermo~

beklem-

Ons het nou te doen met beeldende waarnemingsuiting wat

. neur verskillende maniere van voorwerpteken beoefen word.

Dit

is opvallend dat verbeeldingsamestellings, wat ook onder beeldende uiting ressorteer nog buite rekening gelaat word.
kan teken, meet die kind eers leer om waar te neeme

Om te

Die hand

het minder met goeie tekenwerk te doen as wat in die verlede
beweer is.
Die voorstellende tekenvermo@ word dan deur die volgende
.metodes ontwikkelg
(i)

Vryhandteken van organiese, gekonstrueerde en ge-

ografiese vorme om

idees van spesifie_ke vorme te verkla?.r.

Sukses hierin hang nie soseer van die intelligensie
van die skerpsinnigheid van die
(ii)

nie, maar

waarneming~ermo€3.

Geheueteken van bekende voorwerpe om die kind op-

lettender te maak en om hom te leer om oop-oog deur die lewe te
gaan.

Hierdeur meet

(iii)

n grafiese woordeskat opgebou word.

Tegniese tekenwerk 9 wat veral daaruit bestaan om

volgens skaal te
g'Gnsie af.

1

teken~

Sukses hierin hang van die intelli-

Ons het dan hier te

werpe wat vooraf gemeet word.

do~n

met die tekening van voor-

Hierdie metode word dan ook op '
'

'

patroonmaak en ontwerp toegepas, waar motiewe,wat.vir

·randontwerp~

en spasievulling geskik is,gekonstrueer word.
(iv)

Modelteken, veral van vas

en gipsmodelle soos hulle gesien word.

deur 'n beskrywingstegniek
met woorde.

ve~~erf

liggame (type solids)
Die leerling moet hier-

waardeur hy meer kan

s~

as

Die.uitbeelding van verhoudings en :perspektief
'

geniet hier die meeste aandag.
aangeleer word:

Veral twee begri:ppe moet dus

die :prentvlak (picture plane) en die afbake-

ningsmetode (block-in method).

Om

1

n begrip van die prent-

vlak te verwerf ,.word van. t n glasrui t gebruik g'emaak wat tussen

-67"-

die leerling en die voorwerp geplaas word; hierop word dan die
fatsoen van die Voorwerp nageteken
sien word.

pOOS

dit deur die ruit ge-

Eenvoudige re~ls in verb~d tne't ~oogJ.yn,· ..ver- ·

dwynpunte en relatiewe verhoudings kan dan opgestel word. . Om
dan die voorstelling op papier te kan· oordra, moet die·leerling volgens die afbakeningsmetode te werk gaan.

Deur mid-

del van lyne·word die fatsoen(e)· van die voorwerp(e) eers op
'n meetkundige manier afgebaken en besonderhede daarna.ingevul.
Die kopieermetode word nou verwerp, omdat dit nie die
ware .tekenverm.o§ bev.order nie; maar die diktee.rmetode word
nog behou, omdat die intellek daardeur ontwikkel en

1

terminologi? daardeur ontstaan.

ontwikke-

Die gegradueerde

l.Lng word gebaseer op die ingewikkeldheid
'

.

v~

n·eksakte

voorwerpfasoen:e.

·Sd't'.>rd .. met plat voorwerpe begin wat geleidelik tot ingewikkelde· st.Jllewes ontwikkel.
..

Hierdie metodeS wat oor die algemeen daarop gemik was
om 'n soort tekenskrif of tekengrepe aan te leer; het

oo~

'n

sekere mate van bekwaamheid van die kant van die onderwyser geverg.

Waar hierdie bekwaamheid ontbreek het, moes

hul toevlug tot boeke neem.

onderwy~ers

Inspekteur Mansfield was dan

genoodsaak om in 1907 te rapporteer dat die waarde van 'n voorwerples wat. uit

1

n boek gegee word s9nder enige waarneming,

·ontdekking ·of uitvinding van die kant v~~ die leerling feitlik
baie gering is. 1 )
Baie onderwysers het ook nog aan die.kopieermetode bly vaskleef en inspekteurs moes herhaaldelik op
die noodsaaklikaekd van geheueteken wys.
c.

Die Natuur as Uitgangspunt en Leermeester; Teken
as die Grammatika van Kuns; die Opstel-metodes 1909.
)

Die nuwe ori§ntasie in die algemene opvoeding,
·naamlik een wat die leerling. sal voorberei vir sy latere prak,

tie~e

lewe, het'dan

oo~'

'n gedeeltelike wysiging in die bena-

dering van tekenonclerwys teweeggebring.,.

Die leerling moe's

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

l.

· Verslag van die Direkteur van Onderwys,

1907,
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-68.geleer word om

produktie~

en

sel~standig

te kan werk.

Deur teke1

onderrig op skool moes die leerling in die eerste plek die geleentheid kry om die grondslae of grammatika· aan te leer en in
die tweede plek moes hy oefening kry om dit selfstandig te kan
toepas.
Die natuur vorm nou die uitgangspunt vir die metodes.
Alle kuns kan beskou worq as 'n opsomming van waarnemings van
die natuur ..

Die voorstelling van natuurverskynsels vorm die

'

oasis van alle grafiese kuns 9 en dit is hierdie basis wat in die
laerskool aangeleer moet word.

11

Drawing is not studied in

Elementary Schools primarily as Art, any more than Reading,
Writing and Composition are studied primarily as li terature .. 11 l),
Die metodes is· dus nou daarop gemik om die pro'ses van waarneming, beoordeling en afbeelding van voorwerpe in die natuur te
ontwikkel.
Hierdie metode behels in die eerste plek

Natuurteken~

die reeds bekende modelteken, dit wil se die tekening van gefatsoeneerde vorme met duimstok
en vryhand, asook
.
. volgens skaal.
Iri die tweede plek slui t di t ook ·die tekening van natuurlike
vorme in ..

Dit geskied in twee stadia:

analise en daarna

1

eers 'n meetkundige

n prentevoorstelling van
•

natuu~like

vor.me •

Die onderwyser verduidelik die onderl::lggende beginsels en die
leerlinge werk dan splfstandig.
'

Patroo:nrn.a~k

en Ontwer;p.

tuurteken gekorreleer.

Hierdeur word meetkunde en na-

,peometry as a Science may be evolved

from the study of natural forms and Pattern Drawing may be made
complementary to both branches of work. 112 )
die aanleer van ·die

begi~sels

So word begin met

van ontwerp deur eenvoudige

meet~

'

kundige

patron~

en daarna word geleidelik oorgegaan tot kon-

vensionele verwerkings van natuurlike.vorme.waarby die moontlike praktiese toepassings in gedagte gehou moet word, byvoor- ·
beeld die toepassing in karton- 9 hout- of naaldwerk. ·
~------------~--~-----~---

1.
2.

Rawson~

T.a.p.,
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-69Die sukses in die praktyk het van die indiwidualiteit en
bekwaamheid van die onderwysers afgehand.

Aan die een kant·

het hulle gevaar geloop om, te o:m.slagtig te werk te gaan; aan
die ander kant was ·a.aar die gevaar van tyd verkwisting.

Som-

:m.ige onderwysers het bly vaskleef aan die blote nateken van
klaarge:m.aakte tekeninge; andere is ontmoedig deur die kinders
se gebrekkige. tekeninge.

Met betrekking tot natuurteken en

die onderrig van perspektief is leerkragte dikwels nie alleen
deur hulle eie tekortkominge ontmoedig nie, maar ook deur ongeskikte klaskamers.

4..

n· Subjektiewe, .Pedosentriese lSenadering; Besklj"Wingsin plaas van Waarnemingsteken, 1924 tot 1936 •
1

. Omdat tekenonderwys oor die'algemeen nog nie die vrugte afgewerp het wat verwag is nie 9 ·is vanaf 1924
nadering van die vak aanvaar.

1

n nuwe be-

Die idee om iets op die leer-·

ling af te dwing wat volgens ons mening beter is as dit wat
Die waarde
die natuur hom gegee het, word nou verwerp. 1 )
van die vak word nou meer in die lig gesien van genot en tevredenhe.id wat . die kind daarui t put.

Die objektiewe benadering

van die verlede word nou vervang deur

1

n subjektiewe benadering

en die metodes word op die oortuiging gebaseer

d~t

die kind van

natuur nie 'n afskrywer is nie, maar 1·n beskrywer van verslrynsels,en idees ..

Voorstellings- of voorwerpteken word dus deur

!Jeskrywingsteken ve·rvang en hierby speel die verbeelding

1

n

uiters belangrike rol.
(a)

Illustratiefteken of verbeeldingsamestellings vor.m

dan die basies van ons tekenkursus, en ontwerp, beskrywende
waarnemingsteken en
pek aan te vul.

kunswaarderin~

dien alleen om hierdie as-

Hier word dan veral van drie metodes ge-

bruik •gemaak ..

(i)

Spelteken~

Die onderwyser voorsien die. materiaal,

en die kind gaan op sy manier te werk soos hy by die.huis sou

------------------------1,.
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How to Teach Drawing,

8.

doen, dit wil s§ plesierig en genotvol,
(ii)

Storie·illustrasie:

Die onderwyser dra 'n storie

of' gedig aanskoulik en lewendig voor 'en beklemtoon twee of'.drie
.belangrike insidente ter wille van die swakkere kinders.

Die

leerlinge teken dan hulle eie vertolkings.
(iii)

Suggestief'teken~

Die onderwyser gee 'n-verbale

van een of' ander denkbeeldige onderwerp ~n die klas·gee

prent

dan na aanleiding van hierdie suggestie sy eie idees graf'ies
weer. ·
(b)

Beskrywende

waarnemen~steken

(alleen vir

ho~r

Hierdie aspek vervang die obj ektiewe voorwerptekentipe-.

klasse)
Vir

ouer kinders is dit die sleutel tot sukses in illustratief"
teken.
Daar is geen diktering, geen afdwinging van die onderwyser se idees nie en niks wat die kind se oorspronklikheid sou
belemm.er nie.

Di t dien om by die kind 'n graftese vwordeskat

op te bou en het te doen met feite in verband met verhoudings,
f'atsoen en kleur.

Voorwerpteken is nou nie alleen die korrek-

te nie.maar ook die Artistieke voorstelling van bekende gefatsoeneerde ·en natuurlike dinge. 1 )

Dit- is· artistiek omdat nou

ook die indiwidualiteit van die kind tot uiting moet kom; (eers
tn korrekte waarneming, dan die artistieke yertolking daarvan).
Ontwerpg

(c)

Onder antwerp word nou verstaan die·ver.

.

siering deur middel van konvensionele patrone wat o:p nat:uurlike·,
geometriese of abstr~kte vorme gebaseer is. 2 ) Net soos in
'

_illustratiefteken word ook hier die uitvindings- en skeppingsvermo~

van die kind betrek;

albei word subjektief' benader.

Ontwerp is dus verwant aan maar nie dieself'de as illustratiefteken nie.

Die ooreenstemming bestaan daarin dat·kinders iets

meet produseer wat so ver dit hulle betref nie bestaan of bestaan het nie.

By die onderrig word veral twee metodes aange-

wendg

(i)

Die

eenheidsmetode~

'n Natuurlike of konvensionele

-------------------------Green:
T. a.p.

~
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-71vor.m, bekend as 'n eenheid of motief, word herhaal om 'n paHoe .interessanter en

troon te vor.m ..

heid, hoe lewendiger die ontwe'rp.
tot

t

ing~wikkelder

die een-

'So word d.ie kol ui tgebrei

n blom,. of. 'n enkele biaar tot samegestelde blare.

Her-

halings hiervan word dan toegepas op ·bandpatrone, verspreide
patrone en spasievulling •
. (ii)
gegewe

Rangskikking van massas, lyne.en kleure in 'n

spasie~

'hier word die groeiwet beklemtoon, dit wil

uitstraling vanuit 'n sekere punt.

s~

Die ontwerp as geheel be-

rus nou weer op rnngskikking en nie juis op herhaling nie.
(d)

Kunswaardering~

Periodieke

~esse

word

~ou

gee vir die ontwikkeling van die skoonheidsgevoel met
geboue·~

king to skilderye 9
analities~

meubels en klere..

ook ge-

betre~

Dit word op 'n

manier gedoen om sodoende •n begrip van die kuns-

struktuur te verwerf .en belangstel1ing in kuns te prikkel.
Diese1fde benadering en metodes word in die 1eerplan
Illustrat·iefteken
word voor natuurteken
.
.

van 1929 gehandhaaf.

gep1aas; die inhoud voor die grammatika.
aa1 Wat in WOOrde

1

n :Vae abstraksie SOU bly, WOrd nOU deur

middel van prente dinamies en verstaanbaar.
klasse kan dit
in die

ho~r

Eaie inhoudsmateri-

v~rgelyk

In die laer

word met storievertelling en lees en

klasse met letterkunde.

Oor die algemeen het ons·

dus met 'n verplasing, van verbale opstelle na grafiese kom- ·
posisies te doen.

Dit vereis 'n grafiese woordeskat en daar-

om word 'n sekere mate van voorwerpteken nog behou.

Die be-

nadering egter b1y pedosentries.
·Diensdoende onderwysers het dit moeilik gevind om aan
die nuwe benadering van die. vak uitvoering te gee.

Veral

ons kolleges uit die Kaapprovinsie het bly vaskleef aan tn
objektiewe en logiese benadering, dit wil se aan grafiese woordeskatmetodes.
volg

rapporteer~

\

In 1931 moes 'inspekteur Kloppers en Robb soos
>l Te

veel van ons ouere onderwysers is

geneig om hulle werk tot voorwerptekeri te beperk en se1fs
kopieer toe te laat en skyn nie te verstaan dat die werk.net
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belangwekkend en aangenaam kan wees nie vir hulle leerlinge
as hulle in teken 'n.middel kan vind om uitdrukking te gee aan
die gedagtes en

ide~.

Voorwerpteken en geheueteken vind hulle

plek in die skema vernaamlik as middels tot bereiking van
doel."l)

1

n

In baie geva11e is tekenonderrig stiefmoederlik

behandel, omdat onderwysers erg bewus wo.s van die :feit dat hulle self geen meesters in die vak was nie.

5..

n Sielkundig-emosionele :Benadering;
maniere, 1936 tot 1950.
1

(a)

Skeppende Uitings-.

Tiie grondslae van die Nuwe Metode.
(i)

Tiie besoek van Lismer in 1936 het nie

alleen in die doel en inhoud van kunsonderrig .fn omwenteling
meegebring nie, maar ook in die metode.
~nger

eenvoudig as teken en as

1

Kuns word nou nie

n intellektuele stn..d.i_e.___:Qeskou

nie; dit bestaan ook nie ter wille yan die
wille van

e lewe;

nie maar ter

n· noodsaaklike lewensfaktor
beskou word en nie as •n verfynde begaa:fdheid ·nie-. i• 2 )
Die
J

1

dit moet as

kun~

1

- groot waarde van kunsonderrig l~dus in die bydrae tot die alledaagse lewe deur alledaagse mense.
'

(ii)

Die nuwe met odes word nou op die moder-..

ne sielkunde gebaseer en veral op die aanvaarding van kinderkuns as 'n entiteit wat onafhanklik

va~

die volwassene se kuns
.

'

bestaan maar wat wel.met verloop van tyd 'n metamorfose ondergaan,

Dit kan dus nie met volwasse norms gemeet word nie, en

dit is alleen deur 'n diepgaande studie van kindersielkunde
.
dat t n volwassene die kuns van die kind s.al kan begryp.
Kin'

dersielkunde is dus vir die onderwyser die sleutel

~ot

die

kind se indiwidualiteit en 'n leidraad hoe om die kind te behandel.
(iii)

Die vernaamste bydrae tot die nuwe op-

voedkundige metodes is die erkenning van die kind as 'n skeppen.· de w~se. 3 )
Tiie kind vind sy eie manier van ui ting van sy
----~-------------~------

1.

2.

3,

Verslag van die Direkteur van Onderwys 1931 1
65.
T.O.D. Omsendbrie:f 20 April 1938: Aantekenings oor
Kunsonderwys in die Laer Skole, 3.
Lismerg
The Teaching of Art in Primary and Secondary
Schools and Trainin Qolle es

-73ervaringe en emosies;

volwasse kuns daarenteen is aangeleer

deur oefening en deur tn bewustelike toespitsing op die uitingsDeur ons opvo'edingsmetode moet die kind dan toegelaat

manier.

word om hom vry uit te druk en moet hy aangespoor word om oorspronklik, vindingryk en selfwerksaam te wees, want oorspronk.

.

•'

1)

.

like samestelling is baie waardevoller as nateken.
(iv)

Die onderwyser moet dus nie

1

n diktator

wees nie, nog minder iemand wat niks van kindersielkunde weet nie;
want onderwerpe wat gekies word, moet in
band met die kindernatuur staan.

1

n egte en noue ver-

Hy moet dus nie·volwasse stan...
I

daarde as ideale vir die kind voorhou nie.

Kritiek op ver-

keerde verhoudings, detail en netheid wat op tn verkeerde tydstip in.die kind se ontwikkeling gegee word, ontmoedig di.~ kind

en demp die skeppingsdrang by

hom~

Die onderwyser moet dus eer-

der tri simpatieke leier, raadgewer en vriend wees wat die onderwerpe vir sy le~s1~it die kind se lewe 1 belange en.omgewing
soek ..
b.

Skeppende Uitingsmaniere;

(i)

Die vrye uitingsmetode in

Inhoud voor Vorm·.
prentemaak~

ders teken nie om mooi prente of lyne te maak nie;

Klein kinhulle wil

slegs'hulle-gedagtes; fantasie of kennis tot uiting bring.

Om

hulle hierin so veel vryheid as moontlik te gee, word alle formele metodes wat op volwasse kuns gebaseer is, oor boord gegooi.

Die kind leer homself en leer ook van ander kinders.

Die

hoeveelheid motiewe is feitlik onbeperk omdat hier van die kind
se ervaring en belangstelling
VOJ:?ll

uitgeg~an

word.

Inhoud word voor

geplaas 1 s·pontanei tei t voor juistheid van ui ting.

kind moet sy eie vertolking van die onderwerp gee.
idiome wat nodig

Die

Grafiese

om geestesbeelde en waarnemi:rigs sintuiglik

waarneembaar te vertolk, word aangeleer soos die behoefte hom
daartoe voordoen.

Geheueteken, wat 'n vor.m van verbeeldings-

uiting is? dien dan as 'n belangrike aanvulling tot die vrye

1.

'

T.O.D. Omsendbrief 20 April 1938~
onderwys in die Laer,Skole, 3.·

Aantekenings oor Kuns-

-74uitingsmetode.
Hierbenewens word die metode aan die kind se ontwikkelings:peil

aangepas~

terwyl die onderwyser_ kennis meet ·dra van

die kind se belangstellingsterrein op die spesefieke ouderdom.
,
1

••

the teacher.should have a store of this c}).ildlike love and

an understanding of its relation to the growth of intelligence
and the orientation of the child in the direction of adolescence
and manhood."l)
(ii)

Die dekoratiewe

· Ook hier word

uitingsmetode~

van die oortuiging uitgegaan dat
ker is as· meganiese juisthei·d .. 2 )

skeppingsvermo~

noodsaakli-

Die begri:p "antwerp" yvord

nou in 'n wyer sin gebruik, di t is nie n·et versiere:r;td nie,
maar die artikel op sigself maak· deel .van die antwerp uit en
die aard van die gereedskap moet in aanmerking.geneem word.
Elke antwerp wat uitgewerk word, moet dus in die lig van sy
In die metode

moontlike toepassing en waarde gesien word.
moet dan die .volgende beginsels beklemtoon

word~

.

'

- die vorm

van rn voorwerp en die karakter van die versiering word deur
die materiaal bepaal waarvan die voorwerp vervaardig word.
Beginsels van antwerp word
, op die manier deur aktuele toepassing aangeleer.
(iii)

Kunswaarderingg

word in die waardering gevind.

'n Derde manier van

~iting

Die kinders se eie skeppende

werksaamhede moet tot genet in skoonheid lei.
aspek moet 'sielkundig benader word;

Ook hierdie

die onderwyser moet

pr~-.

beer om met die kind se oE! te sien en hulle idees van skoon'
heid te begryp ..
Die_ ontwikkeling tot die waardering van skoonheid in die natuur en.in die verhewe kuns geskied by die kind
geleidelik.

nie opleiding hierin geskied dus insidenteel.

,

Streng formele praatjies is onwenslik, maar die kind se milieu, byvoorbeeld sy klaskamer moet so aantreklik moontlik

-------------------------Lismer:
2.

T.O.D.

The Teaching of Art in Primary and Secondary
Schools and Training· Colleges, 14.
Omsendbrief 20 April 1938: Aantekenings oor
Kunsonderwys in die Laer Skole, 15.
·

-75Op alle moontlike maniere moet 'n liefde

vergestalt word.

en waardering vir alles wat _skoon is,

word.

opgew~k

Hierdie nuwe benadering van die vak het meegebring dat
1

•

n leerkrag deeglik onderle moet wees nie alleen in die kin-

dersielkunde nie maar ook in die kinderkuns en in dfe vak
Die terrein vir die opleiding van 'n

self.

onderwyse~

het
~~·~·

baie breE:ir .. ge\rycrd en di t het spesialisering noodsaakl~k ge,.

Die strewe was dat op elke skoal tenminste een leerkrag

maak.

Die spesialiserings-

sou wees wat hierdie vak kon behartig.

kursusse aan die kolleges is dus ingestel om

1

n talentvolle

le.erkrag nie alleen algemeen bevoegd te maak nie maar om hom
oak op te lei in die behartiging van kunsonderrig.
c.

Konstruktiewe Ui tingsmetodes·;
Nuttigheid, 1942. ·
·

Inhoud, Vor.m en

In Engeland word reeds sedert 1937 die term
,Art and Craft 11 _ in plaas van , 1.Drawing" ge bruik,.
1

1)

Di t het dan

aanleiding daartoe gegee dat ook by ons in die kunsonderwys
deur kunsvlytonderrig vervang word.

Hierdie verandering is

gedoen om,die belangrikheid van konstruksionele uiting wat op
antwerp berus 1 te beklemtoon.
Onder antwerp word nou die
.
.
skepp.ing o:f voortbrengin.g van bruikbare en tog ook mooi alledaagse artikels verstaan.

In die leerplan word 'n definisie

,aeur Anthony :Bertram aangehaal 1 naamlik.: "Good design is not
a matter of novelty for the sake of novelty, but
of the pro,
duction of cities and hou·ses and goods which will best satisfy
the needs of the

people~

th~ir n~eds

I

cheap,_

.

lasti~g an~). beauti~ul

everyday lives. 11

of practical, honest,

things to use and see in their

Vorm, inhoud en nuttigheid van kuns-

vlytprodukte word beklemtoon.

Die grondslag vir die benade-

ring bly die skeppende uiting·wat egter nou in die verskillende

.

handwerksoorte

to~

openbaring.kom.
·'

Die maatstaf vir sukses

in die onderrigmetode is nie alleen oorspronklikheid en
~~------------------------

1~

2 ..

Board.of Education; Handbook of Suggestions for the
consideration of Teachers. H.M.s.o.~ London lqi7.
T.O.D.: Voorgestelde Leerplan vir Kunsvlyt, 1947, 2.
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vindingrykheid nie, maar veral die genot in die aktiwiteit
self; daarom

m~et

dan die beginsels van speel toegepas word.

Die onderwyser se taak bestaan alleen daarin om oorspronklike
fatsoenering van materiaie by die kind uit te lok ..
aardheid

Die ge-

van die materiaal en die kind se manier van hante-

ring·daarvan 1 ooreenkomstig sy ontwikkelingspeil,oepaal dus die
metode.
d)

Prentemaak as

1

n Vorm van Patroonmaak.

Deur die leerplan van 1948 wat meer die ontwikkeling van·die algemene kunssin beklemtoon, word die vrye
uitingsmetode nog tn stap verder gevoer.

In die eerste plek.

word voorwerpte'ken nou heel temal ui tgeskakel en alle werk berus op die kind se ervaring, verbeelding en oorspronklik;heid.
1

In die tweede plek word.vir alle klasse een en dieselfde beginsel van be.nadering gehandhaaf, naamlik vrye ui ting sonder
toepassing van volwasse standaarde.
Ontwerp en patroonwerk dien nou as.basis 9 nie alleen.vir
die benadering van.die handwerkaktiwiteite nie, maar ook vir
prentemaak en skilderwerk.
en hot:ir vorm van patroonmaak

·Prentemaak word nou as tn ander
beskou~

waar die fatsoene wat ge-

.bruik word baie meer konkreet en·die rangskikking daar:Van baie

vryer is.·

Om dus suksesvol te kan wees, moet volle uitings-

vryheid aan die kind gegee word.l)
·6.
Slot.
Vanui t 'n historiese standpunt gesien·, het daar dan
met betrekking tot die metodes van kunsonderwys
kentering

ingetree~

1

n algehele

Die erkenning·van- die bestaan van kin-

derkuns naas die volwasse kuns en die bydrae van die moderne
kindersielkunde het

1

n benadering.teweeggebring wat in alle

opsigte lynreg teenoor die ou metodes staan en
taal verwerp.. .

hull~

ook to-

So is byvoorbee.ld alle formele en obj ektiewe

grafiese woordeskatmetodes verwerp ten glinste van subjektiewe
I

------------------------l·.

'n Kri tiese bespreking van hierdie standpunt volg in
Afdeling c.

-:77-.
vrye uitingsmetodes9
tn

1

n akademies¥intellektuele ten gunste van

sielkundig-·emosionele benadering ~

1

n volwasse georienteerde

ten gunste van .In pedosentriese onderrig..

Die ou metodes het

vorm. en tegniek bekle.mtoon en was gegrond op teken as die gram.matika van klins ~ terwyl di·e nuwe metodes inhoud en oorspronklikheid beklemt'Gon en op kuns as
ringe·gebaseer is.
kundig gegrond

1

n beskrywingsidioom van erva-

In hoeverre hierdie nuwe metodes opvoed-

is en die gewenste resultate

afwerp~

bly

1

n

vraag wat in die volgehde afdeling breedvoeriger bespreek sal
word.

- - -
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