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H 0 0 F S T UK 4. 

DIE ONTWIKKELING VAN LIGGAAt1LIKE OPVOEDING IN . 

INDI~RSKOLE IN NATAL. 

In hoofstuk 3 is kortliks gewys op die ont~ 

wikkeling van Infl.i~ronderwys- in Natal. Waar hierdie 

ondersoek s~esifiek oor die·Liggaamlike Opvoeding 

handsl, is flit nodig dat daar 6ok gelet moet word · 

op die ontw~kkeling van Liggaamlike Op~o~ding in 

Indierskole. Alvorens hierdie aspek nie behandel 

is nie, sal die situasie, soos dit tans daar uit-· 

sien, nie.ten valle begryp word nie. 

Soos·reeds in hoofstuk 3 aangetoon, was die 

ontwikkeling van.Indi~ronderwys in Natal·'n lang~ 
~ ' 

· s~ime. proses wa t eers na die Tweede Wereldoorlog 

begin versnel het. 

·A. l~.Periode 1889- 1909~ 

Die vroegste. verwysing na Liggaamlike.Op-
1) voeding in Indi~rskole word deur Kannemeyer gemaak~· 

Hy meld dat djar in die periode 1889 - 1892 heel

wet ~andag ge~ee is aan "Physical training" in die 
A primere skoal van eerwaarde Barret. Kuppusami 2 ) 

1). 

2) 

/me ln. • ••••••• 

Kannemeyer: Critical survey of Indian ~ducation 
in Natal, p. 109 
Kuppusami: Indian education in Natal 1860-1946, 
p. 55 . 

.f. 



meld dat:in bykans alle· Indi~rskole (prim~r), 

Liggaamlike Opvoeding 'n verpligte vak was. 

Nauae l) mel~ oak dat "baie aandag aen liggaams~ 

oefeninge ge~ee is". Na die voltboiing v~n die. 
« primere skoolloopbaan, was daar nie geleentheid 

vir deelname aeri georganiseerde Liggaamlike Op

voeding nie. Behr 2 ) verwys oak na Liggaamlike 

Opvoeding in die skole, te wete die primgr~ skoal-· 

leerplan van 1909 wat onder meer gimnastiek" ingeslui 
n 

bet~ Hierdie sogenaamde "gimnastiek" en die riPhysical 

training" van Kannemeyer waarna hierbo verwys 1s, 

·is heel~aar~~ynlik liggriamsoefenidge. Naude 3) 

bevind dat sang, dril,. naaldwerk, tekene, voetbal 

en krieket reeds in 1901 byvakke was. Die sogeriaamde 

"dril" waarna verwys is, is heelwaarskynlik afgele1 

van.die Engelse drill" en wat du1 o~ 'n vorm van 
. " . 

_formele liggaamsoefeninge. 

Geen verdere verwysing na Liggaamlike Opv~ed

ing as skoolvak word aangetref na 1909 tot en met 

/1925 ....... 

1) Naud~: Indi~rs en Indi~ron~erwys in Natal en 
Transvaal. 'n Historiese en kritiese studie, p. 162 

.2) Behr, .et al.: Education in South Africa, p. 336 
·;) Naude op cit; p. 162 . · · 

. . 

.'. 
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1925 nie.en daar meet dus a~nvaar word dat die 

posisie staties _gebly het. 

2. Beriode 122~ - 1966. 

Verslae van die Direkteure van Onderwys van 

Natal vir die periode 1925 tot en met 1966, onthu1 

die·volgende: 

In 192 5 be rig oie toenmalige Super in ten dent· 

van Onderwys van Natal, Hugh Bryan, 1 ) dat daar 'n. 

besliste b~hoefte in nie-B1anke (Bantoe en In~i~r) 

sko1e bestaan aan Liggaam11ke Opvoeding. Of daar 

vee1 aan die .verklaarde behoefte gedoen is, is te 

betwyfel, want in die daa~opvo1gende ja~rvers1ae 

v~n Direkteure, word geen me1din~ gemaak van die_ 

in~te1~ing van Ligga~mlike Opvoeding as skoo1vak 
2) 

nie. Eers teen 1937 rapporteer-John H. Lawlor, 

hoofinspekteur van skole in N~ta~, dat die me~ste 

skoli~re· on~ervoed is ~n hy bevee1 aan dat.daar· 
. . A . 

ondermeer o~ skoal klem gele moe~ word op 'n ge-

s on de leefwy se. ·In hierdie verslag word daar 

1) Direkteur van 
1925, p. 14. 

2). Direkte·ur van 
1937, p. 29 

/nie • • • • • • • • • 

onderwys van Natal: Jaarverslag 

onderwys van Natal: Jaarverslag 
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nie melding gemaak van Liggaamlike Opvoeding nie, 

terwyl 'ri volledige· uiteenaetting van die vord~ring 

van alle ander akoolvakke gegee word. Dit sou nie 

onvanpas wees om aan te neem dat die ~ak as sulks 

nog nie in ho~rskole bestaan het nie,. dog ~at dit 
. A 

. wel beoefen was in sekere primere skole. 

In 19.39 word 'n sogenaamde · Organiseerder van 
II . 

Liggaamlike Opvoeding" deur die Natalee Onderwys

departement aangestel wat ook omgesien het na Indit!Jr-· · 

skole. Hierdie pos ~as die eerste van sy soort in 

Natal. 

In die jaarverslag van die Hoofinspekteur van. 

Indi8ronderwys van 1944, '1 ) wor.d die vak Lig_gaam

like Opvoeding onder 'n aparte hoof behandel, soos . 

dit die geval is ~et· atider skoolvakke, en hy 

rapporteer soos volg: 

11 In d~e afgelope jare is veronderstel dat 

Liggaamsoefeninge in sy re~te verband die·grond

:slag van die skbol se aktiwiteite behoort uit te 

/maak. ~ •••••• 

. 1} Direkteur van oriderwys van Nata'!: Jaarverslag 1944, 
p. 21. 



maak. Hoewel liggaamlike opvoeding grotendeels 

·opvoedend en qntsnanri~nd van aard is, is hy daar-. 

op gemik om eerstens voorkomend.en dan indien nodig, 

verhelpend te wees. Onderwysers wat in Opleidings

klasse of gedurende vakansiekursuese onderrig in 

die nuwe tegniek van Liggaamlike Opvoeding ontvang 

he~, lewer goeie werk in goedgekeurde inrigtings, 

maar ander - weliswaar 'n verminderde aahtal -

het nog .nie die streng formele d.rilles tf}n gunste-

van die natuurliker vorms van oefening, wat tans· 

eiders aangewend word, laat vaar nie. Weens die 

beperkte speelterrein is werkstoestande dikwels 

beknop en dit.wora vererger deu~ vo~harding ~et 

'n tradisie waarvolgens die eerste perio~e van 

die Clag aan hierdie vak gewy word en sl.uiting van 

die o~ vir die felt dat baie van die leerlinge reeds. · 

lang afstande na 0ie skoal gesta'9 het·ep rus nodig .. 

het alvorens tiggaamsoetening te doeri. Beter 

roosters sal voorkom aat die tiele skool tegelyk 

besig is om t~ dril." 

Voorts word da~r ook in hie~die verslag.ver- · 

wys na Aie ~ol.wat aktiwiteite buite die Kurrikulum" " . . 

speel en hier word spesifiek op.nie belangrikheid .· .. 

van sportafrigting gewys. 

. · ... ·.: 
.. , 

: ~l .. ~ ·~! • 

/Omdat ....... 
... ,',. '. '.; · ... 



Omdat.daer in ·19~4 nog·geen permanents onder• 

wyskol1ege bestaan het nie~ is die verwysing in 

bostaenoe aanha1ing na op1eidingsk1asse" ondui
n 

de1ik. In 'D onderhoud met die Inspekteur van 

L1p.gaam1ike Opvoeding van die Nata1se Onderwys

departement (die toenma1ige 00rga~iseerder"), wys. 

hy daar?P dat daar oeriodiek vak~nsiekursusse vir· 

diensaoende.onnerwysers in Liggaam1ike O~voeding 

georganiseer is. Tydens hierdie kursusse is e1e

mentgre werk behande1.· Inagriemend ~an _die taa1-

gebruik, is die verwysing na.
0
goeie werk in goed-

gekeurde inrigtings", inderdaad bed6e1end dat goeie 

werk ~elewer is by· inrigtings ~aar daar ~an hierdie 

kursusgangers skoo1gehou het~ 

Die gebruik, soos in die 19/.!h.verslag ge'1le1d, 

om die eerste perione van ~ie skoo1dag af.te sonde~ 

vir 'n massa-~eelname aan liggaamsoefeni~ge) en 

wat deur ~ie toenmalige Hoofinspekteur gekritiseer 

word, i~ bykans 'n kwarteeu later nog steeds die 

gebruik by ba~e Indi~rskole. Deels na· aanleiding 

hie~van in 1 n 6mgendbrief aan hoofde van alle 

Indi!rskole uitgestuur om 'n ~inde te maak aan di~ 

r· .. · • '. 
''1, 

• <J,· •• • ., ~j.l-:. .;.· ' • • • ;.··· 

/wanpraktyk. • •••••• 



41. 
. . . . 1) 
wanpraktyk~ 

Gedu~ende die jare 1950, 1956 en 1957 meld 

Direkteure.van Onderwys in hul jaarverslae sleg~ 

dat daar vakansiekursusse in Liggaamlike Opvoeding. 

vir onderwysers gehou is, dog daar wora· geen 

melding gemaak of versiag gegee oor die vordering 

in die vak nie. In die 19.57 verslag word gemeld: 

"Daar is egter nog baie sko1e .- vera1 in die buite

d.istrikte - waarin daar geeti onde.rwysere.sse is om 

verantwoordelikheid vir kleinkinder~1asse of naald~ 
. . 

werk en Liggaamlike Opvoeding vir meisies, te aanvaa~ 

nie.n2) 

Hierdie vers1ag skep die indruk dat die .be

hoefte aan spesieal opge1eide personeel net by 

die meisies bestaan ·het. Feit is egter aat daar 

in 1957 nog n~rens in S.A. 'n opvoedkundige 1~~ 

rigting vir indi8rs was waar Ind18ronderwysers 

spesiaal opgelei is. in Liggaamlike Opvoeding nie. 

Soos iater sal blyk, was.die opleiding by.di~ 

Springfieldselorderwyserskoilege uiter~ beperk.J) 

/Die •••••••• 

1) Afdeling onderwys: Omsendbrief I.E. j5, 1~ Maart· 
1968. ·. 

2) Direkteur van onderwys van Natal: JE,arversiag 1957,. . .· 
p. lJ ·. 

3) Levine: The story of Springfield, pp~ 80 .... 8.5 · 

'. 

'• ··~ _. 

... ' ·-
.. ' 'I 

. . . . ' 

.. :•;'' .··::. 



Die personeel wat die vak op skool aangebied 

het, was 6f .aaartoe verplig bf weens hulle beperkte 

kennismaking tydens 'n.vakansiekursus, die baste 

daarvoor toegerus, br hulle het tydens hul onderwysop-· 

1eiding or 1n beperkte v1ak daarmee kennis gemaak. 

Afgesien van enkele verwysings na snort in die 

·jare 19)8 - 1964 onder die hoof Buite-kurrikulum ·
" 

bedrywighede", word ~aai se~ert 1957 tbt ~n met . 

die oorname van In~i8ronderwys deur die Departement 

van Indi~rsake in 1966, nie weer melding gemaak 

van Liggaamlike Opvoeding in Direkteur~verslae nie. 

An~er skoolvakke word egter volledig bespreek. 

Dit lei geen twyfel nie dat.di~ ~ak Liggaam

like Opvoeding in Indi8rskole 1 n sukkelbestaan 

gevoer het en v~r bykans.alle praktiese doeleindes 

nie bestaan het nie •. Behr 1 ) som die situasie op 

deur daarop te wys dat, nadat Natal die onderwys van 

I die .....•.... 

1) Behr, eta~.: Education in South Africa, p. 369 

',I j'' 5. 
·!'' 

·' '. 
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die Indi8r in 1894, onder sy vlsuels geneem het, 

dieselfde leerplanne vari prim~re Blanke skole ge-

. bruik is vlr prim~re Ind18rskole,·aog die leergange 

van poreenstemmende klasse was by die Inoi~r nie 

so omva-ttena as by die Blanke nie • Vakke soos 

Afrikaans, Musiek, Liggaamlik~ Opvoeding en Hand~ 

werk is of nie aangebied nie.bf slegs op 'n uiters 

beperkte vlak. (Hierdie stalling weerspreek in 

'n groat mate Kunpusami l) se bevindings.) 

Hierdie sukkelbestaan van Liggaamlike Opvoeding 

in Indi8rskole is nie sleg8 toe te 8kryf ~an on- · 

kunde aengaande die vak nie, maar daar was en daar 

is tans nog steed 8 1 n .chronie·se tekort aan opgeleide 

-personeel op hierdie terrain. Dit is oak wa~r dat 

baie skoolhoofde onverskillig staan teenoor die 

k 2) va • 

Di~ Indi~r besef wel deeglik dat daar 'n leemte: 

ten opsigte v~n Liggaamlik~ Opvoeding in die 8kole 

bestaan. Reeds in 1931 spreek Loram hom 8008 volg 

. /hieroor .-••••• · 

~) Kuppu8ami: In~ian education in Natal, pp. 55 ~-56 
2) Afdelinp: ono erwys: Omsendbrief I. E.. 35, 1 '5 Maar t. . 

·-· 1968. -· 

.. , . 
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T.o be educated, a man ann a race must 
11 

have good character. They must meke provision that 

mind an~ body receive proper recreation." 1) 

. J. Periode.sedert 1966. 

Met die oorriBme van Indi~ronderwys deur ~ie 

Departement.van Indi~rsake in 1966, wora· in Natal 

'n Inspekteur vir Liggaamlike Opvoea ing aanges tel.· 

In· 'n toespraak wat hy lew~r voor die tioe Jaar

kongres van die· Natal Indian Tea~her's Society" 
n 

verklaa~ hy soos volg: . As you are aware nothing, 
n 

Die behoefte aan Liggaamlike Opvoeding as skool

v~k word bekl~~toon deur in besluit op di~ 1967 

konferensie van die South African Indian Teachers 
II 

Associatiori." In 'n brief J) ~an die Direkteur van 

die Afdeling Onderwys, Departement Indi8rsak~, word · 

/daar ·······~ 

1) Natal Mercury: Indian teachers 1 conference - farewell 
address by dr. Loram, p~ 11 

2) Heckroodt: Physical education in Indian schools,· 
pp. 7.5 - 77 

3) South African Indian Teacher's Association: Conferen6e 
resolutions ana administrative matters to be discussed 
:~tan interview granted by die director on Friday : 
25th August 1967 at. 10 am., p. B 

) '• 



daar onder meer sp~sifiek versoek dat Liggaamlike· 

O~voeding as 'n vak by alle ho~rskole ingestel 

w·ord. Hierdie is 'n aanduiding dat Liggaamlike 

Opvoeding ~ot en met 1967 nie 'n erkende. ho~r-

skoolvak was nie. 

Met Rie aanstelling van 'n Inspektrise vir 

Liggaamlike Opvoeding in Natal en 'n Inspekteur 

en Irisoektrise vi~ Transvaal, het die Dept. 

van Indi~rsake bewys gelewer dat dit sy erns is 

om hierdi~ vak sy regmatige plek in Indi~ronderwys 

te·laat inneem. Die groot struikelblok egter. 

was om opgeleide personeel aan skole te voor~ien 

am die vak aan te bied. 

Weens die feit dat· daar nie onmiddellik per-

soneel beskikbaar was nie en die skole nie toe-

gerus was met apparaat of geriewe om die vak 

aan te bied nie, volg dit oat die vak onder die 

nuwe bedeling, groeipyne tindervind ·het. ·Die 

enigste inrigting wat op daardie stadium (1966) 

onder beheer ~an die Afdeling Onderwys van die 

Dept. van Indi~rsake gestaan het, en wat reeds 

die· vak op · 1 n '!-'lYe terre in· aangebied het, was di~ 

M.L. Sultan Tegniese Kollege. 
·., 

. ,·· 

.. 

' ' 

.. . · 

'.,· 
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4. Liggaamlike Opvoeding aan die M.L~ltan 

Tegniese Kollege. 

Soos in hoofstuk 3 aangetoon, is die M.L. 

Sultan Tegniese Kollege in 1946 verklaar tot 'n 

inrigting vi~· Ho~r Onderwys. Negentien jaar .later, 

word M1nisteri81~ l) goe~keuring verle~n vir die 

~tigting ~an 'n 4f~eling vir Liggaamlike Opvoedipg.· 

Op ~le tydstip sou dit die vyfde Af~eling ·van di~ 

Kollege wor.~. Die an~er Afdelings is: Handel, 

Huishoudkunde, Tegnologie en Spyseniers. 

Met' die .toevoeging van die Afdeling vir 

Liggaamlike Opvoeding tot die Kollege, is daar 

be~luit dat alle voltydse st~dente tw~~ =periode~ 

per:week onoerrig ip Liggaamlike Opvoeding sou 

ontvang~ 
2) 

Die eerste voltydse personeel het bestaan 

uit twee ·Blanke mans en 'n Blanke dane. Ofskoon 

hulle nie akademies gekwalifiseerd was vir hul 

werk niei het twee van hu~le bale jare ervaring 

/gehad .~ ••• 

1) Sekretari s: ·Brief 19/ 4/J/l van 1? Fe bruarie 196.5. 
2)·M.L. Sultan Technical College: Division of physic~l. · 

education, .anriual.report, 1964 

·.,· 
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geha0 as gimnastiekafrigters aan 01e Witwatersranase. 

Tegniese Kollege en ~ie Johannesbutgse Wanderers-· 

klub. Daar die werk van die Afdeling vir'Liggaam

like Opv6eatng veel omvattender sou wees as s1egs 

gimnastiekafrigti~g, is daar in 1965, met die 

totstanokoming van die Afde1ing, 'n visehoof in 

beheer aangeste1. 

Teen 1966- het die werk van die Afc1eling so 

toegeneem oat die voltydse personeel reens vier 

was met 'n deeltydse personee1 van twaa1f. 

Met die voltydse stuaente is alle aspekte 

van die praktiese Liggaamlike Opvoeding behande1 

terwyl ~espesialiseerde kur~us~e op 'n deeltydse. 

bas is vanaf .5 mri. tot 8 nm. aangebieo 1 s. 

Met 'n klein begin in 1964 van 388 deeltyase· 

students in aktiwit~ite wat onoer meer behels het 

Judo, Gewigoptel, Fiksheidsklasse, Tennis, Pluim- · 
. . 

bal, Boks Trampolien en Tafeltennis, groei die 

· Afdeling in 1967 tot.l~788 stunente met 'n vol

tydse personeJi van 7 (almal Blankes) en 'n · 

deeltyase personeei van 21 (waarvan t0ee judo-· 

afrigters Kleurlinge is en 'n Inc1i~r gewigoptel~. 

afri~ter). Die ~ktiwiteite wat aangebied is, 

/het ' ..... 
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.het ook toegeneem van die aanvanklike 8 tot meer 

as 15. 

Die persoon wet hom veral beywer.het vir die 

totstan~koming van·die Afdeling• was die toenmalige 

Rektor. So~s later in hierdie hoofstuk aan~etoon 

sal·word, is hY ook die persoon wat horn beywer het 

vir iie skepping_van onleidingsgeriewe vir onder-

wysers in Liggaamlike Opvoeding. 

Die bloeityaperk wat Liggaarnlike Opvoeding 

aan hieraie 1nr1gting beleef het, is betekenisvol. 
. . 

Dit is veral betekenisvol dat ~ie deeltydse students~ 

tal met onge~eer 450% t6egeneem het~ Dit is 'n weer~ 

spie~ling dat die behoefte by die IQ~iAr bestaan om 

aan· aktiwi tei te, wet die Liggaamlike Opvoeding hom. 

bied, deel.te neem. Hierdie geleentheid het hy nie 

op skoal gehad niA. 

B. Spo~t aan InoiA~skole. 

~n die voorafgaande is dear hoofsaaklik op di~ 

· rol van Liggaamlike Opvoeding in die·skoolleerplan 

gelet. Sport lmaak 'n integrals deel van die Liggaam

like Opvoeding se praktyk uit, en dit sou onvanpas · 

wees indi~n daar iri hie~die st~die nie oak gelet sou 

wora on oie on_twikkeling van sport aan IndiArskole 

n ie. 

/ Soos .......... 



Soos reeds vroe8r in 1-hierdie hoofstuk vermel~, 

is dear snora~ies in verslae van Direkteure van 

Onderwys na s~ortafrigting1·en -deelname verwys. 

In hierdie verslae w~rd h6ofde van skcil~ en per-

soneel geloof vir die werk wat dear na .skoal gedoen 

word. Die hoofinspekteur·van Indi~ronderwys in 

Natal in 1950, doen soos volg verslag l): "Sport 

het 'n belangrike p1ek in ons Indi~rskole begin 

inneem. Bykans elke skoal neem aan 'n tussenskoolse: 

: ~tletiekbyeenkoms dee1; voetba1wedstryde word ge

reeds gespeel en gedurende .~ie jaar het 'n krieket

.span vari die Ho~rskool Tongaat deur die noordelike 

distrikte getoer." 

In 'n feesuitgawe getitel~ Century of Indians, 
" 

1860 - 1960" 2 ) word dear onder meer geme1d dat 

et1etiek vera1 1 n sportsoort is wat ~angemoedig 

is onde~ skoo1kinders en entoesiasties deur ouers 

.ondersteun word •. Voorts, berig die skrywer, dat 

sko1e 1n ~euse aand~el het aan die orginisasie van 

at1etiekbyeenk~m~te en aat feitlik alle skole 

/geree14 • • • • • • • • • • 

1) Direkteur van onderwys van Natal: Jaarvers1ag 1950i · 
~~ 47 

2) Century of Indians~ 1860 - 1960: Spotlig~t on .sp9rt~ 
pp. 293 . 212 

·. ~ . 

. \: 
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gereel~ etle~iekbyeenkomste hou. Daar war~ voorts 

· vermel~ ~at·feitlik aile skole hul eie tennisbane 

het en dat sokker die eerste sportsoort was wat 

op 'n georganiseerde tussenskoolse basis gespeel 

is. In 1951 is daar vir die eerste keer 'n tussen

skoolse krieketweek gere~l.l) 
Dit'ly.geen twyfel nie dat daar aan bale Indi~r

skole goeie werk gelewer is op die gebied van 

sport. Daar moet .egter in .gedagte gehou word dat,. 

anders as in ~ie geval van.die Blanke, die snort

bedrywighede van volwasse klubs en organisasies, 

nie op 'n hd8 peil is nie. Gevolglik is di~ af

ri~ting~tand~ard op skoal ook rile hoog nie. Voeg 

hierby dat daar·voor 1968 geen opgeleide personeel 

in Liggaamiik~ Opvoeding was nie, dan is dit duidelik 

waarom die standaard nie hoog is nie. Waar sport-

afrigting geskied het, iS dit gewoonlik aangebied 

onder leiding van die entoesias wat of deur eie 

deelneme aan 'n spesifieke sportsoort, ·or deur 

waarneming, sy peperkte kennis oorgedra het aan 

· /die •••••••• 

--------------·---------------------------·--------~------
1) Century of Indians 1860 

PP• ·203 ;.. 212 
1960: Spotlight on sport, 
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die leerlirige. Die uiteinde van die saok is 

gewoonlik 'n onwetenskaplike oefenprogram l) en 

swak or~anisas1e en a~ministrasie van die snort

soort. 2) 

Daar word jaarliks provinsiale atletiekkam-

pioenskapp~ vir In~i8rskole gehou en daar wdrd 

vryelik.van 11 rekord~" gepraat. Die norm vir ~ie 

daarstelling van .rekords, dien ook vermeld te 
. . 

word. Tydens d.ie junior a tle tiekkampioen skappe 

.van die South African School Sports Association" 
II 

wat in 1967 te Curries Fount~in, D~rban, gehou is, 

is daar byvoorbeeld nie van bane gebruik gemaak 

. vir baannommers soos die 44b ·en 220 tre8 nie. Dit 

bring 'ri mens tot die besef d~t daar in· bale op

sigte nog 'n totale afwesigheid van standaarde is. 

'n· Verdere voorbeeld: na afloop van die jaarlikse 

. atletiekkampioenskappe vari die Natalse Indi~r Ho~r-. 

skole wat onder beskerming van die 
11
Natal ~igh 

School· Sports Association" gedurende die naweek 

I . /van ..... .; .. 

1) Afdeling onderwys: Omsendbrief I.E. 35, 15 Maart 
1968~ 

2) Ibid .. 
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van 2l~ en 25 Mei 1968 te Kings· Park Atletiekbaan _in 

Durban aangebied is, laat 'n sportversl~ggewer l) 

hom soos volg uit oor sommige van die prestasies: 

nTP.e times listed a.s achieved by the competi

tors in th~ 100 metre sprint events at the school 

championships, ann listed in the results on this. 

page, are phenomenal for s6hool children ~ arid 

would be inc~edible even over the shorter 100~ 

yards. distance • 

. The results are official,. however, ·anrl when 

Post asked Mr. Pat Samuels, president of the Na_tal 

.High Schools' Sports Association if there had 

perhaps been a mistake in measuri6g the distance 

· or ib timing the competitors, he ~ouched for the 

·correctness. of the results. 

Post however, does not ask it~ ~eaders to 

accept that a 13-year-old schoolboy, for instance, 

is capable of a 10,4 sec. 100 metres - the Olympic· 

qualifying time for this distance is 10,3 sec." 
; 

I . /Soos ......... .. 

1) Post: ·3 National sohool's- records a~e brok~ri~ ~. j4-

·'·: 
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Soos nuidelik blyk uit die vooragfaande, is 

selfs di~ snortverslaggewer skepties oor die 

resultate. Die Presi~ent van die .Snortsveteniging 

is egter oortuig ·aaarvan dat die ty1 en arstand 

korztek" is. II . 

C. Die opleiding van Indi8ronderwysers in Liggaamlike 

Opvoeding. 

Soos reeds vermeld, was daar teen 1967 nog 

geen ten volle gekwalifiseerde Indi8ronderwysers 

in Liggaamlike Opvoeding nie. Die afwesigheid van 

opgeleide onderwysers moat teen die agtergrond van 

die algemene bekwaamheiC(speil van Inf.li8ronderwysers 

.gesien word~ Met die opening van die eerste jaar

.kongres van die 
0
South African Indian Teachers 

AssOciation" op 5 Julie 1967 te. Durban, het a1e 
. . . . 

toenmalige Di~~~teu~ van Indi8ronderwys hom soos 

volg hieroor uitgelaat l):. 11An unfortunate fact 

is that ·barely 40% of all teachers ~re adequately. 

/qualified." ••••••• 

1) .Ihdiari teacher's annual conferenbe, pp. 173-175 · 
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qualified.» Teen hierdie agtergrond rnoet die 

probleem van die beskikbaarheid van gekwalifi-· 

seercle onclerwysers gesien word. 

Die inrigtings wat vir die opleiding van 

Indi~~onderwysers in Natal verantwoordelik is, 

is die volgende: Springfield Onderwyserskollege, 

Univer~iteitskollege vir Indi~rs en die M.L. 

Sultan·Tegniese Kollege. lAlmal in Durban gele~.). 

Die rol·van elke inrigting met betrekking tot 

· Cl.ie opleiCl ing van onClerwysers in Liggaamlil{e 

Opvoeding is kortliks soo-s. volg: 

1.· .Q.pringfield Onderwyserskollege. 

Hierdie 1i. ~ie eerste.inrigting wat in 1951 

te Durban spesi?al opgerig is om Inn18ronoerwysers 

op te lei. 

Uit onn erhoude met die voormalige Rektor van 
.. ~ • '"! 

hierdie inrigting, blyk dit dat Liggaamlike Op-

voeding sedert die ontstaan van die Kollege in 

1951, 'n ·integrals deel· van alle onderwysers-
. I 

kursusse uitgamaak het. Daat is geen spesialisasie 

·op die" vakg-ebied gedoen nie, dog die tydstoekenning 

vir die vak is tans nag twee periodes per week. As 

in aanmerking geneem word dat hierdie inrigting nie 

/oor • • • • • • • • • 

. . 
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. oor 'n gimnasium beskik nie en dat sportfasiliteite 

ontoereikend. l) is, dan spreek <'lit vanself dat.die . 

opie1Cling van onderwysers op die gebied van Liggaam-

11ke Opvoeding beperk is. Hierdie onderwysers moes~ 

na· volto6iing van hul prim~re onderwyserskursusse,· 
... 

in bale gevalle 'Liggaamlike Opvoeding in primere en 

seko6d~re skole gaan·aabbied. 

Uit 'n onderhoud met die Inspekteur van 

Liggaamlike Opvoeding van oie Natalse Onderwys~ 

departement blyk dit dat die vakansiekursusse 

wat hy vir Indi~ronderwysers aangebied 'het, en. 

waarna daar vroe~r in hierdie hoofstuk verwys ls, 

. oie. volgenc'le D.atroon gevolg het: Tydens die 

kursus het onderwysers onderr1g ontvang in die 

gebruik van klein apparaat soos byvoo~beeld 

balanseerbankies, menisyneballe en tuimelmatte.· 

Verder is ook .veral aandag geskenk aan kleinter-

reinspele• .Na afloop van so'n kursus, moes 

/die ••••••• 

1) Levine: The story of Springfield, pp. 80-85 



" die on~eiwysers 'n eksamen afle. Hier~ie kursusse 
. . 

·is aang~bied om die tek~rt aan ten volle opge-

leide leerkragte die hoof te bie~ • 

.. 2. Durbanse Universiteitskollege vir Innit!!rs. 

Die Durb~nse Uni~ersiteitskollege vir Indi~rs 

het in 1961 tot stand gekom~ Soos by.die Spring-

fiel~se On~erwyserskollege, vorm Liggaamlike Op

voeding 'n integrals deel van die prim&re- (P.O~D.) 

en hot!!r primers (H.P.O.D.) kursusse. 

Gedurende die eerste jaar vah die P.O.D.-kursus 

is twee· periodes per ·week in Liggaamlike Opvoeding 

·verpligtend, dog drie periodes in Ligpaamlike 

Opvoeding in die tweede jaar van cHe kurs.us, word 

as .,ri k~usevak ~angebied. In die H.P.O.D.~kursus 

is twee periodes Liggaamlike Opvoeding en een 

periode Gesondheidsonderrig per week in die tweede 

jaar voorgeskryf terwyl die student in sy nerde 

jaa~ drie periodes Liggaamlike Opvoeding kan 

neem as 'n keusevak. 

Met 1ie Janstelling in 1968 van voltyds~ 

. personeel in Liggaamlike Opvoeding aati hierdie in

rigting is dear benewens die· praktiese vakke, ~ok 

onderrig verskag in alle teo~etiese vakke op die 

/ gebied ••••••••• 
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. gebie0 v~n nie Liggaam1ike Opvoeding. 

Met 01e oprigting van 01e nuwe gebouekom

p1eks van hierdie Universiteit, word· dear voor- · 

siening gemaak vir geriewe vir die op1ei0in~ van 

stu0ente in die Liggaam11ke Opvoeding en ·is dear 

reeds met 01e beolanning v~n die eerste graad

kursus ~n Liggaam1ike O~voeding vir IndiArs begin~ 

3. M.L. Sultan Tegniese Ko11ege. 

Soos vroe8r in hierdie hoofstuk verme1d, 

hetdaar iri 1965 'n Afde1ing vir Liggaa~1ike Op

voeding tot stan0 gekom. Daar hierdie inrigting 

die.enigste IndiAr onderwysinrigting was wat oor 

die ~odige geriewe en personeel beskik het om 

spesialiaasie-opleiding in LiRgaamlike O~voeding 

aari te bied, is 'n eenjarige spesialisa~ie-kursus 

in 1967 ingestel. Studente wat reeds 'n minimum 

van 'n tweejarige na-matrikulasie onderwysers

kursus voltooi het, kon aansoek om toe1ating doen. · 

Benewens die praktiese op1eiding, het studente 

ook onderrig dntvang in a1 die aanverwante teoretiese 

vakke. Die kursus het bestaan uit 'n onderrigweek 

van 35 uur. In die eerste jaar wat die kurstis 

aangebied is, slaag Raar 14 ~ans- en e~n damestudent~. 

/In •..•.....•. 



In 1970 word. ver1of aan die Kol1eg~ toegestaan 

·om ook 'n drieja-rig·e onderwyskursus in Liggaamlike 
.. 

Opvoeding in te stel •. Die eenjarige spesialisasie-

kursus·sou in 1971 ten einde loop. 

Samevatting 

Dit is:duide1ik dat·waar I~di~ronderwys stadig 

ontwikke1 het, ~ie ontwikkeling~gang in die geva1 

van Liggaamlike Opvoeding se1fs nog stadiger was 

en op sekere stadiums glad nie waarneembaar nie. 

Van~f.1860 tot en met 1966 is dit, as gevolg van 

karige verelae ih hierdie verband van Direkteure 

van Onderwys in Natal, riie mo6nt~ik o~ 'n dui

de1ike beela to vor~ waarom die voraering wat 

Liggaam1ike Opvoe~ing o~ sko61 gemaak het, so 

gering was ·nie. : 

Die moont1ike en voor ~ie hen~ 1igrende rede 0 
is flat d.ie op1eiding:·. van onderwysers op hierdie ' ( 

·terrain ·nie die nodig~:aandag g~niet h~t nie . 

. Soos veroer-blyk uit gegewens in hierdie hoofstuk; 

·~as·aaar skoolhoofde wat nie die vak goedgesind 

was nie, gevolg·lik is die be langs tellihg van o ie 

leerling ook·nie gestimuleer nie. 

/.ook 

Dit het- egter 

• • • • • • • • • 
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ook duidelik geblyk dat daar 'n gevoel ontstaan 

bet ~Y die Indi~r .aat Ligf,aamlike Opvoeoing as·· 

'n skoolvak by hol!rskole onontbeerlik is. 

~et di~ skepping van cipleidingsgeriewe ~n 
. . 

die aanstelling van toesighoudende personeel 

deur die Dept. van Indi~rsake, skyn dit dat dear 

sede~t 1966 nositiewe stappe geneem is om die 

tekortkominge in. die reine te bring en die aan

dui~ings is dat die agterstand wat daar tans be~ 

staan in vergelyking met die Blanke, spoedig 

uitgewis.sal wees~ 

I . 

•'., .. · 




