
HOOFSTUK I. 

DIE HISTORIESE ONTWIKKELING VAN HANDWERK AS VAK 
IN DIE TRANSVAALSE MIDDELBARE SKOOL. 

A. INLEIDING. 

1. Terminolbgie en Definisie. 

Streng gesproke beteken die woord 11 handwerk" eintkk 

11 Werk met die hande". In die sin.is die term wydlopig en 

sluit in alle vorms van werk, vanaf die eenvoudigste 

takies tot die mees ingewikkelde en gekompliseerde werk-

stukke wat 'n ho~ mate van kennis, insig en vaardigheid 

vereis. 

In die skool neem dit egter 'n gewysigde betekenis 

aan en kry die term 11 handwerk" 'n meer definitiewe, be-

perkte terrein waarin dit sin het. Hier word dit beskou 

as 'n uitbreiding van die middele in die verlede gebruik 

vi~.die opvoeding van die kind. Dit wil die kind se 

ingebore drang tot aktiwiteit gebruik vir die ontwikke

ling van sy liggaamlike eo~elli as geestelike vermoetla. 

deur sistematiese oefeninge. Hierdie oefeninge het in 

die verlede en in verskillende lande verskeie vorms aan-

geneem en sulke aktiwiteite ingesluit soos houtwerk, 

metaalwerk, leerwerk, mandjiewerk, boekbindery, kleiwerk, 

kleremakery, papier en kartonwerk en nog baie ~nder. 

Die voorwaarde dat die kind self besig moet wees 

en dat hy deur waarneming en eksperimentering sal by

dra tot sy eie opvoeding is die wese en krag van hierdie 

stelsel waarby alle voorstanders daarvan staan of val 

of hulle noual voorstanders is van die benaming Slojd, 

Husflid, Travail Manual, Arbeitsunterricht, Handfertig

keitsunterricht, Handwork, Manual Training of Handwerk.) 1 

)1 Gotze: Hand and Eye Training, 11. 
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Sommige mag hierdie onderrig aan 'n onderwyser toevertrou 

en andere aan die vakman. Sommige kan oefeninge voor

skryf vir die verkryging van vaardigheid en andere weer 

vir nuttigheidsdoeleindes, maar alle outoriteite is dit 

eens dat die kind homself moet besig hou op so 'n wyse 

dat sy intellektuele vermo~ns ingespan word, sy sintuie 

gebruik word en sy geestelike sowel as liggaamlike ver

mo~ns ontwikkel word. Dr. G~tze besluit dan dat Hand-

werk niks anders is as die pedagogiese toepassing van 

die wet wat s~ dat individuele ontwikkeling 'n herhaling 

van die ontwikkeling van die ras is nie.) 1 

Na aanleiding van bogenoemde uitsprake kan ons dan 

van Hs.ndwerk praat as 110pvoedkundige Handwerk". In 

Transvaal en ook elders in Suid-Afrika is aanvanklik die 

term 11 Slojd 11 gebruik. Die term kom oorspronklik van 

Finland en Swede en het via Holland en Engeland hier pos

gevat. Dit beteken eintlik 11 handig 11 en het aanvanklik' 'n 

groot verskeidenheid aktiwi t ei te ~ngeEil..tii t waar me~uge:Urag 

is om die kind hanl:·raardigheid aan te leer. Later, en na 

baie eksperimentering met verskeie soorte materiaal het 

geblyk dat houtwerk die maklikste, goedkoopste en doel

treffendste is en het die betekenis van Slojd toe ver

ander na houtwerk hoewel die term bly staan het en in die 

sin oorgewaai het na baie lande. In Transvaal het Slojd

onderrig dus beteken 11 houtwerkonderrig" met die daarbygaan

de vryhand en reglynige tekenwerk. 

Na die Driejarige Oorlog (1899-1902) het die term 

Slojd verdwyn en word die term 11 handwerk" of die Engelse 

ekwivalent daarvan, naamlik 11 Manual Training" meer alge

meen. In die tyd het die term reeds 'n beperkte beteke

nis gehad en is daarmee bedoel kartonwerk en houtwerk 

)1 Gotze : Hand and Eye Training, 13. 
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met die bygaande tekenwerk as onderdeel daarvan. 

Na 1908 verander die betekenis weer deur die by-

voeging van 'n derde vak, naamlik metaalwerk. In die 

Transvaalse direkteursverslag (1912) word di~term duidelik 

omskryf en word daar voorgeskryf dat Handwerk aan sts. 

II enTII in die vorm van kartonwerk onderrig sou word, 

aan 3ts. IV, V en VI in die vorm van houtwerk en in ~ts~ 

VII en VIII in die vorm van metaalwerk. 

Na 1940, met die finale onttrekking van Ha.ndwerk aan 

die laerskole, het Kartonwerk ophou bestA,an as 'n onder-

deel van handwerk en is dit ingeskakel by Kunsvlyt, met 

die gevolg dat hout- en metaalwerk nou die enigste onder

dele van Handwerk vorm met natuurlik die daarbybehorende 

vryhand- en meganiese tekenw€rk. 11 Handwerk 11 of 11 0pvoed-

kundige Handwerk" is dus vandag uitsluitlik 'n ho~rskool

vak met 'n beperkte betekenis wat eintlik net werk met 

die materiale hout en metaal impliseer. 

2. Algemene Oorsig van die Geskiedenis van Handwerk. )1 

Die geskiedenis van handwerk is so oud soos die ge-

skiedenis van die mensdom self. Alle handwerk kan beskou 

word as 'n produk van die kultuur_van sy tyd wat nie vol

ledig begryp kan word sonder 'n deeglike kennis van daar

die kul tuur nie. 

Elke menslike wese wortel in 'n bepaalde kultuur. 

As die vraag wat kultuur eintlik is, beantwoord moet word, 

rys daar voor die gees die beeld op van 'n volk of groep 

volkere, in 'n bepaalde tydsbestek, met alles wat hulle 

geglo, gevoel, gedink, gewil en geskep het. Daar kan dus 

beweer word dat kultuur die samehang van gevoel, denli::e en 

skepping is by 'n volksgemeenskap in ~n-bepaalde tydsbest~ 

Hierin 1~ dan opgesluit dat daar slegs werklike kultuur 

by 'n volk kan bestaan wanneer daardie gevoel, denke en 

)1 Vgl. Bremer: Inleiding tot de Kunstgeschiedenis. 
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skepping 'n gemeenskaplike besit is en homself rig na 'n 

gemeenskaplike ideaal. Die werk van 'n kultuurperiode is 

C:us dan die som van die produkte wat die beliggaming ';is 

van die gevoel en die denke. Sonder 'n gemeenskaplike 

g8estelike ideaal kan daar geen skeppende werk wees wat 

vir die gemeenskap van enige waarde kan wees nie. In 

zroot kultuurtydperke word vanselfsprekend die werk, wat 

opbloei uit •n gemeenskaplike gedagtew~reld, deur almal 

begl'YP wat aan daardie kul tuur deel het. Di t is die be

genadigde tydperke in die geskiedenis van die mensdom wan

n~er dit werklik die geval is, soos bv. die kulture van 

F~ipte, Griekeland en van Wes-Europa gedurende die elfde 

t~t veertiende eeue. Alle volkere het geensins ten alle 

tye hulle eie kultuur besit nie. Die kultuurgeskiedenis 

van volkRrR is so innig vervleg en saamgewee~, terwyl 

Go:nmige volke as enkelinge slegs van tyd tot tyd bo andere 

;:i+~Rstyg het an dan weer gedaal het of vervang is deur 

ere. 

Op hierdie stadium kan dan afgestap word van die 

:::H:grip kul tuur assoda.n:tgen die skeppingsaspek daarvan, mot 

ha1-:..dwerk as besondere onderdeel, van nader betrag word. 

Die geskiedenis van die cudste volkere of stamme kan 

slegs bestudeer word aan die hand van die oorblyfsels van 

h:11l0 hAnd·Nerk. Di t wac aanvanklik utilisties van aard en 

:le werk en werktuie is met 'n enkele definitiewe doel 

geu.aak en gebruik. Algaande het dit egter ook dekoratief 

begin word en die verskillende rigtings wat handwerk begin 

ir.slaan het, het steeds in omvang toegeneem. 

Die doel van hierdie studie is egter alleen om hand

w<:rk na te gs.an in soverre dit betrekking het op hout- en 

1:1etaalwerk en die ondersoek dus by hierdie twee aspekte 

van handwerk beperk ss1~word. 
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(a) Handwerk in Prehistoriese tye: 

Hout was die vernaamste en oudste materiaal wat 

die mens tot sy beskikking gehad het omdat dit maklik 

bekombaar was, terwyl metaal ears veel later bekend 

geword het vanwe~ die groter vereistes wat aan die 

menslike vernuf gestel is ter verkryging daarvan. 

Aan die hand van voorbeelde in argeologiese mu

seums en elders blyk dit dat handvaardigheid by die 

ou prehistoriese stamme in hulle ontwikkelingsgang 

reeds 'n ho~ standaard moes bereik het. Vooruitgang 

in bewerking en dekorasie het gelyktydig plaasgevind. 

Die Paleolitiese of vroe~ Steentydperk dateer on

geveer 7000 jaar terug, gevolg deur die Koper-, 

Brons- en Ystertydperke, so genoem na die materiaal 

wat gebruik is. Alhoewel vooruitgang in konstruktie

we- en dekoratiewe werk nie gelyktydig in alle lande 

plaasgevind het nie, is alle outoriteite dit tog eens 

dat die gebruik van klip die gebruik van metaal voor

afgegaan het in alle lande van die w3reld, insluiten

de alle dele van Europa, Egipte, die Ooste en Amerika 

en dat die groei van prehistories~ werk definitiewe 

nasionale karakteristieke kenmerke openbaar. Kun

stige voorbeelde van werk in klip en been of ivoor, 

wat tot hierdie tydperk behoort, is gevind. Hiervol

gens was klip en ivoor blykbaar die vernaamste materi~ 

aal wat in die tyd verwe~k is, maar daar moet onthou 

word dat hout 'n baie meer verganklike materiaal is, 

en daar kan dus met redelike sekerheid aangeneem word 

dat dit by uitstek die materiaal moes gewees het vir 

gebruiksvoorwerpe, veral in streke waar hout volop 
' 

en maklik bekombaar was. 
Uit die Neolitiese- of latere Steentydperk vind 

ons meer voorbeelde van houtwerk wat behoue gebly het. 
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Sulke voorbeei.de toon dat hout algemeen gebruik is as. 

handvatsels vir klipmesse en byle. 

Die Koper- en ·Bronstydperke beklemtoon die invoer 

van 'n nuwe materiaal, en 'n toenemende graad in vaar-

digheid as gevolg van 'n meer sinipatieke medium, met 

minder beperkings as die voorafgaande soorte, Wanneer 

en hoe koper ontdek is, kan slegs gegis word, maar 

dit het blykbaar bekend geword as 'n smeebare klip 

wat met behulp van ander klippe na die gewenste vorm 

geslaan kon word sondEr dat die koper werklik uit die 

erts gesmelt is en as sodanig verwerk is. 

(b) Handwerk in Historiese tye. 

Die eerste vertroubare historiese verslae wat be-

houe gebly het, is die van oud-Egipte, wat as gevolg 

van die begrafnisgewoontes van die land, aan die nage

slagte oorgedra is. Sierlike voorbeelde van hout-
-

sowel as metaalwerk is in die graftombes gevind. Talle 

voorbeelde van Egiptiese houtwerk wat 4000 jaar en 

ouer is, word vandag in verskillende museums van die 

w~reld bewaar. Die tegniek sowel as sin vir vorm en 

verhouding was van 'n merkwaardig• ho~ gehalte en is 

te meer bewonderenswaardig as in gedagte gehou word 

dat die werktuie baie primitief was. Mummie' kmste, 

armstoele, kiste, beddens, gereedskaphandvatsels, 

ens., is van hout vervaardig en versier deur inl@werk 

met ivoor of metaal, of dit is ook ryklik versier 

deur kerf- en houtsneewerk. 

Behalwe die bewyse uit Egipte, bestaan daar ook 

nog talryke verslae uit die geskiedenis van ander ou 

volkere. In die Ou Testament word dikwels melding 

gemaak van vakmanne wat een of ander stuk handwerk 

voltooi het. Voorbeelde hiervan is veral die beskry

wing van die oprigting van die troon van koning Saloma. 
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Beskrywings soos die bou van die ark en die vervaar

diging van gebruiksvoorwerpe en voorwerpe by die ge

loofsui tinge gebruik, to on dat die ou Israeliete 'n 

ho~ vaardigheidspeil moes bereik het. Ook in die ou 

Griekse literatuur is daar bewyse te vind ttir die be

langrike plek wat handwerk in daardie tyd ingeneem 

het. Homeros refereer i:a sy 11 Iliad" en 11 0dyseus" dik

wels na handwerk as 'n edele vak en kuns. 

In die Ooste 7 en veral in Indi~, was handwerk reeds 

sedert die vroegste tye gekoppel aan die tradisie. 

Fyn houtsneewerk, inl~werk en ander versiering toege

pas op hout en metaal is reeds sedert die oudste tye 

op groot skaal beoefen. 

Gedurende die voor- Christelike era het handwerk 

dus alreeds oral 'n merkwaardig' ho~ standaard bereik. 

Na die groot volksverhuisings en die bestendiging van 

die Christendom in Wes-Europa, breek die Middeleeue 

aan en tree daar 'n periode van feitlike stagnasie in 

op hierdie gebied. Weinig nuuts is tot die reeds be

kende toegevoeg. Tegnieke het miskien hier en daar 

ietwat verbeter en veral in die kloosters is 'n rede

like standaard van handvaardigheid gehandhaaf wat la

ter sou dien as inleiding tot die bloei~ydperk van 

die Renaissance. 

Met die Renaissance het daar 'n algemene herlewing 

gekom in Europa op alle gebiede van handwerk. In hier

die tyd het handwerk in die ware sin van die woord sy 

hoogtepunt bereik en die grootste meesters opgelewer. 

Hier kan veral verwys word na die talryke bouwerke 

uit die tyd waarin al die vertakkings van handwerk 'n 

hoogtepunt bereik het en waarin die name van die groot 

meesters verewig is. 
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Die Industriele Omwenteling het 'n einde gebring 

aan hierdie glorietydperk van die handwerk. Die mens 

het ander lewenswaardes begin aanhang met 'n gevolg

like afname in diemerkwaardig hoe gehalte van die 

handwerk. Die masjien het die vakmeester verdring 

uit sy ereposisie en hom tot 'n minderwaardige rol 

gedwing wat verreikende gevolge sou h~. 

B. ALGEMENE OORSIG VAN DIE GESKIEDENIS VAN HANDWERKONDERWYS. 

Uit 'n studie van die geskiedenis van onderwys blyk 

dit dat Handwerk nie 'n moderne instelling in die skoolleer-

plan is nie, maar het alreeds vir eeue in 'n mindere of 

meerdere mate deel uitgemaak van die opvoeding van kinders. 

Soms het dit 'n reaelike aansien geniet en dan 'n prominen-

te plek geVlil in die skoolprogram. Soms is dit weer gemin-

ag of verwaarloos na gelang van publieke opinie. Alle voor-

aanstaande opvoedkundiges vir die afgelope twee of drie 

eeue het dit egter altyd voorgestaan. Handwerk wortel in 

die geskiedenis en toon 'n definitiewe, geleidelike vooruit-

gang deur die jare. 

In Griekeland het daar die ideale onderwysstelsel be

staan wat klem gel~ het op die harmoniese ontwikkeling van 

die verstandelike, morele en fisiese; maar sedert daardie 

tyd is daar nie volgehou met die.stelsel nie. Soms, soos 

gedurende die bestaan van die Romeinse Republiek, is die 
, 

grootste aandag gewy aan fisiese ontwikkeling in ooreen-

stemming met die drang na geweldadige uitbreiding van grond

gebied. Gedurende die Ryk net die Romein, onder invloed 

van Griekse gewoontes. weer meer aandag aan verstandelike 

ontwikkeling bestee. wat in die kloosterwese van die Middel

eeus sy hoogtepunt bereik het, terwyl later onder die feo

dale stelsel weer die swaarste klem laat val is op fisiese 

ontwikkeling. 
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Met die Renaissance vind daar weer 'n herlewing plaas 

op die gebied van die kennis wat 'n geweldige stoot vooruit 

gekry het deur die uitvinding van die drukpers. 'n Deegli~ 

kennis van die klassieke is beskou as die sine qua non van 

elke deeglike student, en as gevolg hiervan het daar 'n 

valse begrip ontstaan oor die betekenis en doel van die op

voeding wat vir baie eeue sou voortbestaan. 

In die vorige eeu het daar egter weer 'n reaksie begin 

intree teen die beskouing dat werk en die werksman •n min-

dere status in die samelewing beklee; 'n beskouing wat ook 

deur die skole gehuldig en gepro~ageer was, en vandag ge-

leidelik aan die afneem is. 

Die beoefening van verskillende vorms van handwerk in 

1ia skole is soos reeds ges~ nie 'n nuwe idee nie want daar 

het in die verlede reeds dikwels inrigtings bestaan waarin 

praktiese werk onderrig is hoewel dit meer om die ekonomiese 

en praktiese waarde as om die opvoedkundige waarde gedoen ~ 

As bewys vir bogenoemde bewering kan die uitsprake van 

bPkende outoriteite aangehaal word) 1 en 'n kort oorsig ge-

gee word oor die werk gedoen in hierdie verband• 

(a) Martin Luther (1483-1546), wat na die skoal omgesien , 

het as sy magtigste bondgenoot in die Hervormingstryd, 

het in sy omsendbrief aan alle raadslede en burgemees

ters in 1524 klem gel~ daarop dat kinders praktiese 

werk in die skole moet doen. Hy s~ dat dit nie sy voor

neme is om skole, soos die bestaande, te stig waar 'n 

kind tot twintig jaar lank van Donatus en Alexander 

leer en tog niks leer nie. Hy meen dat 'n uur of twee 

daagliks bestee aan~hierdie soort onderwys voldoende is 

en dat die kind dan moet huis toe gaan en een of ander 

handvaardigheid aanleer. 

Jl Salomon: The Theory of Educationaili Slojd, 127 - 139. 
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(b) Michel de Montaigne (1532-1592), die skeptiese filosoof 

en voorganger van Rousseau en Locke skryf dat dit nie 

die siel of die liggaam is wat opgevoed moet word nie, 

maar die hele mens. Die twee mag nie geskei word nie 

maar soos Plato dit gestel het moet dit saam aange

spoor word soos twee karperde. 

(c) Johann Amos Comenius (1592-1671), die voorganger en 

vader van die moderne opvoedkunde skryf dikwels in sy 

traktaatjies oor die opvoedkundige waarde van hande

arbeid. In sy Didactica Magna refereer hy na die onder

rig en oefeninge wat daar in die primere skool behoort 

te wees en stel onderrig in die vernaamste vorms van 

handwerk eerste in sy lys. 

(d) John Locke (1632-1704), die veelsydige skrywer en den

ker wat ook getrag het om die geheim van die opvoeding 

te ondersoek, het in sy bekende boek 11 Some Thoughts 

concerning Education" ondubbelsinnig bevestig dat hand

werk 'n plek in die skool moet h~ en protes aangeteken 

teen die destydse onderwysF±gtings " •••• all tending 

towards a gentleman's calling, with which a trade seems 

wholly inconsistent." Verder meen hy dat die aangebore 

neiging tot aktiwiteit by die kind dit absoluut nood

saaklik maak dat hy gerigte handwerk sal doen. 

(e) Jean Jacques Rousseau (1712-1778), die pionier inver

skillende afdelings en wie se 11 Emile ou de l'education" 

'n studie deur elke onderwyser regverdig, sien in lig

gaamlike oefeninge 'n middel tot opvoeding wat met min 

ander kan vergelyk. Hy meen die kind moet 'n ambag 

leer, nie soseer terwille van die ambag nie maar om die 

bestaande vooroordele daarteen te oorkom. Die ambag 

wat hy verkies, is houtwerk omdat dit skoon en nuttig 

is en by die huis beoefen kan word. Dit verskaf genoeg 
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oefening vir die 1iggaam, dit vereis 'n mate van v1y

tigheid en vaardigheid en hoewe1 die vorm van die werk 

bepaa1 word deur die nuttigheid daarvan word smaak en 

gevoe1 tog nie uit die oog ver1oor nie. 

Gedurende die Franse revo1usie was die be1angste1-

ling in die rigting van Rousseau baie groot en Robes

pierre het se1fs in die Konvensie geagiteer vir die in

veer van meer handwerk in die skole. 

(f) Johann Bernhard Basedow (1723 - 1790), stigter van die 

sogenaamde fi1antropiese rigting in die opvoedkunde was 

die eerste om die gesonder beginsels van Rousseau toe te 

pas in Duitsland. In sy opvoedkundige inrigting in Des

sau het hy handwerk tot die vernaamste onderdee1 van sy 

ste1sel verhef. In sy 11 Methodenbuch 11 wy hy dan ook dik

wels uit oor die belangrikheid van handwerkonderrig en 

meen dat kinders ten minste ses ure per dag aan hand

werk moet bestee in geva1 hulle later hulle bestaan da~ 

uit moet verdien terwy1 die ander twee uur per dag daar

aan moet bestee. Hy meen ook dat kinders op betrek1ik 

vroe~ leeftyd al moet begin leer om met gereedskap te 

werk. 

(g) Christian Gotthilf Salzman (1744-1811), 'n dissipe1 van 

Basedow, was 'n opvoeder in die ware sin van die woord 

en sy inrigting te Schnepfenthal is ook beskou as die 

merkwaardigste van die tyd. Hier is die kinders onder

rig in verskillende afdelings van handwerk deur spesiaal 

opgeleide onderwysers. Loka1e uitgerus vir die spe-

sifieke doel om handwerk te beoefen want hy het geg1o 

dat gesonde liggaamlike arbeid die sie1 sowel as die l~ 

gaam opvoed. In sy menigvuldige werke oor die opvoeding 

stel hy dit dikwels as sy oortuiging dat handwerk onont

beerlik is vir ware opvoeding, dat dit vry1ik en so 
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dikwels moont1ik beoefen moet word en dat so veel ver

sidllende gereedskapstukke moontlik gehanteer moet word. 

(h) Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), die manop wie 

se beginsels ons onderwysstelsel vandag hoofsaaklik ge

baseer is, het handwerk nie as 'n vreemde element in 

die onderwys beskou nie, maar sy leerlinge daarin onder

rig, veral te Stantz en Burgdorf. Dit het daagliks in 

die praktyk vir hom duideliker geword dat arbeidsaam

heid -- die fisiese aktiwiteit van die ras -- die ware, 

heilige en ewige metode is om alle vermo~ns aaam te bind 

tot een opper.magtige vermo~ nl. die van die volmaakte 

mens. 

(i) Friedrich Froebel (1792-1852), stigter van die Kinder

gartensisteem het die idee, dat handwerk as 'n gewone 

middel tot die opvoeding gebruik moet word, geweldig be

vorder. Dit is trouens die gees waarin al sy werke ge

skryf is. -- 11 Die mens verstaan alleen deeglik dit wat 

hy in staat is om te doen." 

(j) Johann Friedrich Herbart 1776-1841), die bekende Duitse 

filosoof wie se onderwyssisteem baie volgelinge het, 

sien handwerk as 'n opvoedkundige middel. In sy 11 Umriss 

Padagogischer Vorlesungen" s~ hy dat elke seun moet 

leer om gereedskap te hanteer en dat meganiese vaardig

heid baie waardevol is. Alle skole moet werkslokale be

sit dog die onderwys moet nie tegnies wees nie. Elke 

man moet leer om sy hande te gebruik. 

Uit die voorafgaande is dit dus duidelik dat handwerk 

nie 'n nuwe of vreemde element in die onderwys is nie, maar 

hand aan hand daarmee gegaan het. Daarom sal dit hier ook no

dig wees om 'n kort algemene oorsig te gee oor die bestendigmg 

en ontwikkeling van Opvoedkundige Handwerk as erkende vak in 

die algemene onderwyssisteem. 
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T 
(a) Finland:)·' Aan Finland kom die eer toe as die eerste land 

om 'n stelsel van opvoedkundige.Slojd te ontwikkel. Uno 

Cygnaeus (1810-1888), die vader van die prim~re skool jn 

Finland, was die eerste om 'n daadwerklike begin daarmee 

te maak in Finland. · ' 

Drie jaar na 'n uitgebreide studiereis in Swede, Hol-

lan~ Duitsland, Oostenryk, Switserland en Finland publi

seer Cygnaeus as direkteur van onderwys in 1861 sy nuwe 

voorstelle vir die prim~re skool in Finland. -, In 1863 

is daar 'n begin gemaak met Slojdklasse aan die Normaal

skool te Iyvaskyla, in die hart van Finland en in 1866 

is Slojdonderrig verpligtend in die laerskole gemaak. J ·, 

Verpligting het slegs gegeld vir skole in die platteland 

terwyl dorpskole 'n vry keuse behou het. Die prim~re 

skole was vry vir almal. Later is 500,000 mark.!:· deur die 

Imperiale senaat opsy gesit vir die stigting van 'n Nor

maalskool met die uitsluitlike doel om onderwysers op 

te lei in die Slojdsisteem en metode. 

(b) Swede:rTn 1870 was Slojd in hierdie land nog nie erken 

as 'n middel tot opvoeding nie, maar slegs as 'n middel 

om gereedskap te leer gebruik en om nuttige artikels te 

maak. 

In 1872 is skole gestig met die uitsluitlike doel om 

Slojdonderrig te verskaf maar teen 1876 was dit duidelik 

dat hierdie skole nie aan die verwagtings voldoen het 

nie, en derhalwe is Slojd by die gewone laerskole inge-

voer. 

In 1877 het die regering besluit om Slojd 'n opsione

le vak te maak in die laerskole en 'n toewysing van 75 

)1 Salomon: Tho Theory of Educational Sloyd, 
)2 Ibid., 

142. 
1M. 
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kroner is betaal· aan skole wat dit §OU onderrig. Later 

is die toewysing verander na 75 kroner per Slojdklas in 

die skool •. : 

Onder die skole in 1872 gestig, was ook die van Otto 

Salomom te Na~s. , Hier is die eintlike grondslag ge

l~ vir C~voedkundige Handwerk in Swede. Aanvanklik was 

di t bedoel om net onderrig aan plaaslike kindeno te ver

skaf, maar later is die arbeidsveld aansienlik uitge

brei. Verskeie vertakkings van Slojd is beoefen soos 

skrynwerk, houtsnee, draaiwerk, smidswerk, leerwerk, 

steen of klipwerk, mandjiewerk en skilder. Hierdie skool 

was slegs bedoel vir na-prim~re leerlinge. Ander meer 

teoretiese vakke soos Tekenwerk, Meganika, Wiskunde en 

Fisika is ook hier onderrig en moes by die praktiese 

aansluit. 

Dit het egter gou duidelik geword dat as Slojd sy 

regmatige plek wil inneem dit nie as buitengewone vak 

onderrig moes word nie, maar as 'n gewone vak van die 

skoolleerplan. Gevolglik is ook 'n prim~re skool geopen 

waar gewone onderrig verskaf is tesame met Slojdonderrig 

wat daagliks drie uur· in beslag geneem het. Die be

langstelling het onmiddellik geweldig toegeneem en dit 

het noodsaaklik geword om spesiaal opgeleide Slojdonder

wysers aan te stel, maar die was feitlik onbekombaar. 

Derhalwe is in 1874 'n spesiale klas gestig vir die 

opleiding van Slojdonderwysers. Die kurses sou een-

jarig wees en onderwysers kon dan spesialiseer in Slojd. 

As teoretiese vakke is by hierdie kurses ingeslui t ,., is

kunde, Fisika, die moedertaal, Opvoedkunde en Metodiek. 

As praktiese vakke sou geneem word Meetkundige Tekenwerk 

en Slo~d. Hierdie opleiding van spesiale onderwysers is 
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voortgesit tot in 1882. 

Nog voor 1882 het dit egter al duidelik geword dat 

'n verandering onvermydelik was. Daar het 'n algemene 

begeerte ontstaan om Slojd oral in die laerskole in te 

v.oer en die ervaring het geleer dat dit beter sou wees 

as die gewone onderwyeers· hierdie onderrig sou waar

neem. Om hierdie rede is daar dan oolc in 1878 'n begin 

gemaak met vakansiekursusse vir laerskoolonderwysers om 

sodoende die nodige kennis en vaardigheid te bekom •. 

Die dorp Naas was vir baie jare 'n opvoedkundige mek

ka, nie alleen vir Sweedse studente nie maar ook vir 

onderwysers uit alle lande. Hier is studente besiel met 

die nuwe idees van Pestalozzi en Fr~bcl : en het onderrig 

in 'n praktiese sisteem ontvang wat 'n konkrete verteen

woordiging verskaf het vir die onderliggende beginsels 

van die nuwe opvoedkundige metodes. 

Salomon, finansie~l gesteun deur sy oom, August Abra

hamson, was nie alleen in 'n groot mate sukselvol met 

sy opleiding van onderwysers in 'n definitiewe sisteem 

van opvoedkundige handwerk nie, maar het hulle ook ge!n

spireer tot groter doeltreffendheid en opvoedkundige 

vooruitstrewendheid. Deur hierdie studente is Salomon 

se idees die w~reld ingedra. Afgesien van die 1235 

Sweedse studente wat Salomon se inrigting te Naas be

soek het) was daar ook 357 studente uit 25 verskillende 

lande wat in die jaar 1875 - 1891 hier gestudeer het. 

Sodoende het daar dan, veral in lande soos Duitsland, 

Engeland, Frankryk, Holland, Denemarke en Noorwe~, 

handwerksisteme ontstaan wat aangepas is by plaaslike 

omstandighede, maar tog gebaseer is op die beginsels va~ 

gel~ t~ Naas. 
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Die Slojdinstituut te Na~s het in 1872 met sy werk

saamhede begin en sy groot sukses in die verspreiding 

van die opvoedkundige beginsels waarvan handwerk die 

voorbeeld is, is veral toe te skryf aan die persoonlik

heid van Salomon, 'n groot pedagoog wat in 1908 oorlede 

is. Die vrug van sy arbeid sal •n voortdurende hulde

blyk wees vir sy ywer en bekwaamheid in die strewe om 

die opvoedkundige krag wat opgesluit 1~ in reggestuurde 

liggaamlike arbeid, as •n middel tot ontwikkeling van 

die kind se fisiese en geestelike bekwaamhede te ge

brui:k. )1 
2 

(c) Noorwee:) In 1879 is Slojd ook in Noorwe~ ingevoer waar 

dit onder die 11 Nuwe Kode" verpligtend gemaak is in aile 

laerskole in die stede en dorpe en onder sekere voor

waardes ook in sommige plattelandse skole. Vir die op

leiding van onderwysers in hierdie vertakking van die 

onderwys is kort kursusse ingestel aan die Normaalskole 

van Fredrikshald aan die Sweedse grens en aan die van 

Trl5mso in 1875. Hierdie onderwysers sou die vak dan in 

die laerskole doseer. Toe die vak later ook in die 

ho~rskole ingevoer is, moes onderwysers spesialiseer 

deur 'n eenjarige voltydse kursus te volg waarvoor hul

le 'n sertifikaat ontvang het. 

(d) Denemarke:rook hier het Slojd gelyktydig met die in 

Noorwe~ posgevat en is 'n skool in Kopenhagen opgerig 

met die doel om die vak te propageer, en om onderrig te 

gee aan beide laer- en ho~rskoolleerlinge. 

(e) Duitsland:frn verskillende dele van die land is reeds 

in die verlede pogings aangewend om onderrig te verskaf 

in handwerk met die doel op die beoefening van 'n beroe~ 

l Berry: Educational Handicraft, 
;2
3 

Salomon: The Theory of Educational 
) Ibid, 
)4 Idem. 

Sloyd, 
81. 

148. 
149. 
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In 1878 is egter 'n skool in Berlyn opgerig met die doel 

om onderwysers en leerlinge op te lei in 8pvoedkundige 

Handwerk. Daarna het dit ook vinnig versprei na Hanno

ver, Bremen, Sakse, Posen en ander provineies. By Leip

zig het Dr. GBtze sy later so bekende skool opgerig om 

onderwysers op te lei in Slojd. Ander skole het gevolg 

en praktiese onderrig, met 'n opvoedkundige strekking, 

het algemeen geword. 

(f) Frankryk:fRousseau met sy 11 Emile" was die eerste per

soon om die aandag te vestig op die belangrikheid van 

handearbeid. 

Die leiers van die Revolusie het dit dan ook in hulle 

Konstitusie van die jaar III verpligtend gemaak dat alle 

burgers een of ander handewerk moes leer. In 1832 reeds 

is handwerk hier al in industri~le skole onderrig. 

In 1882 is wetgewing aangeneem waardeur handwerk 'n 

gewone vak in die leerplan van die laerskool geword 

het.; Dit was •n gegradeerde kursus volgens voorskrifte 

van Froebel en het begin by kartonwerk, deur mandjie

werk en kleiwerk tot by hout- en metaalwerk. 

(g) Engeland:fin die tagtigerjare van die vorige eeu het 

handwerk as opvoedkundige medium ook sterk posgevat in 

Engeland nadat dit lank reeds in die industrieskole be

oefen is. In London, Liverpool, Manchester, Bradford, 

Leeds, Harrowgate, Sheffield, Oxford, Cambridge en nog 

baie ander stede is die vak ingevoer in die leerplan 

van die gewone skole. 

(h) Handwerk is begin aan die skole van Holland in 1876, 

Belgi~ in 1881, Switserland in 1882, Oostenryk in 1883, 

Rusland in 1884 terwyl dit ook ingevoer is in Japan en 

in Noord- en Suid-Amerika.)~ 

Tbid., 
Ibid., 

149. 

150. 
149. 
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c. ALGEMENE OORSIG VAN DIE GESKIEDENIS VAN HANDWERKONDERWYS 
IN SUID-AFRIKA. r· 

Tot in die laaste helfte van die vorige eeu was die be

volking hoofsaaklik landelik, met landbou en veeteelt as die 

vernaamste bedrywe. Hulle behoeftes was eenvoudig en kon 

maklik deur die uitgestrekte ruimtes van •n groot land be

vredig word. Hierdie toedrag van sake het hom ook weerspie~l 

in die onderwys. Die georganiseerde onderwys het hom hoof

saaklik en feitlik uitsluitlik beperk tot die onderrig in 

lees, skryf en reken,. en met die besondere godsdienssin 

van die volk was die hoofdoel van die onderrig die katkisa

sie en die aflegging van belydenis van die geloof. Van die 

onderrig in praktiese vakke was daar weinig of geen sprake 

nie. Die boubedryf, wamakery, grofsmedery en ander geskoold~ 

ambagte het in hulle eie behoeftes voorsien deur middel van 

die leerjongstelsel waarvoor slegs die minimum onderwyskwa

lifikasies soos lees en skryf vereis is. 

Die eerste spore van georganiseerde opleiding in die 

praktiese vakke word gevind in Kaapland, gerugsteun deur 

kerkgenootskappe en liefdadigheidsinrigtings. Op die dorpe 

en ook in die plattelandse distrikte het die Engelse Sen

dinggenootskappe in hulle skole ook beroepsopleiding aan 

gekleurde kinders verskaf. Kinders van behoeftige ouers van 

Europese afkoms het egter dikwels ook hierdie skole besoek, 

maar soos te begrype het hierdie toestand die blanke kinders 

nadelig beinvloed, en om hulle weg te hou van die Sending

skole het die Hollandse kerk veral moeite gedoen om in 1893 

Industrieskole of die sg. armskole te stig waar kinders 

onderrig sou ontvang in praktiese vakke. Waar die kleurli~ 

kind dus reeds sedert 1865 sporadies onderrig in die prak

tiese vakke ontvang het, het die blanke kinders dit eers 

sedort 1893 ontvang. 
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Die Kaaplandse onderwysstelsel was egter sterk onder 

die invloed van ontwikkeling wat in Engeland plaasgevind 

het. In 1891 het daar twee vername gebeurtenisse plaasge

vind wat Opvoedkundige Handwerk op 'n hegte grondslag sou 

plaas. )
1 

Die eerste was die aanstelling van sir Thomas Muir 

as Superintendent-Generaal van Onderwys na air Langham Dale, 

en die tweede was die verslag van die onderwyskommissie van 

1891. Die belangrikheid van die eerste gebeurtenis kan be

oordeel word aan die hand van die volgende paragraaf uit die 

verslag van Muir in 1892. )2 

11 Exceedingly little is said by· the inspectors on this 

subject (manual training). The matter is of so great and 

pressing importance that I propose to have it dealt with 

in a special report; the new inspector Mr. Milne, being 

particularly capable of conducting the necessary inquiry. 

In two of the first class public schools which I visited, 

viz., at Kind Willid.m's Town and Blaauwvallei near Welling

ton, a good beginning has been made in carpentry." 

Die tweede gebeurtenis was van so •n aard dat dit die 

11Magna Carta" van Q pvoedkundige Handwerk in Kaaplandse sko

le genoom kan word. Die kommissie het dit as sy mening uit

gespreek dat Handwerk in die laerskole die mees effektiewe 

middel sal wees om die latente vermo~ns van die seun, wat 

in staat is tot verdere tegniese opleiding, te ontwikkel. 

Daar llJ.oet fasili tei te geskep word vir die seun om met ge

reedskap en materiaal te werk sodat hy bewus sal word van 

die moontlikhede wat in sy hande opgesluit 1~. Daarom, s~ 

die kommissie, behoort skoolhoofde dit as hulle plig te be

skou om Handwerk ingeslui t te kry in die leerplanne van hul

le skole en dat alle seuns van twaalf of 13 jaar aangemoedig 

)l Uys: Historical Survey of the Development of Handicraft 
Teaching in South African Schools, 15. 

)2 Idem. 
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behoort te word om die vak te neem. Tot tyd en wyl •n ge

kwalifiseerde onderwyser beskikbaar word, kan die onderrig 

van die vak in die hande gelaat word van betroubare vakmanne 

van goeie karakter.)1 

Uit die getuienis aangehoor deur die kommissie het se

kere feite duidelik geword en het dit later uitgekristalli

seer tot 'n definitiewe sisteem vir handwerkonderrig in 

Kaapland. Daar het aanvanklik baie verwarring bestaan oor 

hierdie nuwe vak, veral omdat daar nie duidelikheid b~staan 

hot oor die doel daarvan nie. Die voorbereiding vir indus

tria, wat die hoofdoel van die vak in die skole in Engeland 

was, het ook hier gegeld en die algemene beskouing was dat 

H~dwerk in die laerskool die weg moes baan vir tegniese op

leiding waarvoor daar alreeds •n behoefte bestaan het by die 

spoorwe~ en die myne wat reeds tekens van snelle ontwikke

ling getoon het. Niemand het blykbaar nog die werklike waar

de van 0 pvoedkundige Handwerk ingesien nie, maar daar moet 

dok onthou word dat die kommissie 'n ondersoek ingestel het 

na tegniese onderwys en nie na 6pvoedkundige Handwerk nie. 

Wat egter van belang is, is dat die noodsaaklikheid vir 

handwerkonderrig nou terde~ besef is en prominent onder die 

aandag van die owerhede gebring is. 

As gevolg van die onderwyskommissie se verslag in 1891 

is daar dan in die laaste jare van die l9de eeu die fonda

mentstene gel~ vir die huidige handwerkstelsel. In 1893) 2 is 

Handwerk ingesluit in die leerplan van die laerskole, 

skemas is opgestel, 'n inspekteur ·van H·andwerk is aaflgestel 

en •n begin is gemaak met die opleiding van handwerkonder

wysers. Op hierdie stadium het H.andwerk eintlik net 11 hout

werk" beteken en moes die laerskoolkind 'n driejarige kur-

sus hierin volg soos neergel~ in 1895 vir 
Uys: Historical survey of the Development 
Teaching in South African Schools, 
Ibid, 

all e skol e met 
of Handicraft 

9. 
11. 
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die nodige fasiliteite.) 1 Die statistieke vir 1895 toon dan 

ook dat daar in die jaar vier-en-dertig skole was wat aan 

1063 leer1inge onderrig in H~ndwerk verskaf het.)2 

As gevo1g van 'n versigtige beleid en toegewyde ywer 

van handwerkinspekteur Young het H.andwe.Ik vinnig voorui tgang 

gemaak in die Kaaplandse skole hoewel die vak nog steeds 

beskou is as 'n voor1oper vir tegniese onderwys, n beskouing 

wat eers lank na 1900 sou verdwyn en plek sou maak vir die 

moderne beskouing. 

Handwerkonderrig en tegniese onderwys is ook reeds op 

'n vroe~ datum in Natal ingevoer. 'n Kommissie is in 1885 

en weer in 1887 aaamgeste1 om ondersoek in te stel na die 

moont1ikheid van praktiese onderwys in hierdie kolonie.)3 

Hierdie kommissie het aanbeveel dat: "work with tools in 

wood and iron should rank amongst the specific subjects of 

the code. 11 )
4 In 1890-1891 het die Kommissie weer die moont-

likhede bestudeer om tegniese onderwys in die skole in te 

voer. )5 Met tegniese onderwys .in die skole is hier bedoel 

al1e vakke wat buite die veld van die gewone klassikale on

derwys van lees, ek:ryf en reken'J geval het. In 1895 kondig 

die Regering van die kolonie aan dat stappe gedoen word - "to 

put education more on part with that recently introduced in

to the best English elementary schools") 6 Terselfdertyd is 

dit egter ook duidelik gestel dat die doel nie sal wees om 

ambagsonderrig te verskaf nie maar- "to educate by training 

the mind, eye and the hand to work with intelligent harmoni

ous dexterity".)? 

Teen l898 was handwerk reeds stewig gevestig as 'n deel 

van die Nata1se onderwyssisteem en sedert die tyd hat hand

werkonderrig en tegniese onderwys anelle vordering gemaak in 

beide 1aer en ho~rskole • 
• tt 

)1 Uys: Historical S~vey of the Development of Handicraft 
Teaching in South African Schools, 13. 

l~
2 Idem. )5 Idem. 

Ibid, 47 )6 Idem. 
Idem. ) 7 Idem. 



In die V!"''JStaat was daar voor 1900 geen georga.niseerde 

handwerkonderrig.in die skole nie en dit het betreklik laat 

eers 'n verskyning in die leerplanne aldaar gemaak. 

In Transvaal is dit wel voor 1900 ingevoer, nl. deur 

dr. N • Mansfeldt, die Superintendent van Onder-v1ys in die 

Zuid-Afrikaanse Republiek, in 1896. Hier het dit bekend ge

staan as Slojd en is afkornstig van Nederland in teenstelling 

met die twee Engelse kolonies wat die Engelse patroon ge-volg 

het. 

Uit die voorgaande blyk dus dat Handwerk reeds in die 

laaste jare voor 1900 'n ve..strapplek gevind het in die onder

wysstelsels in Suid-Afrika. Dat daar nog verwarring gehecrs 

het en verskillend.c bcskouinge oor die docl me·t die vak be

staan hct, is tc bcgrype as in aanmerl{ing geneem word dat 

di t nog 'n betreklik nuwc vak in die skoolwesc Wf'~s en nouliks 

dertig jaar vantcvore eers in Europa, na wie die Suid-Afri-

kaanse skoolwese opgesicn het, sy vers!.ryning gcmaak hct. 

Na die Drie jarige Oorlog sou handwerkondcrvrys in die 

vier provinsies meer in oorccnstemming met mel{aar gcbring 

word deurdat die Eng6lsc nHanual Training" sistccm dcur3aans 

gevolg sou word. 

D. DIE ONT"ITIKKELING VAN OPVOEDKUNDIGE HANDVTERK IN TRANSVAAL. 

1.· Ontwikkeling voor die Dric ,le.rige Oorlop; 1899-1902. 

Al gou nadat die Slojdotclscl van Salomon in Europa 

posgevat het, het dit ook na Suid-Afrika, en veral Transvaal 

oorgcwaai. Dr. Mans fcldt, onderwyshoof in die Zuid-Afrikaansc 

Republick, het die waardz van hicrdie rigting in die onder-

wys ingesien en dit ook in Transvaal begin toepas. 

Met sckerhcid, kan ges6 word dat daar voor 1893 gccn 

aandag aan hicrdie rigting vir seuns bestec is nic. Handwcrk

onderrig aan meisics, in die vorm van naaldwcrk, is 'Vlel vcr

skaf met die doel om hulle beter voor te berci vir hullc 

toekomstige pligtc as huisvroue. 

In 1893 maak die ecrste voorlopcr van handwcrkonderrig 

egter sy verskyning.) 1 In d::le ja.ar word die hecr J .Hollenbach 

)1 Verslagen van den z.A.R. Depa.rtcmcnt van Onderwys 1893, 34e 
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aangestel om tekenonderwys aan seuns te verskaf. Hierdie 

onderwys sou die onderrig in reglynige of meganiese teken

werk behels, m.a.w. dinge wat gemaak kon word sou na die 

regte afmeting of skale geteken word. 

In 1895 bring die Raad van Kuratore van Gimnasiumskool 

'n verandering in die tekenonderwys aan.)1 Die seuns sou 

voortaan vir 2 1/2 jaar lank 'n kursus in tekenwerk volg. 

Die heer Anton van Wouw, bekende beeldhouer en skilder, is 

aangestel om vryhandtekene te doseer, terwyl die heer J. 

Hollenbach sou voortgaan met meganiese tekenonderrig aan die 

ho~r klasse. 

Aan die begin van 1896) 2 is daar vir die eerste keer 

in Transvaal 'n kursus in Slojd ingestel. Aan die einde van 

die vorige jaar het Van Wouw sy betrekking neergel~ met die 

doel om na Europa te gaan vir die gietwerk van die Kruger

beelde. In sy pos is toe aangestel die heer J. Hondius wat, 

behalwe tekenonderrig ook onderrig sou gee in Slojd aan die 

Staatsmodelskool. 

Sodoende het H'::indwerk dan posgcva t in die twee vernaarn

ste skole van die Republiek in Pretoria, maar dit sou as 

gevolg van die tussenkoms van die oorlog nie verder uitbrei 

tot na 1902 nl.o .• Die vak het hom egter in die vooroor-

logse jare s0danig gevestig in Transvaal dat dit daarna, 

onder die nuwe bewindhebbers snelle vordering sou maak, en 

na al die groter dorpskole sou uitbrei. 

2. Vorderi~ gedurende die jare net na die Oorlog, 1902 
tot 190 • 

Onmiddellik na die oorlog was onderwyssake, soos te 

verstaan, baie deurmekaar en moes die veroweraar alles her

organiseer. Die eerste Direkteur van O:nderwys, die heer E. 

Sargent, het dus sy hande vol gehad om weer koers te bring 

l)Verslagen vanren Z.A.R. Departement van Onderwys 1895, 71. 
2) " n 11 

" 
11 

" 
11 1896, 49. 
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in die onderwysorganisasie en om die skole so gou moontlik 

weer aan die gang te kry. 

In die tweede jaar van die ~gelse bewindaanvaarding 

blyk dit egter dat Handwerk alweer sy verskyning in die 

skoolrooster gemaak het. Waarnemende direkteur Fabian Ware 

maak in sy eerste verslag in 1902 vir die Transvaal en Oran

jerivierkolonie melding van handwerkklasse in Pretoria. 'n 

Lokaal is spesiaal toegerus vir die doel in die Gimnasium

skool. Al die seuns van die dorp sou dan eenkeer per week 

hierheen gestuur word waar hulle onderrig in Handwerk sou 

ontvang.)
1 

Vermoedelik was dit dieselfde lokaal wat die 

heer Hondius voor die oorlog vir sy Slojdonderrig gebruik 

het. 

Vanaf die begin yan 1903 sou alle ~kole in Pretoria 

voorsiening maak vir kartonwerkonderrig aan seuns in ots. 

II tot IV.) 2 Daarna sou hulle vir nog twee jaar, d.w.s.'in 

ats. V en VI, handwerkonderrig ontvang by die houtwerksen

trum aan die Gimnasium waarheen almal moes gaan. In die 

jaar maak inspekteur Corbett)3 ook melding van die feit dat 

daar baie onderwysers was wat ge!nteresseerd was in Hand

werk, dat sommiges ook .daarin gekwalifiseerd was en dat hul

le hierdie vak graag meer algemeen toegepas sou wou sien. 

Die gekwalifiseerde onderwysers waarvan die inspekteur hier 

melding maak was hoofsaaklik ingevoerde Engelse onderwysora 

Die koste verbonde aan die algemene invoer van so 'n 

vak was vir die tyd egter te groot en die owerhede moes die 

versoek weier. Die statistiek in die jaarverslag van die 

onderwysdepartement vir 1903 maak tog melding van 27 skole 

waar daar gesamentlik aan 699 kinders onderrig in H.andwerk 

gegee is.)4 Hier kan egter aanvaar word dat die handwerk 

)1 Transvaal Administration Reports 190?, C4. 
)2
3 

Transvaal Education Department, Report 1903, 29. 
) Ibid, 34. 
)4 Ibid, 26. 
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waarvan hier melding gemaak word kartonwerk en miskien lig

te houtwerk moes gewees het aangesien die Gimnasium tot op 

datum die enigste skool met 'n houtwerksentrum was. 

In die v.olgende jaar, d. w. s.. 1904, het H.andwerk as vak 

snelle vordering gemaak. In die inspeksieverslag van die 

heer E. Garnett van Potchefstroom)1 word melding gemaak 

van 'n handwerksentrum aldaar opgerig, waar houtwerkin~ 

struksie gegee sou word. Die heer Lowden, vroe~r van I

rene, sou die vak hier organiseer en doseer. In 'n sentraal 

gele~ plek in die dorpE 'n groot tydelike werkswinkel be

trek waar agt dubbelbanke voorsien is met 'n goeie voor

raad gereedskap. Ook 'n draaibank en smidsvuurherd is voor

sien. Die seuns van die drie groot skole van Potchefstroom 

sou dan om die beurt hierheen kom vir handwerkonderrig. 

By die Vyfhoek-nedersetting naby Potchefstroom het die di-

rekteur van die nedersetting ook beloof om 'n werkswinkel 

met die nodige banke en gereedskap te verskaf.)2 

Ook in Krugersdorp is 'n tydelike werkswinkel opgerig 

met 'n uitrusting soortgelyk aan die te Potchefstroom. )3 

Hier sou leerlinge egter 10/6 per kwartaal moes betaal ter 

instandhouding van die sentrum.) 4 

In die Pretoriase kring rapporteer inspekteur Cooke 

in dieselfde jaar dat afstande wat die kinders vanaf die 

voorstede moes afl~ na die sentrum by Gimnasium, te groot 

was en baie moeilikhede meebring. Hy kondig egter verder 

aan dat 'n nuwe handwerksentrum die volgende jaar in Ge

zina in gebruik geneem sou word.) 5 Teen die einde van 

Junie 1905 het die heer W.A. Milton reeds Handwerk ook in 

Johannesburg georganiseer en drie lokale is ingerig, nl. 

in Braamfontein, Langlaagte en op die Uniegronde.) 6 In 

1 Transvaal Education Department, Report 1904, 39. 
2 Ibid, 40. 
3 Idem. 
4 Idem. 
5 Ibid, 41. 
6 Transvaal Education Department, Report 1905-6, 142. 
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Pretoria was daar twee sentra in werking, nl. in Getina ep 

aan die Gimnasiumskool, terwyl Potchefstroom, Krugersdorp 

en Wolmaransstad een elk gehad het.)1 Die idee was dan dat 

die kinders van die omliggende laerskole hierdie handwerk

sentra eenmaal per week sou besoek en onderrig ontvang in 

element~re handwerk. 

Gedurende die daaropvolgende jaar het daar aansienlike 

ontwikkeling plaasgevind. Veral die heer Milton, hoof van 

d·te handwerk aan die Witwatersrand, was baie entoesiasties 

eri het hom in so 'n mate beywer vir die saak dat die ou 

sentra in Braamfontein en Langlaagte verskuif is na meer 

doeltreffende lokale in Vrededorp en Mayfair, terwyl nuwe 

sentra geopen is in Germiston,Roodepoorten Troyville.) 2 In 

Jeppe is daar 'n begin gemaak met 'n metaalwerksentrum wat 

die eerste in: sy soort sou wees.)3 In Vrededorp is 'n hout

werkklas vir kleurlingkinders toegevoeg by die reeds be~ 

staande klas vir blanke kinders.) 4 

In Pretoria is ook twee nuwe sentra geopen, nl. aan 

die Burgher Rightskool en in Marabastad, lg. vir kleurliri.ge• 

Behalwe Johannesburg en Pretoria is die enigste ander 

sentrum in die jaar by Modderfontein)5 geopen maar voor-

siening is gemaak vir aansienlike uitbreiding in die vol

gende jaar. In Junie 1905 het 608 seuns onderrig in Hand

werk ontvang terwyl die getal in 1906 aangegroei het tot 

1277.) 6 Uit hierdie syfers blyk dus watter geweldige vor

dering H3ndwerk as vak in die 5 jaar gemaak het en as die 

omstandighede daarby in aanmerking geneem word• kan hierdie 

groei as fenomenaal bestempel word. Die tekens dat H.and

werk as vak reeds deur die skoolwese in Transvaal erken is 

1 Transvaal Education Department, Report 1905-6, 142 
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Idem. 
5 Idem. 
6 Idem. 
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en nog verder sou ontwikkel, was dus besonder gunstig. Ten 

spyte van die ho~r onderhoudskoste in vergelyking met die 

ander skoolvakke het Handwerk reeds so 'n populariteit ge

niet dat dit in die vervolg kon reken op die steun en aan~ 

moediging van die owerhcde sowel as onderdane. 

3. van 
met 

Na die bee!ndiging van die Kroonkolonie-bestuur in 

Transvaal en na die aanname van die Smuts-Onderwyswet in 

1907 het die Transvaal groter begin aanvoor wat onderwyssake 

betref. Wat veral van groot belang was vir die handwerk was 

die aanstelling van 'n spesiale inspekteur en organiseerder 

van Tegniese onderwys)1 waardeurH.andwerk dan ook 'n gewel

dige stoot vooruit gekry het. 

Hierdie persoon was die heer W.J. Horne, gewese dosent 

in fisika aan die South African College, Kaapstad. Horne 

was 'n .gekwalifiseerde ingenieur en vanwe~ sy wye opvoed

kun~ige ervaring, 'n besonder geskikte man vir hierdie taak 

in hierdie stadium. Die hoofdoel met sy aanstelling was die 

ontwikkeling van tegniese onderwys van 'n prim~re sowel as 

sekond~re aard.} 2 Voorsiening vir Handwerk, wat hoofsaakli~ 

die vorm van houtwerk sou aanneem, sou in elke stad en dorp 

gemaak word en uitbreiding hiervan na die platteland sou 

afhang van die sukses van sentralisasie waarmee daar reeds 

'n begin gemaak is.)3 Hierdie verslag van direkteur Adam

son 1~ weer nadruk op die aanvanklike verwarring tussen die 

betekenis van OpvoedkundigeHandwerk en tegniese of beroeps

opleiding, want nou sou die handwerk aan die prim~re skole 

bekend staan as tegniese onderwys in die prim~re stadium. 

Die handwerk van die laerskool moes nou dien as aanmoediging 

en inleiding tot die sekond~re tegniese onderwys. Later sou 

l
l~ Transvaal Education Department, Report 1908, 19. 

Idem. 
Idem. 
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Adamson weer van sienswyse verander en sou handwerk weer •n 

aparte entiteit word. 

Om hierdie soort werk verder uit te brei, so~ tegniese 

skole in verskillende sentra opgerig word. Hierdie skole sou 

oral verskillend van aard wees om sodoende aan te pas by 

die behoeftes van die industria~ van.elke spesifieke omge

wing.)1 Die bedoeling was dan dat seuns voorberei moes word 

in die algemeen of meer spesifiek, wat die beste ook al mag 

blyk te wees, vir verskillende industri~le beroepe. In hier

die stadium is Randwerk dus beskou as 'n vak met definitie-

we beroepstendense. Dit was immers die beskouing van die 

onderwysowerhede; 'n beskouing wat ook deur Horne gedeel i~ 

Ten spyte van hierdie goeie voornemens is daar in hier-

die tyd slegs een tegniese skool vo1tooi weens die geweldige 

uitbreidingsprogram van die Departement sedert 1907. Hier

die skool sou in Januarie 1909 in Pretoria geopen word.) 2 

Die direkteur kon aan die einde van die jaar egter melding 

maak van bevredigende uitbreiding in die prim~re stadium.) 3 

Behalwe vir die reeds bestaande handwerklokale het aan 

die Rand nog bygekom lokale te Randfontein, Turffontein en 

Spes Bona. In Pretoria is nuwe lokale geopen te Mayville, 

Oos-Sentraal, die Normaalkollege en aan die Pretoria Col

lege. Plattelandse dorpe wat in die tyd lokale gekry het 

vvas Louis Trichardt, Middagzon, Pieters burg, Standerton en 

Verzamelhoek. Die aantal handwerklokale in Transvaal het 

dus in 1908 te staan gekom op 25 terwyl die aantal seuns 

wat in die vak onderrig ontvang het gestyg het tot 1944.)4 

In die loop van die volgende jaar moes 4 sentra weer 

eesluit word as gevolg van 'n gebrek aan geskikte onderwy

sers of omdat die getalle gedaal het. Daar was dus nou net 

21 sentra maar die aantal seuns wat daarin onderrig ontvang 

l
l

4

j Transvaal 
Ibid, 
Idem .. 
Ibid. 

Education Department, Report 1908, 19. 
20. 

46. 
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het, het geweldig gestyg tot 2680.)1 Veral die toename aan 

die Rand en Pretoria was vir hierdie styging verantwoorde-

lik. 

In hierdie verband is die eerste verslag van inspek

teur Horne in 1909 oor tegniese onderwys en in die besonder 

handwerkonderwys in die laer standerds van groot belang, 

want dit verskaf dadelik 'n duidelike insig aangaande die 

vordering wat hierdie soort onderwys tot en met 1909 in 

Transvaal gemaak het. Tot aan die einde van 1908 is onder-

rig slegs in karton- en houtwerk gegee met uitsondering van 

die Jeppe-sentrum waar natuurlik ook metaalwerk gegee is. 

Handwerk in die laer klasse het nog steeds op 'n vrywillige 

basis geskied. In 1909 is die hele leerplan egter hersien 

en is Handwerk 'n verpligte vak gemaak waarby metaalwerk 

ook ingesluit was.) 2 Die Jepp~metaalwerksentrum was egter 

sleg gele~ en het nie oor die voldoende ruimte beskik om 

uitvoering te gee aan hierdie nuwe deel van 'n verpligte 

kursus in die leerplan niee Derhalwe is 'n begin gemaak met 

'n ander metaalwerksentrum op Von Brandisplein, deur 'n ou 

sinkgebou aldaar te verander en in te rig, waarna die Jepp& 

sentrum gesluit sou word.)3 Ook met betrekking tot die hout

werksentra in die Johannesburgse area het fasiliteite nou 

onvoldoende geraak en is daar aandag geskenk aan die oprig

ting van nuwe lokale te Melville en Yeoville waarvan Yeo

ville in daardie jaar uitgerus is.) 4 Ook ander bestaande 

lokale sou vergroot en meer werksplekke verskaf word om so-

doende meer seuns te akkommodeer. Aan die Wesrand is 'n nu-

we lokaal beplan te Newlands maar die Organisaerder rappor

teer dat geen metaalwerk nog aan die Wesrand gegee word nie 

ten spyte van sy aanbevelings in hierdie verband.) 5 In 

)1
2 

Transvaal 
) Ibid, 

l435 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Education Department, Report 1909, 52. 
111. 
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Pretoria is nog 'n houtwerklokaal opgerig by Suidskool ter

wyl 'n a1gemene organisasie van die Pretoria-distrik.vir 

1910 in die vooruitsig geste1 is.)1 Nuwe sentra is ook op

gerig te Hei(lel berg en Middel burg. )2 

Om sake te bespoedig en in die skielike vergrote aan

vraag te voorsien het Horne self aan die einde van 1908 'n 

spesiale werkbb.nk' antwerp wat geskik sou wees vir hout- so

wel as tekenwcrk terwyl elke bank 'n rak sou h~ vir gereed

skap. Dit is gedoen met die oog op besparing van tyd sowel 

as ruimte, en sou 'n groat verbetering blyk te wees op die 

ou soort banke. Ongelukkig is die voorsiening van hierdie 

soort banke egter vertraag, deurdat die Publieke Werkede

partement nie 'n geskikte kontrakteur kon vind om die banke 

te maak nie, en ook omdat daar opgesien is teen die ho~ kos

te. Om hierdie moeilikheid te oorbrug het Horne voorgestel 

dat die banke in die Pretoriase ambagskool gemaak kon word, 

met gereedskap uitgerus word en direk aan die handwerkloka-

1e uitgereik moes word.) 3 Dit sou die vertraging tot 'n mi

nimum beperk en kon handwerklokale dus gouer uitgerus word. 

Daar was in die tydperk 1908-1909 oak 'n aansienlike 

vermeerdering in die aantal skole wat ~artonwerk onderrig 

het. Hierdie vak is vanaf st.I tot ot.III gegee. Die verde

re uitbreiding was egter gestrem deur 'n gebrek aan bevoeg

de onderwysers. Om die moei1ikheid te oorbrug, sou spesiale 

vakansiekursusse sowel as middagklasse in Johannesburg vir 

onderwysers georganisser word in 1910.)4 

Om te verseker dat handwerkonderwysers behoorlik ge-

kwalifiseerd is, is 'n 1eerplan met 'n reeks eksamens vir 

handwerkonderwysers saamgestel en gepub1iseer wat sou vcr

gelyk met die eksamens van gewonc onderwysers en sou strek 

oor 'n periode van drie jaar. Behalwe vaardigheid in hout-

)1 Transvaal Education Department, Report 1909, 
)2 Idem. 
)
4
3 Ibid, 

) Idem. 

111. 

112. 
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en metaalwerk, sou die houer van so 'n sertifikaat ook be-

voeg moes wees om onderrig te gee in ~eometriese sowel as 

Meganiese Tckene, Meetkuns .. enP:rakties.e M.eetkunde soos neer

gel~ in die nuwe Kode.) 1 

Stemme het ook na 1908 begin opklink dat beroepsonder

wys wat tot dusver onder die provinsies geressorteer het, 

aan die Unie Departement van Onderwys oorgedra moes word. 

Dit was trouens ook een van die belangrikste vraagstukke wat 

sig voorgedoen het met die totstandkoming van Unio. Op 'n 

konferensie byeengeroep deur die M.inister van Onderwys, 8 

tot 10 November 1911 te Pretoria)~ is besluit dat vakskole, 

industri~le skole en ambagskole onder ·die onmiddellike be-

heer van die Unieregering moes kom en dat 'n nasionale 

raad van advies vir tegniese onderwys in die lowe geroep 

moes word. Op 'n latere vergadering, in Maart 1912,)3 van 

die provinsiale administrateurs en uitvoerende komitees in 

Kaapstad is egter weer besluit dat goedkeuring geheg word 

aan die aanstelling van 'n adviesraad maar dat hierdie Raad 

hom nie mag inmeng in enige sake wat betrekking het op die 

werk gedoen as deel van die leerplan van enige laer of mid

delbare skool as onderskeie van spesiale vakskole nie. Die 

gevolg van hierdie besluite was dat daar van die kant van 

die Unieregering nie weer ingemong is in hierdie saak nie 

en dat praktiese en beroepsonderwys, voorlopig altans, on

der provinsiale beheer sou bly. 

In die jaarverslag van die Direkteur van Onderwys vir 

1911 is daar 'n duidelike onkeer ten opsigte van die houdir.g 

teenoor Handwerk te bespeur. Hy verklaar naamlik onomwonde 

dat dit nie as tegniese onderwys beskou moot word nie maar 

dat dit nou algemeen aangeneem moet word as 'n deel van die 

leerplan van die algemene laeronderwys vir seuns.) 4 

)1 Transvaal Education Department, Report 1909, 
)2
3 

Coetzee: Onderwys in Transvaal, 
) Ibid, 
)4 Departement van Onderwijs Transvaal, Rapport 1911, 

112. 
145. 
123. 

32. 
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Gedurende hierdie jaar h~t Handwerk ook weer vinnig 

vooruitgegPan en verklaar die Uirekteur ook dat daar weinig 

seuns in die groter stede en omstreke is wat nie die kursus 

volg nie, terwyl daar in die plattelandse dorpe ook vooruit

gang was.)1 Daar het egter moeilikhede met bevoegde onder-

-wysers bestaan omdat daar in die kleiner plekke nie genoeg 

kinders was om 'n spesiale opderw~ser vir die vak te reg

verdig nie. Soms moes die hulp van 'n vakman ingeroep word 

maar dit het nie bevredigend gewerk nie omdat so •n persoon 

nie kennis van onderwys gehad het nie. In ander gevalle 

weer het •n rondretsende onderwyser meer as een skool bear-

bei terwyl die klein skooltjies afhanklik sou wees van 'n 

gewone onderwyser op die personeel met 'n handwerkendosse-

ment op sy sertifikaat. 

Direkteur Adamson stel ook die invoering van die vak 

in die ho~rskole in die vooruitsig en meen dat dit veral 

vir die laer klasse hier van groot opvoedkundige waarde kon 

wees.) 2 

In Mei 1911 word 'n belangrike stap gedoen ten einde 

1n groter aantal onderwysers vir spesiale vakke te verkry.)3 

Daar is naamlik besluit om die Raad van Onderwys van London 

te versoek om 'n lys van spesiale onderwysers, wat gewillig 

sou wees om na Suid-Afrika te kom, saam te stel sodat in

dien 'n vakature nie uit die Transvaalse onderwysgeledere 

gevul kon word nie so 'n onderwyser dan ingevoer en aange

stel sou word. Die voorwaarde is egter uitdruklik gestel 

dat so 'n onderw-yser alleen ingevoer sou word indien daar 

gladnie 'n geskikte kandidaat in Transvaal gevind kon word 

nie.) 4 

Aan die einde van die volgende jaar, d.w.s. 1912, 

rapporteer die Direkteur besonder gunstig oor aandwerk en 

l
l~

4 
Departement 
Idem. 
Ibid, 
Idem. 

van Onderwijs Transvaal, Rapport 1911, 32. 

20. 



-33-

maak hy ook melding van aansienlike vordering in die rig

ting. Handwerk word nou ook nie meer in dieselfde sin as 

tegniese onderwys genoem nie maar kry nou 'n suiwer opvoed

kundige strekking. 

In die jaar sou Handwerk ook vir die eerste keer sy 

verskyning in die ho~rskole maakro kulturele vak tot en 

met et.VIII. Die vak sou aan al vier die middelbare skole 

vir seuns aan die Rand en in Pretoria ingevoer word.) 1 In 

die nuwe skoolgeboue is daar dan ook gesorg vir die nodige 

lokale met uitrusting vir houtwerk maar nie vir metaalwerk 

nie. Dit sou eers later volg sodra die houtwerk 'n bepaalde 

standaard bereik het. In elkeen van hierdie skole is 'n spe

siale handwerkonderwyser aangestel wat genoeg werk sou h~ 

om hom voltyds besig te hou.) 2 

Die seuns van die middelbare skool in Potchefstroom 

moes die sentrale sentrum in die dorp besoek vir handwerk-

onderri& maar in die uitbreidingsplanne van die skool was 

daar ook voorsiening gemaak vir 'n handwerklokaal.)3 

Die Direkteur openbaar verder ook •n g1oeiende entoe-

siasme vir handwerkonderrig aan die middelbare skool en 

verklaar dat die nut en belangrikheid daarvan onbetwisbaar 

is. Die objektiewe aard van die werk, die geestelike rig-

ting na buite en die oefening van die hand wat daarvoor no-

dig is, gee rus en krag aan die gees en is 'n besliste teen

wig teen die oorwegend akadamiese rigting van die middelba-

re skoolo Die opleiding word boonop nog regstreeks diens-

baar aan die wotenskap en ook is die handwerksentrum eerder 

'n laboratorium vir konkrete meting. )4 In dieselfde strek-

king maak die D.irekteur ook melding van die heersende voor

oordeel by die e.lgemene publiek sowel as sommige onderwy

sers teen Handwerk aan die mid del bare skool. Hy skryf die 

)1 Departement van Onderwijs Transvaal, Rapport 1912, 84. 
)2
3 

Idem. 
) Idem. 
)4 Transvaal Education Department, Report 1912, 83. 
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vooroordeel veral toe aan die feit dat dit in verband ge

bring word met die ambagskool wat reeds 'n stigma verkry 

het, en aan blote konserwatisme. Hierdie toestand sou egter 

vir baie lank daarna nog voortduur. 

Handwerk aan die laerskole het nog steeds uitgebrei, 

veral in die groter plattelandse dorpe deur die inrigting 

van lokale in die skoolgeboue self of op die ~rrein. In 

alle nuwe skoolgeboue sou daar in die toekoms ook 'n hand

werklokaal aangebou word. Voorbeelde hiervan was reeds nu

we skole in Benoni, Boksburg-Noord, Troyville, Malvern, 

Turffontein, Germiston en Krugersdorp aan die Rand terwyl 

dieselfde die geval was aan die Gimnasium, Burgher Right

skoal en Gezina in Pretoria waar die kinders die handwerk-

lo'kaaJ kon hRsoek sonder on die gebou of terrein te ver

laat.)1 Die voordeel hiervan was natuurlik tydbesparing. 

Met 'n sentrale skool waar die kinders van verskillende 

skole een handwerksentrum moes besoek, was die geval dus 

net andersom. Die seuns moes heen en weer reis terwyl die 

onderwyser by die sentrum gebly het. Die rede hiervoor was 

natuurlik kostebesparing, en waar die afstande nie te groot 

was nie, was die probleem gering. In die tyd het die uitrus

ting van 'n sentrum alleen £200 bedra ) 2 en kon daar gevolg-

lik slegs aan die groot skole sentrums ingerig word, en moes 

die kinders van die omliggende kleiner skole die groot sen

trale skool besoek vir handwerkonderrig. Die gewenste toe

stand sou natuurlik sentra vir allo skole wees om H~ndwerk 

s~doende in verband te hou met ander skoolvakke en ook an-

dersom. 

In die kleiner plattelandse dorpe het die vak ook ge-

leidelik uitgebrei hoewel die organisasie hier meer moei-

likhede opgelewer het omdat die skole kleiner was en gewoon

lik verder uitmekaar gele~ was. Hier is die moeilikhede dan 

)1 Transvaal Education Department, Report 1912, 
)2 Idem. 

84. 
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oorbrug met 'n rondreisende onderwyser soos bv. tussen Pot

chefstroom en Klerksdorp.)1 Soms is ook die hulp van plaas

like ambagslui ingeroep 1 hoewel hierdie stelsel nie baie be

vredigend gewerk het nie weens die ambagsmanne se gebrek 

aan onderwysopleiding. 

Die plattelandse skole self het egter baie moelikhede 

opgelewer hoewel verskeie pogings aangewend is om die vak 

hierheen uit te brei. Die moeilikhede was in die eerste 

plek geskikte lokale en in die tweede plek opgeleide onder

wysers vir hierdie vak. Wat die eerste betref kon nog 'n 

plan gemaak wordreur enige ou gebou in die nabyheid in te 

rig, maar in die geval van onderwysers sou die enigste op

lossing wees as daar 'n onderwyser aan die personeel verbon

de bevoeg was om die vak te onderrig, want die aantal seuns 

bo ot. III sou nie die aanstelling van 'n reisende onderwy-

ser regverdig nie. 

In die D irekteur se jaarverslag vir 1912 word weereens 

beklemtoon dat handwerk aan die laer sowel as middelbare 

skool eintlik die voorbereiding vir die latere tegnies~ en 

ambagsopleiding moet wees, afgesien van ander voordele daaP

aan verbonde. Hierdie voorbereidende ambagsonderwys omvat 

as hulpwetenskap die Natuurkunde en die eerste beginsels 

van meganiese teken~, benewens die handwerk soos karton-, 

hout- en metaalwerk.) 2 

In sy verslag stel die Direkteur dit ook baie duidelik 

wat daar onder handwerk bedoel word in teenstelling met 

tegniese-, industri~le- of ambagsonderwys.)3 Die strekking 

van die verskillende soorte van handwerk soos aan die Tran~ 

vaalse skole in die tyd onderwys is, is soos volg:-

(a) Kartonwerk ~ts.II en III. Die kind kry sy eerste lesse 

in die uitmeet en maak van vorme, waarby hy sekere ele

ment~re waarhede omtrent die meetkunde aanleer en toe-

)1
2 

Transvaal Education Department, Report 1912, 
) Departement van Onderwys Transvaal, Rapport 1912, 
) 3 Idem. 

85. 
147. 
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pas. Die weg word hier gebaan vir ~leetkunde en Werktujg

kufldige 'fekene .. 

(b) Houtwerk sts.rv, V en VI. Die kind kry verdere onder

vinding van meetwerk. Hy behandel en hanteer nou moei

liker en swaarder materiaal waar foute ernstiger gevol

ge kan h~. Die weg word hier gebaan vir meting by ele

ment~re natuurwetenskap in die algemeen en vir die be

studering van meetkundige liggame in verband met werk

tuigkundige tekene. Ook bevorder hierdie onderwys die 

noukeurigheid en die vermo~ om iets te voorsien en be

tyds voorsorg te tref. 

(c) Metaalwerk Sts.VII en VIII. By hierdie soort werk word 

groot noukeurigheid vereis. In verband met natuurweten-

skap lei dit die kind tot noukeurige praktiese onder

seek instede daarvan om iets slegs op gesag aan te ne~ 

Direkteur Adamson beskou Handwerk dan nie blootweg net 

as 'n teenwig vir boekestudie nie, maar as 'n noodsaaklike 

deel van die skoolopleiding as gevolg van die gewysigde 

maatskaplike toestande deur verandering op die gebied van 

die ny.werheid teweeg gebring. Ook moet dit korreleer met 

die ander skoolvakke om die minder abstrak te probeer maak. 

In die jaar word in die jaarverslag van die Direkteur 

ook 'n volledige lys gepubliseer van die bestaande hand

werksentra tesame met 'n bygaande kaart. Die totale a.antal 

sentra het toe te staan gekom op 26.)1 

Op aandrang van inspekteur Horne is in 1912 ook 'n 

stelsel van opsieners ingestel om hom by te staan in sy 

taak van toesig en inspeksie sowel as hulp aan handwerkon

derwysers. Hierdie stap is begryplik as daaraan gedink word 

dat Horne terselfdertyd ook nog organiseerder van tegniese 

onderwys was. Hierdie opsieners sou die status v.an skool

hoofde beklee en 'n aantal sentra in 'n vasgestelde area 

sou dan aan hulle leiding en toesig toegewys word. Aan die 
)1 Departement van Onderwijs Transvaal, Rapport 1912 9 150. 
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Rand het die heer Milton opsiener geword terwyl die heer J. 

Linekar hierdie pos in Pretoria gevul het. )1 

In die volgende jaar neem die leerlingtal so snel toe . 

dat die voorsiening van fasiliteite nie daarmee kon tredhou 

nie. Die gevolg was 'n daling van 2.5% in verhouding met ~ 

vorige jaar wat betref die aantal seuns wat handwerklokale 

besoek.) 2 Die grootste vermeerdering in leerlingtal het . 
plaasgevind by die vak Kartonwerk v~t toegeskryf kan word 

aan die bereidwilligheid van hoofde om hierdie vak in hulle 

roosters op te neem en omdat dit deur 'n gewone onderwyser 

in 'n gewone klaskamer gegee kon word. 

Die Oosrand, wat ook onder opsienerskap van Milton ge-

resaortoorhet, is afgesny en onder 'n nuwe opsiener, nl. 

die heer D.H. Wheeler geplaas.)3 Hierdie verandering was 

noodsaaklik weens die vermeerdering van houtwerkklasse en 

die vermindering van kartonwerkklasse aan die houtwerksen-

tra in die sentrale Witwatersrandse gebied, die oprigting 

van nuwe metaalwerksentra aan beide van die ho~rskole in 

Johannesburg, sowel as die oprigting van beide 'n nuwe hou~ 

en metaalwerksentrum aan die Troyvilleskool en van nuwe ser 

tra vir houtwerk aan die sentrale Jeppeskool te Parkgate 

(voorheen Ireneskool) en aan die Norwoodskool.) 4 Milton sou 

sy hande dus vol h~ aan die sentraal Randse area sonder die 

Oosrand waar ook nuwe sentra geopen is te Benoni en Boks-

burg-Noord terwyl Springs ook al geruime tyd aangedring het 

op 'n sentrum.) 5 

Aan die Wesrand is geen nuwe sentra geopen nie dog-met 

die oprigting van 'n nuwe skoolgebou te Roodepoort is die 

houtwerksentrum verskuif na die ou gebou waar 'n geriefli

ker kamer vir die doel gevind is.) 6 Die houtwerksentrum in 

)1 Departement van Onderwijs Transvaal, Rapport 1912, 
)2 Departement van Onderwijs Transvaal, Rapport 1913, 
)
4
3 Idem. 

) Idem. 
)5
6 

Ibid, 
) Idem. 

85. 
73. 

74. 
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Krugersdorp is ook ingerig vir metaalwerk )1 wat die eerste 

in sy soort was in die sin dat beide hout- en metaalwerk 

in een sentrum gegee is. Met die oog op kostebesparing sou 

dit later al hoe meer die mode word. Die opening van 'n nu

we sentrum te Blaaubank No.l04 het ook aan die Wesrand 1 n 

opsiener noodsaaklik gemaak en die heer Lowden is in hierdie 

hoedanigheid aangestel.) 2 

So vinnig het Handwerk in Pretoria uitgebrei dat die 

sentrum aan die Gimnasium te klein geword het en 'n addisio-

nele metaalwerksentrum aanbeveel is om verligting te bring. 

Aan die Burgher Rightskool is 'n nuwe sentrum vir houtwerk 

geopen in 'n afsonderlike sinkgebou, terwyl te Cullinan 'n 

lokaal voorsien is van die nodige uitrusting met die bedoe

ling om vroeg in 1914 aldaar 'n begin te maak mot houtwerk

o~derrig.)3 'n Onderwyser sou gereeld uit Pretoria gaan om 

die klasse d~ar waar te neem. Verder word berig dat ook aan 

die ho~rskool in Pretoria daar 'n gebrek aan voldoende fasi

liteite was en dat nuwe geboue vir die doel noodsaaklik ge

word het.) 4 

Ook in Potchefstroom was daar vordering op hierdie ge

bied en as gevolg van die noodsaaklikheid van nog meer sen

tra in die dorp en die opening van 'n nuwe sentrum te Kler~ 

dorp, is besluit om 'n opsiener vir albei dorpe aan te stel 

in die persoon van die heer W.F. Tomkins.) 5 Aan die Noord~ 

skool is onmiddellik hierna 'n sentrum geopen en ook een ge

organisaer aan die Suidskool. Die uitbreiding aan die ho~r 

seunskool het ook voorsiening gemaak vir 'n hout en metaal

werksentrum wat in 1914 geopen sou word.) 6 

Die buiteskole is nog steeds van werksbanke en gereed-

)1 Departement van Onderwijs Transvaal, Rapport 1913, 74~ 
)2 Idem. 
)3 Idem. 
)4 Idem. 
)5 Idem. 
)6 Idem. 
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skap voorsien, maar die stadige aflewering van hierdie ban

ke deur die Pretoriase ambagskool het die ontwikkeling hier 

vertraag. Daarom is daar dan ook met 'n firma in Pretoria 

'n kontrak aangegaan vir die maak van die banke terwyl die 

ambagskool dit net sou uitrus met gereedskap en aan die 

betrokke skole stuur. In die tyd is dan ook aan nege buite

skole 39 werksbanke uitgereik, terwyl die oprigting van 

handwerkklasse in nog tien skole oorweeg is.) 1 Daar is eg

ter gevoel dat die uitreiking van meubels deur die sentrale 

kantoor te Pretoria te langsaam en ornslagtig was en dat 

hierdie verpligting oorgeplaas moes word na die verskillen

de skoolrade. As gevolg van baie verto~ kon hoofde nou by 

hulle onderskeie skoolrade meubels aanvra. Die skoolraad 

v:~a dan op sy beurt spesifikasies, planne ens. van die de-

partement en gee dan die kontrak vir sulke meubels per 

mnder uit vir aflewering deur firmas. By aflewering van 

sulke meubels en werksbanke veral, moes die opsiener dit 

goedkeur en die sekretaris van die skoolraad dan die eind-

sertifikaat teken om sodoende alle partye te bevredig dat 

die kontrak na wense uitgevoer is, waarna die sertifikaat 

dan na die Departement ·deurgestuur is vir be tal ing. ) 2 

Die personeel van handwerkonderwysers het in die tyd 

manne ·ingesluit met die hoogste praktiese kwalifikasies 

maar met weinig onderwyservaring sowel as onderwysers met 

die beste onderwyssartifikate maar met geringe praktiese 

ondervinding, met die gevolg dat op een of twee uitsonde

rings na, werkskemas nooit ter goedkeuring ingestuur is 

nie, en waar dit nog gedoen is, was dit net blote uittrek

sels uit die leergang. By die groot hand.werksentra was dit 

natuurlik nie die geval nie. Leiding in hierdie saak was 

dus onontbeerlik en 'n modelleexgang moes uitgewerk word, 

maar dah.r moes ook sorg gedra word dat alle inisiatief nie 

)1 Departement van Onderwijs Transvaal, Rapport 1913, 75. 
)2 Idem. 
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hierdeur gedood word nie. 'n Ander oorweging om hierdie. 

moeilikheid te oorbrug sou wees die uitruiling van onderwy

sers tussen dorp en platteland sodat plattelandse onderwy

sers meer ondervinding aan die groter dorpsentra kon opdoen. 

Uitr.uiling moes ook plaasvind tussen onderwysers aan ambag

skole en onderwysers by handwerksentra.)1 

Die stelsel van opsieners of hoofde van handwerk het 

nou •n vaste patroon begin aanneem. Aan die hoof van alle 

prRktiese onderwys het die heer W.J. Horne gestaan wat die 

status van inspekteur beklee het. Onder hom het geressor

teer alle tegniese-, ambag- en industr~kole sowel as die 

handwerksentra waarheen gewone skoolkinders gekom het, en 

hy was dan verantwoordelik vir die toesig en inspeksie daar

van. Om sy taak, wat gewone handwerk betref, te vergemak

lik, is opsieners aangestel met die status van skoolhoof 

wat sou toesig hou oor 'n aantal sentra in 'n bepaalde area, 

die vak op 'n gesonder grondslag plaas en die handwerkondcr

wysers met raad bystaan en toesien dat hulle pligte na wen

se uitgevoer word. Die hooforganiseerder het egter self ook 

nog ~an tyd tot tyd die sentra besoek en die inspeksie daar

van waargeneem. Wat kartonwerk betref het die inspeksie 

daarvan blykbaar geleidelik oorgegaan na die gewone kring

inspekteurs, aangesien dit gewone onderwysers was wat die 

vak in hulle klaskamers onderrig het. Ook aan die platte-

landse skole waar 'n gewone lid van die personeel die hout

werkklasse waargeneem het, het die kringinspekteurs inspek

sie gedoen aangesien dit vir Horne self feitlik onmoontlik 

was om hierdie taak ook nog te verrig, gesien die geweldige 

uitbreiding wat handwerk ondergaan het. As voorbeeld hier

van vind ons in die inspeksieverslag van die heer Acheson 

vir 1914 klagtes in verband met die gebrekkige fasiliteite 

)1 Departement van Onderwijs Transvaal, Rapport 1913~ 76. 
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vir handwerk in sy kring en dat hy nuwe sentra aanbeveel in 

Springs, Brakpan en Van Ryn, en om tyd en vervoerkoste te 

bespaar moes daar liewer 'n rondreisende onderwyser aange-

stel word in Benoni wat dan die klasse aan genoemde sentr~ 

kon gaan waarneem, in plaas daarvan dat die kinders na een 

sentrale sentrum moes gaan.)1 

Ook inspekteur N. Hofmeyer van die sentrale kring be-

veel die oprigting van nog meer handwerksentra in sy area 

aan, onder andere in Vereeniging, Nigel, Willemsdal, Balfour, 

Rooip.oort, Koedoesfontein, Slangfontein en aan ander sentra

le skole.) 2 

4. W~reldoorlo en die ontwikkelin tot 

In 1914 het die Eerste W~reldoorlog uitgebreek wat soos 

later sal blyk ook sy invloed sou uitoefen op die handwerk-

onderwys in Transvaal. Die leerlingtal is egter nie bein-

vloed nie want die getal seuns wat handwerkonderrig ontvang 

het, het steeds gestyg en was aan die einde van hierdie 

jaar 5541 in vergelyking met 4859 van die vorige jaar terwyl 

die aantal sentra met sewe vermeerder hetJ3 

Aan die einde van 1915 publiseer die departement in sy 

jaarverslag 'n uitgebreide en omvattende verslag van die Or

ganiseerder en Inspekteur van Tegniese onderwys. Nie alleen 

sit Horne hierin al die aspekte van praktiese onderwys baie 

logies uiteen nie maar hy wy ook filosofies uit oor die on

derwys en onderwyssisteme. Hy openbaar alreeds in die tyd 

'n versiendheid aangaandie die onderwysrigting waarin Trans

vaal gestuur behoort te word. Horne wil die onderwys stel 

teenoor die agtergrond van die toekomstige industri~le ont

wikkeling van die land. Ter stawing van bogenoemde kan Horne 

dan in sy eie woorde aangehaal word:- ~\When a system of na

tional education is considered from the outside, it is im-

)1 Departement van Onderwijs Transvaal, Verslag 1914, 79. 
)2
3 

Ibid, 95. 
) Ibid, 61. 
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portant to consider first, the minimum attainment that 

mould be its' aim and secondly, the maximum achievement 

that ought to be its' ideal. There may be no limit to the 

ideal, but it will be admitted that the irreducible minimum 

is that the girls should become fit for motherhood and be 

mentally and technically fit to manage a househould, and 

that the boys should become fit for fatherhood and be men

tally and technically fit to earn a living wage in some de

partment of labour. Nothing can be more certain than that 

the child whose education is stopped at or before the age 

of fifteen cannot have received its minimum. One of the 

difficulties in discussing education is that so many still 

think of it as something put into the mind instead of as 

something drawn out of it; that, in fact the school is a 

kind of glorified warehouse dealing in intangible materials 

of which the pupils receive in quarterly instalments an as

sortment which they will be able to retail at considerable 

profit at some future fixed date in the examination market, 

even if the goods delivered by the,pupil are considerably 

reduced in value by the process. This attitude of mind, 

that parents and employers are ever ready to complain of, 

namely scrappy knowledge on the part of the pupil. Then 

there is the cry: 'Why don't they teach children something 

useful in school?' Each attitude implies a course of in-

~ruction that will create a demand for the child in the 

labour market, commercial or otherwise 1 and they show that 

the functions and necessary limitations of the ordinary 
,, )1 school are not understood by the average parent. 

Horne gee toe dat die eis om beroepsonderwys redelik 

en gegrond is, gesien in die lig van die moderne industri~

le en kommersi~le ontwikkeling. Hierdie behoefte is reeds 

in ander lande gevoel en tegemoet gekom en verder gee hy 'n 

)1 Transvaal Education Department, Report 1915, 83. 
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omslagtige uiteensetting van wat reeds in al die oorsesc 

industri~le lande gedoen is in die rigting. Hy het dan ocJ: 

alles in sy vermo~ gedoen om beroepsonderwys in in<lu::.:;t~:>i.iH e. 

gebiede van Transvaal te bevorder en daadwerklike pogings 

is ook in hierdie rigting aangewend hoewel dit geblyk het 

nie veel inslag te vind nie. Die eis om beroepsonderwys 

gedurende die kind se latere prim~re loopbaan, sou tegemoct 

gekom word deur die oprigting van beroepskole vir seuns e;1 
., 

dogters te Fords burg onder die sentraal Randse skoolr88.d, )-· 

Opsiener Milton sou aan die hoof staan van die skool vi~ 

seuns en die onderrig sou die vorm aanneem van verdere o':'".~- c-

wikkeling van die hout- en metaalwerkkursus soos toeg:p2.:. 

by die gewone skole en sou inslui t skrynwerk, wabou ~:· 1 

plaatmetaalwerk. Die tekenkursus sou ook uitgebrei wor:,_ 

tesame met rekene vir eenvoudige tegniese toepassing. 20~~-

mige van die benodigde ui trusting sou verskaf word dsu":

die amba.gskool terwyl die ander aangekoop sou word vir 

sestig seuns aanvanklik, en sou in 1916 geopen word. )2 Die 

idee was dan dat die seuns van die omliggende skole vi-r een 

vol dag per week hierdie skool om die beurt sou besoc1{:, 01. 

dat soveel seuns as moontlik op hierdie manier l)eroepso::.l-

derwys moes ontvang. 

Wat betref gewone handwerkonderwys aan gewone skool

kinders wys die organiseerder op die wanbegrip wat daar ~Y 

ouers en die publiek heers, naaml ik da t di t die l:in ,_ op-

lei vir 'n beroep. Die doel van hierdie soort onderrig vn~. 

skil hemelsbreed van die van ambagsonderwys. Die doe~;- is 

die samewerking van hand en oog, en om korrelasie te ver·

kry tussen gees en liggaam. Dit is net 'n ander metode Oill 

die kind te laat dink deur hom te laat werk met tasbarc' ~.· ·"--

teriaal aan iets wat volgens sy mening 'n defini tiewe nu·';-

tigheidswaarde het. Instede van abstrakte probleme kry diG 

Transvaal Education Department, Report, 1915, 
Idem. 

85. 
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kind nou iets konkreet en werklik wat hy kan hanteer, lig

gaamlik sowel as geestelik. In Horne se eie woorde:- ,;Ma

nual training is more than a mere counter-irritant to class

room or desk studies, and is essential if the intelligence 

and adaptability of the pupil are to be as fully developed 

as is desirable by the primary school course. No one will 

deny that a wide range of contact with tools and with the 

materials to which these tools can be applied, either at 

the bench or at the lathe, gives a boy a certain amount of 

knowledge which would be useful to him if he were to enter 

a workshop as a learner; but the aim of the training must 

be realized by the parents - it is training in forethought, 

and as I have already said, in correlation between hand and 

eye, and it is not a training towards a future entry to 

some trade. It is more nearly comparable with that develop

ment which results from the spontaneous experience-getting 

when engaged in such highly specialized games as football 

and cricket. Its• method may be summarized in the phase, 

'nothing made which have not been drawn and nothing drawn 

which cannot be made'; that is of course, made by the pu

pil. Thus the course of instruction must be based on the 

pupil's experience- his world advancing in difficulty a

long a parallel road with the classroom or desk subjects 

and in such a way as will help his progress along either 

road. In other words, the manual training instruction 

should be correlated with arithmetic, drawing and science, 

and even with history and geography~) 1 

Hierdie ideale en doelstellings van Horne is egter 

n~rens na wense toegepas of verwesenlik nie, deels as ge

volg van die oorgrote getal ongekwalifiseerde onderwysers 

en omdat hy as gevolg van te veel ander werksaamhede nooit 

sy persoonlike aandag daaraan kon bestee nie. 

)1 Transvaal Education Department, Report 1915, 85-86 
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Die oorlogsjare het die voorsiening van handwerkfasi

liteite nog verder vertraag en die agterstand steeds ver-

der vergroot in verhouding tot die aanwas van leerlinge. 

Die Oos- en Sentraalrandse gebiede is die swaarste getref. 

Die feit dat at.VII klasse afgeskaf is by die laerskole 

het die toestand weinig verlig aangesien hierdie standerd 

buitendien metaalwerkonderrig aan die Rand ontvang het. 

Die openinge wat egter wel ontstaan het, is eerder toe te 

skryf aan die oorplasing van st. VI seuns en in sommige ge

valle ook st.V seuns van die houtwerk- na die metaalwerk

afdelings.)1 Selfs met hierdie verandering kon daar nog nie 

voorsien word in die behoefte van die groot getal ~t.IV 

seuns nie en daarom is besluit dat die Johannesburgse sen

tra voortaan met dubbelklasse sou moes werk,deur gewone 

klaskamers as tekenlokale in te rig waar die helfte van 

die dubbelklas dan vir die helfte van die vir Handwerk toe-

gestaande tyd sou tekenonderrig ontvang terwyl die ander 

helfte in die houtwerksentrum self doenig was. Daarna ruil 

die groepe dan net weer om. Vir hierdie doel sou die tyd 

vir Handwerk d~ van twee uur per week vermeerder word na 

drie uur met die goedkeuring van die kringinspekteur en 

die skoolhoofde by hierdie re~ling betrokke. Sodoende sou 

die seuns dan vir li uur teken- en vir li uur bankwerkon-

derrig per week ontvang.) 2 

Die uitbreiding van die Oostelike voorstede van Johan

nesburg het veroorsaak dat die Spes-Bona sentrum in Braam

fontein te afgele~ geraak het vir seuns van die ho~r stan

derds in hierdie dele en is die oorplasing van die metaal

werkuitrusting vanaf die Troyville Sentrale skool na die 

ou geboue van die Jeppe Ho~rskool oorweeg. Dubbel klasse 

sou dan moontlik word aan die Troyville sentrum. Ook in 

Germiston is die moontlikheid van dubbelklasse oorweeg as 

)l Transvaal Education Department, Report 1915, 86. 
)2 Idem. 
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gevolg van die toenemende getalle en die onvermo~ van die 

Departement om in die behoefte te voorsien van prim~re so

wel as sekond~re leerlinge. Oorweging is ook geskenk aan 

verdere voorsiening in Benoni, Boksburg en Springs omdat 

daar •n skynbare migrasie van inwoners van Wes na Oos 

~laasgevind het as gevolg van beter vooruitsigte op die 

myne alda9.r. )1 

Handwerk as deel van die leerp~an vir ho~rskole was 

nog steeds nie verpligtend vir alle leerlinge nie maar was 

slegs 'n keusevak en die organiseerder het dit dan ook as 

sy mening uitgespreek dat metaalwerk, veral aan die ho~r

skole wat in industri~le .gebiede 1~, verpligtend moes 

..-:ord,. )2 Hierdie wens is egter nooi t bewaarheid nie. So 'n 

beoogde met~alwerksentrum aan die ho~rskool sou egter nie n 
gawone werkswinkel in die alledaagse sin van die woord wees 

ni~maar eerder 'n laboratorium waar akkuraatheid en pre

siesheid verwerf kon word deur die eenvoudige verwerking ~ 

metale. Die leerplan sou nie ambagsbekwaamheid beoog nie 

mc:>.ar eerder die ontwikkeling van logiese denke en deurdagte 

bQ~dcling. Die onderliggende motief vir ~andwerk is nie die

sclfde as die van beroepsonderwys nie. Behalwe dat die gees 

v~~ benadering opvoedkundig van aard is, is die tyd wat 

d:1araan bestee word nie bevorderlik vir 'n ambag nie. Hoog

st~ns drie uur per week word aan Handwerk bestee en dit is 

(-:uf'O maar •n klein deel tj.ie in die algemene opvoedingspatrcon 

Ook die uitrusting en onderrig in die gewone handwerksen

trum staan ver agter by die van ambagsonderrig, omdat die 

gebruik van tyd- en werkbesparende masjiengereedskap die op

~7;)edkundige waarde verkry van die onderrig, nadelig sou 

beinvloed. 

In die inspeksieverslae vir 1915 loof inspekteur Ache

son die goeie werk van opsien~Wheeler aan die Oosrand en 

beveel weereens die uitbreiding van handwerk sterk aan. In-
~nsvaa1 Education Department, Report 1915, 87. 
) 2 Idem .. 
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spekteur Moerdijk van die Noordwestelike kring kla egter 

nog oor die afwesigheid van handwerkklasse aan die platte

landse skole en spreek dit as sy mening uit dat dit 'n ge

brek is in die onderwysstelsel vir plaasskole waar die prak

tiese behoeftes van die lewe nie genoeg beklemtoon word 

• 0 )1 nl-o 

Die beroepskool te Fordsburg, met die mooi idees daar

aan ver1onde hat al gou ontaard of verwater tot 'n skool 

vir agterlike en vertraagde kinders. Leerlinge wat in hulle 

ge:wone skoolwerk nj_e kon vorder nie moes nou meer Handwerk 

nn -'D. n.s die g::~Y.C'l.e s~~.:oolkind, nl. een vol dag per week, 

!":'aer dit het organi~"lsie-::n.oeilikhede meegebring aan die sko-

.:. .:: v:aarva:nd"J.QTl die kinders gestuur is en waar hulle die o:d:-

,<:;.:3 vier d.ae van die week onderrig ontvang het. Om hierdie 

~~cilikhede te oororug, moes daar nou aan die Fordsburgse 

s:~cool addis:tonele akkommodasie aangebring word sodat hier

die kinders voltyds hier opgeneem kon word en al hulle on

G.-n~.rig hier kon ontvang. ) 2 Daarvoor sou dan 'n gehele nu-

v1c gebou no dig wee so Di t sou dus die eerste skool in Trans

vaal v1ord vir agterlike kinders met nadruk op Handwerk sen

der om egter die ander vakke te verwaarloos. Hierdie skool 

kan dan beskcu w-:>rd as die voorloper van die _ hedendaagse 

be::-:;~.:le spesiale skole waarheen verstandelik agterlike kin

le::.'s gestu1rr word met die doel om hulle langs meer praktie-

;-:'3 vreU tot r::.uttige burgers op te voed. 

IIoewel die oorlog die ontwikkelingsgang van Handwerk 

ae.n:~.c.~:-~rlik ver-t;raag het as gevolg van 'n gebrek aan ui trus-

·:::ing was daar egter nogtans stadige vordering. In die jaar 

19l7 het die getal handwerksentra in Transvaal met ses 

toegeneem tcrwJrl G.aar 'n vermeerdering van 649 seuns was 

wat die kJ...c..sse bygewoori het. Daar was nou 22 sentra aan 

die Rand, 19 in Pretoria en 17 in plattelande dorpe.)3 Die 

ll Transvaal Education Department, Report 1915, 
)2
3 

Departement van Onderwijs Transvaal, Verslag 1917, 
) Ibid, 

149. 
66. 
67 
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wenalikheid vir uitbreidingamoontlikhede van hierdie vak 

het nog steeds toegeneem. Die grootste vordering is in die 

stedelike gebiede gemaak, hoew.Eil.. inspekteurs hier nog steeds 

aanbevelings vir meer sentra gemaak het en verklaar het dat 

die aantal seuna wat verstoke gebly het van die voorreg om 

onderrig in die vak te kry, steeds jaarliks vergroot as ge

volg van 'n gebrek aan akkommodasie, uitrusting en bevoegde 

onderwysers.)1 

Aan Handwerk op buitestedelike skole kon daar feitlik 

nog niks gedoen word nie. Akkommodasie en uitrusting was 

hier ook die groot probleem, maar •n ander moeilikheid was 

die feit dat daar in die meeste gevalle nie genoeg seuns 

was om 'n handwerkonderwyser voltyds besig te hou nie, al 

was daar ook een beskikbaar. Die enigste oppossing sou dus 

wees as •n gewone lid van die personeel dit op hom kon neem 

as deel van sy pligte. Met die oog hierop het die normaal

kollegeadan ook 'n kurses in H·.andwerk ingestel wat alle afl-

pirantonderwysers moes volg. Veral die Pretoriase Normaal

kollege het hier baanbrekerswerk verrig en het begin met 

'n sisteu~tiese metode van onderwyspraktyk in Handwerk aar 

die nuwe handelskool se sentrum.) 2 

Na die oorlog het die vorderingstempo weer aansienlik 

versnel. In 1929 maak Horne weereens melding van die goeie 

vordering wat daar op die gebied van handwerkonderwys ge

maak is. Die getal handwerksentra het toegeneem en in boge

noemde jaar was daar presies 100 in vergelyking met die 40 

van 10 jaar gelede, terwyl die aantal seuns wat in die je~r 

onderrig ontvang het, toegeneem het tot ongeveer 13,000.)3 

Hierdie getal was natuurlik seuns in ~ts. IV tot VIII wat 

hout- ~n metaalwerk geneem het. Daarbenewens was daar nog 

omtrent 11,000 kinders in die laer klasse wat kartonwerkon-

llj Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1917, 67. 
Idem. 
Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1922, 70c 
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derrig ontvang het.)1 

Horne wys ook daarop dat die uitbreiding van die vak 

na die k1einer p1atte1andse dorpe nou definitief begin 

koers kry. Van die twintig sentra in die 1aaste twee jaar 

opgerig, was daar s1egs drie in die groot dorpe, terwy1 

die res in die p1atte1and opgerig is.) 2 

Die stigting van die lntermedi~re Skoo1 in 1923 en 

die be1angrike p1ek wat Handwerk daar in die 1eap1anne 

van die ~ts.VII en VIII leer1inge ingeneem het, het die 

beste erkenning gevorm vir Handwerk as 'n hulp by die al

gemene onderwys. Intermedi@re 1eerlinge sou e1ke week 'n 

voile skooldag in die handwerksentrum deurbring in 'n kur

ses wat daarop ingerig was om handigheid en konstruktiewe 

bekwaamhe~tot 'n ho~r peil te voer, om die feite en waar

hede van die wetenskaplike prakties vas te ste1 en om aan 

Wiskunde 'n praktiese strekking te gee deur die onderwys 

op werk1ike prob1eme te baseer.)3 

Die onderwyser in Handwerk het gou besef watter ver

troue in hom gestel is deur werkskemas op te ste1 wat die 

nodige korre1asie met die genoemde skoolvakke sou bevat. 

Hierdie skemas was eenvorming goed en daar is dan ook goeie 

resultate behaal. Ten spyte van die feit dat Handwerk 'n 

1osstaande vak was en die organisasie daarvan 'n aparte 

eenheid gevorm het met sy eie hoofde en inspekteur, is 

daar nogtans altyd getrag om dit te laat aanpas by die al

gemene skoo1 en sy bedrywighede enersyds en by die van die 

ambagskole andersyds. 

'n Interessante feit wat ook hier genoem kan word is 

die eksperiment wat in die jaar 1923 met inheemse houtsoor

te in die sentra ingevoer is. Tot dusver was blykbaar nog 

net van ingevoerde gebruik gemaak, maar met die naoorlogse 

l
1~ Departement van Onderwys Transvaal, Vers1ag 1922, 70. 

Idem. 
Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1923, 101. 



-50-

depressie en die algemene geldskaarste is besluit om ook 

inheemse hout, wat uit die aard van die saak goedkoper sou 

wees, te gebrui&)1 Miskien as gevolg van vooroordeel of 

miskien omdat die hout sleg bele~ gemaak is, was die al

gemene ontvangs daarvan, en die eksperimentele resultate 

nie baie gunstig nie. Soos later sal blyk, het hierdie toe

drag van sake met verloop van tyd geleidolik verander. 

5. Oorname van 

Nadat die saak aangaande ho~r en veral beroepsonder

wys, reeds sedert 1911 gesloer het, is dit weer in 1923 

aangeroer en in 1925 is daar eers definitief finaliteit 

in verband met hierdie saak bereik. Die Uniale owerhede sm 

nou die beheer oor tegniese en beroepskole van die Pro

vinsiale onderwysdepartemente oorneem. Sedert 1 April 1925 

sou Transvaal dan alle seggenskap aangaande beroepsonder

wys oordra aan die Unie Onderwysdepartement en uitsluitlik 

in beheer bly van die akademiese onderwys in laer en mid-

delbare skole. Hierdie oordrag is in 1926 finaal voltrek. 

Die oorhandiging van hierdie skole aan die beheer van die 

Unie Onderwysdepartement in 1925 was bloot om finansi~le 

redes, en het geen opvoedkundige of administratiewe reg

verdiging gehad nie.) 2 

Ook die posisie van Horne as inspekteur en orginiseer

der van tegniese onderwys was met hierdie verandering ge

moeid. Die heer J. Orr het na die oorname die posisie 

as hoof van tegniese onderwys oorgeneem,terwyl Horne by 

die Transvaalse departement gebly het as inspekteur met 

spesiale toesig oor Handwerk en Wetenskap.)3 

Soos blyk uit Horne se verslag oor tegniese onderwys 

·in 1925 het hy met leedwese afskeid geneem van beroepson-
1 Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1923, 102. 
2 Verslag van die Provinsiale Onde~wyskommissie 1937, 105. 
3 Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1925, 79. ~, 

\ ·. 
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derwys wat ongetwyfeld onder sy bekwame leiding vorm aan

geneem en •n hoogtepunt bereik het. Onvermoeid soos altyd~ 

het Horne nou al sy tyd bestee aan die bevordering van han~ 

werkonderrig of beter gestel: aan Qpvoedkundige Handwerk 

waarvan nou meer gehoor sal word. Daar is nou definitief 

afgesien van 11 tegniese opleiding in die :prim~re stadium" 

en soortgelyke slagspreuke. In 'n breedvoerig verslag kla 

Horne dat daar nog misverstand bestaan oor die doel van 

handwerkonderrig en dat dit alte dikwels verwar word met 

beroepsopleiding. Selfs sommige onderwysers was onder die 

indruk dat die kind in die handwerksentrum iets in verband 

met 'n ambag leer terwyl ook •n sekereonderwysvereniging 

geagiteer het vir meer praktiese onderrig in die handwerk

klasse.)1 

Om hierdie verwarring en wanbegrippe uit te skakel, 

het Horne,•n pragtige logiese uiteensetting van die hele 

saak gegee en dit as volg saamgevat: .,Both vocational tra~ 

ing and manual training may be considered as the educatione-

1 lizing of trade workshop processes; in the case of one, for 

industrialism, and in the case of the other, for general 

educational PUrPOses. The former has now been reserved to 

the Union Department of Education, while the latter 

remains the funtion of the Provincial Department, It so 

remains I think, because the importance of motor activities 

in promoting mental growth as paramount in childhood. If 

that is conceded, the principle object of manual training 

is to promote men~growth in its pupils, and this can be 

the only reason for its' inclusion as a subject in the 

curriculum for a general education. 11 )
2 

Tot vandag word egter nog verskillende beskouings in 

verband met skolastiese handwerk daarop nagehou. Histories 

)1
2 

Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1925, 
) Transvaal Education Department, Report 1925, 

79. 
79. 

:I 
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is Handwerk die oudste vorm van georganiseerde praktiese 

werk in skole en sedert die insluiting daarvan in die leer

plan was die definisies daarvan en die verklarings van die 

doelwtelling daarvan veelvuldig, en is daar seker nog nooit 

oor enige ander skoolvak so baie gegis, die doelstellings, 

die waarde en die metodes daarvan uiteengesit soos in Hand

werk nie. Sommige van die definisies gegee was van 'n filo

sofiese aard; ander dat dit ko~rdinasie tussen liggamsdele 

bevorder; andere weer dat dit sulke etiese karaktertrekke 

soos waarheid, eerlikheid en netheid ontwikkel terwyl nog 

andere 'n definitiewe beroepswaarde daaraan heg. 

Handwerk moet egter beskou word as 'n deel van die al

gemene opvoedingspatroon met 'n definitiewe noodsaaklike 

waarde. As die besluit, nl. dat die doel van Handwerk is om 

geestelike groei te bevorder, aangeneem word, moet dit 

noodwendig plaasvind as 'n vorm van opvoeding en wel een 

waarin die begeerte van die kind om fisies aktief te wees 

deur die impuls om meganies te skep, gebruik word om die 

geestelike aktiwiteit te bevorder. Die gees word dus ge

noodsaak om deel te neem aan iets deur die liggaam verrig. 

Om dit moontlik te maak, moet die liggaamlike aktiwiteit 

dus nie bloot outomatiese handeling wees nie maar eerder 

iets wat meer dan gewocntEhandeling vereis. Die handeling 

uitgevoer soos in handwerk, moet konstruktiewe gedagtes 

wek met 'n logiese volgorde waarin al die nodige stappe 

uitgevoer word. Om geestelike groei.in die volle sin van 

die woord te bevorder, moet Handwerk aansluit by ander 

vorms van kennis, deur die toepassing van die waardevolle 

uit die ander vakke van die leerplan. Om dit moontlik te 

maak, moet die reeks praktiese oefeninge korreleer met die 

ander vakke van algemene opvoeding, bv. praktiese toepas

sing van Wiskunde, Meetkunde en .A..lgebra sowel as .A. .. lgemene 
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Natuurwetenskap. As hierby nog ingesluit word die aardryks

kundige kennis oor die oorsprong van materiale en gereed

skap, sowel as die geskiedenis daarvan en van groot manne 

op tegniese gebied, sal die handwerkkursus volledig opvoed

kundig wees. Die onderrig moet gedurig ten doel h~ die uit

skakeling van los en dwalende gedagtes en die korreksie 

van foutiewe uitdrukking as gevolg hiervan. Beide kultuur 

en die wetenskaplike gewoonte van waarneming vereis akkurate 

en volledige verklaring wat intelligent en in die regte 

taal uitgedruk moet word. 

Die soort handwerk wat Horne dus nou voorstaan, is of 

kan beskou word, as •n korreleerder van die akademiese en 

die praktiese, die abstrakte en die konkrete; ',',the cul ti va

t ion of a just and legitimate familiarity betwixt the mind 

and things, rather than with simbols of things, in which 
. \ intellectual develpment is the first consideration w1th ma-

nual dexterity to the extent possible as a natural concomi

tant through the use of tools and materials. 11 )
1 Handwerk kan 

dus hiervolgens nou gedefinie~r word as element~re onderrig 

in die gebruik van gereedskap, 'n algemene kennis van die 

meer bekende materiale en element~re maganiese tekenwerk 

wat noodsaaklik is vir 'n reeks oefeninge tesame met on

derrig in die afdelings van ander skoolvakke wat hiermee 

korreleer op so 'n wyse dat dit die geestelike ontwikkeling 

bevorder soos voorsien deur die leerplan as geheel. 

Aan die einde van 1927 verskyn daar weer 'n omvattende 

verslag van die heer Horne in die departementele jaarver

slag oor die toestand en vordering van Handwerk aan die 

akademiese skole onder beheer van die provinsiale onderwys

departement. Aan die einde van die jaar was daar 137 sen

tra;)2 •n vermeerdering dus van sestien in twee jaar. Hier-

)1 Transvaal Euducation Department, Report 1925, 81. 
)2 Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1927, 83. 
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die aanta1 s1uit sentra in by tien ho~rsko1e en een san 

die Pretoriase Normaa1ko11ege. Van die res word twaalf eg

ter ook besoek deur ho~rskool1eer1inge 1 hoewe1 hu11e inge

rig is vir 1aerskool1eer1inge. Die sentra wat die drukste . . 
besoek word was nog steeds di~ in die stedelike gebiede, 

veral Johannesburg, waar die gemidde1de aanta1 1eer1inge 

wat een sentrum besoek van 200 tot 230 per week was.)1 

Se1fs hierdie getalle het slegs tussen 60% en 70% van die 

moontlike getal waarvoor akkommodasie beskikbaar was, be

dra wat te wyte was aan die interne organisasie van skole 

wat leerlingbydraes moes 1ewer soos bv. vari~rende geta1le 

in ooreenstemmende standards van verskillende skole wat dit 

onmoontlik gemaak het om al die beskikbare fasiliteite 

voltyds te gebruik) 2 Onder die omstandighede was dit seker 

die beste re~1ing waartoe daar in die stede gekom kon word. 

~;~ ,1atte1andse sentra was egter net vir •n geringe deel 

van die skoolweek gebruik as gevolg van groot afstande, 

klein getalle en die onmoont1ikheid van sentra1isasie. 

In hierdie verslag behandel Horne ook die begrippe 

van handwerk, die onderwysmetodes wat toegepas word en die 

beskouing van die onderwyser ,self. Eerstens het hY dit dan 

oor die beskouing van die sg. 11 praktiese man" wat meen dat 

die ontwikkeling van handvaardigheid die uitsluit1ike kri-

tcrium moet wees. Dit het natuur1ik met Horne se sienswyse 

g2bots en hy merk dan ook tereg op dat genoemde beskouing 

die geringste rede moet wees vir die opneem van handwerk 

in die leerplan van die gewone skoo1. Hy k1a dan ook oor 

~ feit dat hierdie negatiewe beskouing dikwels by onder

wysers aangetref word, bv. wanneer hulle hout uitdeel met 

tweekeer die vereiste dikte en dan instruksie gee om dit 

na die regte mate af te skaaf, waardeur die kind dan goeie 

oefening in skaafwerk sou opdoen, of in oefeninge waar een 

)1 Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1927, 83. 
)2 Idem. 
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proses tot vervelens toe herhaal word. Hierdie vorm van 

drilinstruksie het algemeen in Transvaal voorgekom en kon 

moeilik as onderwys gestempel word.· So 'n herhaling, · wa.t 

geweldig inspanning vereis, verlaag dan nie alleen die be

langstelling van die kind nie maar put hom fisies ook in 

so •n mate uit dat hy nie meer 'n behoorlike kontrole oor 

die betrokke stuk gereedskap kan uitoefen n1e 1 met die ge

volg dat die resultate nie die beoogde kan bereik nie, Be

beer oor gereedskap is noodsaaklik as 'n vorm van selfbe

heersing wat die leerling meet verwerf saam met ander ge

dragsvorme. Behendigheid met gereedskap kan langsamerhand 

aangeleer word deur 'n verskeidenheid van gereedskapspro

sesse en nie deur herhaling van een enkele proses alleen 

totdat vaardigheid daarin bereik is voor dit oorgegaan 

word tot die volgende proses nie.) 1 Die klaarblyklike rede 

hiervoor is dat die gebruik van een stuk gereedskap sal 

reageer op die voorafgaande gebruik van •n ander totdat 'n 

algemene vaardigheid in die gebruik van alle soorte gereed

skap bereik is en nie 'n spesifieke vaardigheid in net 'n 

paar nie. Dit impliseer •n geestelike skerpsinnigheid in 

persepsie by die leerlinge en sluit gevolglik bewuste on

derwys deur die sintuie in, in plaas van blote onbewuste 

verkryging van meganiese vaardigheid deur die spiersisteem~ 

Hierdie vraagstuk openbaar hom ook in 'n ander aspek wan

neer leerlinge bo $tJY van skole gekom het sender Handwerk 

na skole wat dit wel doseer het. Dat handigheid en vaardig-

heid sal verbeter na gelang van die tyd deurgebring in 'n 

handwerksentrum kan natuurlik verwag word as 'n natuurlike 

en gewenste resultaat en dat dit 'n noodsaaklike.gevolg is 

dat handvaardigheid sal verbeter deur die ho~r standerds 

heen. Maar om hiervan af te lei dat kinders wat later in 

hul loopbaan eers handwerkonderrig begin ontvang as ander 

)1 Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1927, 84 •. 
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kinders, die oefeninge van een of twee standerds laer moet 

begin, omdat hulle vantevore geen handwerkonderrig gehad 

het nie, is verkeerd, in beginsel sowel as opvoedkundig. 

Hierdie leerlinge besk~ as gevolg van hulle algemene ver

mo~, die bekwaamheid om in te haal, mits daar 'n bietjie 

ekstra aandag aan hulle bestee word.)1 Horne het sy onder

wysers, was hoofsaaklik prakties gekwalifiseerd was, dan 

ook altyd hierdie opvoedkundige waarhede op die hart ge

druk en aangespoor om af te sien van hulle ou metodes en 

vooroordele en soos later sal blyk, het hy ook 'n mate van 

sukses daarmee gehad. 

Tweedens vergelyk Horne ook die toestande in hierdie 

verslag met die in ander provinsies waar Handwerk gesien 

word as 'n uitleikanaal vir oortollige energie wat nie in 

die klaskamer benodig word nie, en as sodanig aangewend 

word in houtwerk of ander handwerk, om te leer deur te doen 

of om die gedagtes konstruktief besig te hou. Hierdie twee 

gedagtes hou meer in as wat met die eerste oogopslag skyn 

te blyk, en kan saamgevat word as die doel van Handwerk wat 

reeds as volg gekonstateer word, nl. -- ;:to develope habj +:e 

of correct observation, clear thinking and accurate work

manship; it is useful in developing habits of self reliance 

and a will to preserve, since these qualities are essential 

for and arc rewarded by !;angible results; it also offers 

opportunities for the cultivation of resourcefulness, adap

tability and initiative, and is of value in helping to rea

lization of the importance of accuracy, for mistakes in th£ 

concrete are easily recognised and can seldom be wholly 
I! 2 

corrected.) Hierdie beskouing wat veral in Kaapland gehul-

dig is, vergelyk dus goed met Horne se beskouing en was na

tuurlik bedoel vir handwerkonderwysers wat 'n ander siens-

wyse toegedaan was. 

)1
2 

Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1927, 85. 
) Board of Education Circular 1292: Suggestions; The tea-

c:tring of Handwork. (Revised Edition) 27. 
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Besoeke deur die inspekteur vir Handwerk gebring aan 

sentra op die platteland, wat onder beheer was van gewone 

onderwysers met slegs 'n endossement vir Handwerk op hulle 

sertifikate, het deurgaans getoon dat bogenoemde gewoontes 

beskou is as voorvallend of toevallig in plaas daarvan om 

dit direk te ontwikkel deur onderwys. Die standaard van 

werk was dan ook so laag dat Horne dit as pateties beskryf 

het. Hierdie onderwysers het hulle beste probeer lewer en 

kon as gevolg van hulle gebrekkige opleiding in hierdie vak 

egter nie blameer word nie. Sommige onderwysers met 'n na-

tuurlike aanleg het hierdie gebrek bevredigend te bowe ge

kom maar nogtans was 'n verbetering in die toestand nood-

saaklik. 'n Gespesialiseerde onderwyser met geen kennis van 

ander skoolvakke, sou hier nie deug nie, asook nie 1n rond.

reisende onderwyser nie. Om die probleem te bowe te kom, 

het Horne dan ook aanbeveel dat onderwysers daartoe gene~, 

meer moet spesialiseer in Handwerk en minder algemene vakke 

moes neem.)1 Hy moes egter ook in staat wees om ander vakke 

te gee aangesien hy op 'n plaasskool nooit voltyds handwerk 

sou gee nie. In die Goewerment Gazette van Junie 1927 word 

dan ook •n gewysigde normaalkursus aangekondig vir diegene 

wat verkies om in Handwerk te spesialiseer as deel van hul

le onderwyskwalifikasies. 

In die derde paragraaf handel Horne weer oor die vorm 

wat Handwerk offisie~:n in Transvaal moet aanneem. Dit moet 

nl. versigtig ~ekorreleer word met die ander skoolvakke en 

die onderwyser word gowaarsku teen isolasie. Hy moet gedu

rig die ander vakke in aanmerking neem en verhoed dat Hand

werk 'n aparte losstaande kursus word deur geduring lig te 

werp op ander vakke en waar moontlik uit hulle verder te 

ontwikkel.) 2 Hierdie woorde definieer dan die doel van Hand

werk as bevorderlik vir geestelike groei en dat hierdie be-

)l Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1927, 85. 
)2 Ibidt 86. 
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vordering moet geskied deur direkte onderwys in teenstel

ling met die vorige beskouing dat dit 'n outomatiese aan

wesigheid is. Hierin l~ dan opgesluit die erkenning dat 

Eandwerk 'n onderwyssisteem is en dat die instrukteur die 

karakter van n professionele onderwyser dra. Hierdie besef 

sou stadig maar seker deurdring. 

Met korrelasie word bedoel wisselwerking, ooreenstem

ming of samewerking, en hoewel dit in sommige kringe as 

ui tgedien beskou is, was daar nogtar.ns '•t.Q'kens. van 

samewerking, veral tussen die wiskunde-, wetenskap- en 

handwerkonderwysers. Die besef dat die handwerksentrum deel 

van die skool is en dat die handwerkonderwyser ook sy deel 

in die skoolaktiwiteite moes h~,het algaande begin posvato 

Omdat die handwerkonderwyser nie aan n bepaalde personeel 

verbonde was nie, is hulle dikwels genegeer en nooit ge

raadpleeg nie~ Dit het Horne as •n ernstige leemte in die 

stelsel beskou hoewel daar darem uitsonderings was~ veral 

aan ho~rskole. 

Met die samestelling van die handwerkskema moes die 

prosedure wees om vooraf te besluit oor daardie beginsel 

van kennis wat moontlik en wenslik was om toe te pas in 

Handwerk. Vir die ho~rskool en intermedi~re skool soti dit 

hoofsaaklik daardie wees wat in Wiskunde en ~etenskap voor

kom en wat natuurlik die resultaat moes wees van onderlinge 
, 

raadpleging tussen die handwerkonderwyser en sy kollegas 

op die personeel. Na goedkeuring van die algemene bre~ ske

ma deur die hoof sou dit dan die handwerkonderwyser se 

p1ig wees om die skema in fyner besonderhede uit te werk 

en oefeninge vir toepassing te soek of saam te stel.)1 Ver-

skeie prob1eme sou dan in aanmerking geneem moes wordo 

Daar is •n definitiewe orde waarin verskillende soorte ge-

reedskap hanteer moet word; daa:r is verskille in fisiese 

)1 Departement van Onderwys, Vers1ag 1927, 90. 
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gesteldheid tussen kinders in dieselfde klas en daar is ve~ 

skille in die tydperke van handwerkervaring by verskillende 

seuns in dieselfde klas. Dit het beteken dat die handwerk-

onderwyser verskillende ontwerpe sou moes voorsien om by 

die vermo~ van el~e groep of selfs individu te pas. 

In die laerskool moet dieD9eks oefeninge lei tot vol

ledige korrelasie met al die algemene vakke van die leer

plan. Die handwerkonderwyser moet dus instrukteur sowel as 

onderwyser wees, en bevoegd wees om die vakke van die gewo-

ne leerplan te verstaan en toe te pas in die praktiese ske

ma wat hyself ontwerp het, sowel as bevoegd wees om onder

rig in die gebruik van gereedskap te gee en die hantering 

van materiaal om die praktiese werk moontlik te maak. Hy 

moet te alle tye opvoedkundig in die ware sin van die woord 

wees. Hy moet homself so grondig inleef in sy professie dat 

hy in staat sal wees om die tradisionele skeidsmure tussen 

vakke daargastal deur die daaglikse.rooster, af te breek 

en binne te dring. Saam met 'n bre~ kennis en vaardigheid 

in sy vak self, moet hy daardie persoonlikheid besit wat 

hom sal uitwys as 'n gids, filosoof en vriend op wie enige 

tyd 'n beroep gedoen kan word en wat deur eie innerlike dj&

sipline. n navolgenswaardige voorbeeld kan stel wat nie mak-

lik in twyfel getrek kan word nie. 

Gedurende ·hierdie jaar (1927) is ook 'n Transvaalse 

tak van die Instituut van Handwerkonderwysers (Engeland) g~ 

stig wat dan sou dien om die onderlinge belange van hand-

werkonderwysers te bevorder sowel as die kennis aangaande 

praktyk en nuwe idees te sirkuleer.)1 Hierdie vereniging 

het dan ook dadelik erkenning van die onderwysdepartement 

ontvang deurdat dit uitgenooi is om 'n opinie.te verstrek 

oor die voorgestelde wysiging in die regulasies oor die 

toekenning van handwerksertifikate aan onderwysers.) 2 

)1
2 

Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1927, 
) Idem. 

91. 
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Aan die einde van 1930 het die aantal handwerksentra 

vermeerder tot 150 maar 'n groot behoefte aan meer fasili-

teite het nog bly voortbestaan te oordeel na die groot ge

tal aansoeke van skoolrade wat steeds bly instroom het. )1 

Afgesien van koste aan uitrusting het die eintlike gebrek 

bestaan aan geboue en 'n onvoldoende aantal opgeleide hand-

werkonderwysers. Verskeie skemas vir die opleiding van hand-

werkonderwysers is reeds voor 1929 oorweeg. In 1930 is daar 

met klasse aan die Wi twatersrandse T-egniese K ollege begin· 

wat onderwysers sou oplei vir die derdeklasinst~uktersertifi 

kaat.) 2 Die probleem om geskikte sentra te bekom, sou egter 

nog vir 'n lang tyd bly voortbesta~ veral op die platte-

land, waar afstande groot en getalle ger.~ne;. was. In die 

stede en dorpe kon altyd 'n heenkome gevind word deur ou 

kamers, winkels of buitegeboue, hoe gebrekkig ookal, in te 

rig en reg te maak. Op die platteland was sake egter anders. 

Daar is in die tyd selfs gedink aan 'n vervoerbare sentr~, 

bv. 'n groot toegeruste karavaan wat dan van skool na skool 

gesleep moea word, en waarin die kinders dan om die beurt 

instruksie moes ontvang. Selfs 'n ingerigte spoorwegwa is ~ 

hierdie doel oorweeg, maar al hierdie moontlike middels sou 

om klaarblyklike redes onprakt,i.cs en onui tvoerbaar wees. ) 3 

In die tyd het nog slegs 50 persent van al die seuns 

tussen st.III en at. VIII in TransVlal handwerkonderrig ont

vang,)4 en daar sou in die loop van die eersvolgende jare 

geen vooruitsig op verbetering wees nie. Die aanbou van nuwe 

sentra kon nie tredhou met die toename in skoolgaande seuns 

nie, en as die naderende depressie in aanmerking geneem word, 

moet daar besef word dat die toestand gladnie rooskleurig was 

nie aangesien 'n nuwe sentrum in vergelyking met •n nuwe 

l
l

4
~ Departement 

Idem. 
Ibid, 
Idem. 

van Onderwys Transvaal, Verslag 1930, 59. 

60. 
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klaskamer baie geld gekos het en in die tyd geweldige fi

nansi~le implikasies sou meebring. In opdrag van die onder

wysdepartement is daar dan ook al in die jaar begin met be

suiniging ten opsigte van Handwerk wat nuwe uitrusting so-

wel as materiaal betref. Ten spyte van die feit dat tenders 

altyd vooraf gevra is en materiaal en uitrusting op die 

goedkoopste mark teen groothandelspryse aangekoop is, het 

die koste per werkplek vir een leerling nog tussen £6 en £7 

bedra. )1 Om die aanvanklike koste van uitrusting dus binne 

redelike perke te hou, is baie aandag geskenk aan organisa-

sie sodat klasse soveel moontlik agtereenvolgens die mini-

mum aantal werksplekke of banke beset gedurende die skoold~ 

As 'n verdere middel tot besparing is ook weer aanbeveel 

dat selgs die helfte van die benodigde uitrusting aangeskaf 

word en die helfte van 'n klas dan handwerkonderrig ontva:rlg, 

terwyl die ander helfte in •n gewone klaskamer tekenwerk v~\ 

rig om dio,beurt, aangesien tekenmatariaal goedkoop was en 

tekenwerk met •n minimum uitrusting verrig kon word. Nog an-

der alternatiewe voorstelle was dat soveel moontlik kinders 

terselfdertyd in een sentrum geplaas moes word, dat klasse 

van gemengde standerds geneem moes word en dat die tyd aan 

Handw.erk bestee, ingekort moes word. ) 2 Deur sy hardnekkige 

weiering het Horne sy populariteit by die owerhede seker nie 

verhoog nie want al hierdie voorstelle het hy as onprakties 

en onuitvoerbaar verwerp. Hy het egter aan die hand gedoen 

dat ligte metaalwerkgereedskap aan nuwe sentra verskaf moes 

word aangesien dit goedkoper was om een lang metaalwerkbank 

met uitrusting te verskaf as 'n aantal houtwerkbanke. Die 

verhouding tussen werkplekke vir metaalwerk en plekke vir 

houtwerk kon dan wees een tot twee, wat dan tegelyk die voor-

deel bied dat die seuns in twee afdelings in plaas van een 
I 

onderrig ontvang. 'n Werk'skema kon ook baie maklik hiervoor 

)1
2 

Departement van Onderwys Transvaal, 
) Idem. 

Verslag 1930, 61. 
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uitgewerk word. Elke onderwyser in Ill.andwerk moes dan so

vee1 moontlik aandag skenk aan 1igte metaa1werk gedurende 

sy opleiding om sodoende bevoegd te raak om onderrig daarin 

te gee. Verder doen Horne ook aan die hand dat 'n sentrale 

magasyn in Johannesburg of Pretoria gestig moes word waar

heen oortollige geree~skap van sentra, waarvan die getal1e 

gedaa1 het of gesluit het, gestuur kon word vir herdistri

busie, en ook waarheen gebreekte gereedskap vir herstel 

deur 'n deskundige gestuur kon word met die oog op heruit

reiking. Hierdeur sou dan baie aan uitrusting bespaar kon 

word. )1 

In sy vers1ag 1oof die inspekteur vir H~dwerk ook die 

bemoedigende toename in belangstel1ing vir handwerk van die 

kant van gewone onderwysers.Baie van hulle het begin oor-

slaan na 'n handwerkrigting en kort kursusse in die vak 

gaan bywoon. Om hulle kennis in die vak te verbeter, was 

dit egter nodig dat hulle aan 'n groot sentrum onder lei

ding van 'n deskundige kollega aangestel word, of 'n volle

dige herha1ingskursus gaan bywoon. Baie onderwysers het dan 

ook spesiale moeite gedoen om hu11ese1f te bekwaam, maar 

nogtans het Horne gevoe1 dat daar meer opsieners aangestel 

moes word om 1eiding te gee en self demonstrasiek1asse moes 

waarneem wat as voorbee1d vir sulke onderwyse:rs kon dien. In 

1928 het hy dan ook reeds a1 aanbevee1 dat Transvaal in 10 

handwerkareas, uitgesonder die Rand en Pretoria, verdee1 

moes word, met 'n opsiener in e1ke area. Hiervan is egter 

net 4 gemagtig en die aangaste1de opsieners het hulle werk

kringe in 1930 aanvaar waar hulle 1angdurige ervaring as 

voormalige verantwoordelike instrukteurs ongetwyfeld van 

groot nut sou wees. Met al sy ander administratiewe w.erk

saamhede kon Horne egter self ook nog tyd vind om ten minste 

een keer elke twee jaar elke sentrum te besoek en te in-

)l Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1930, 62. 
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spekteer. Bowendien het die sentra ook gereelde besoek van 

die kringinspekteurs ontvang~1 
. 

In sy verslag of rapport vir 1927 tot 1930 kla Horne 

nog oor die gesindheid van sommige skoolhoofde teenoor Hand

werk as skoolvak. Opmerklik hier was nogal die gesindheid 

van plattelandse hoofde wat dan nie tyd op hulle roosters 

kon vind vir Handwerk nie, of dit in die middae na skool 

laat doen het met 'n gevolglike halfhartigheid en sodoende 

die vak as nutteloos verwerp het. In die stede is egter 'n 

volle twee uur per week in die gewone skoolrooster as die 
·, 

re~l vir Handwerk beskou. )2 Sommige stadshoofde het dit wel 

beskou as 'n afsonderlike en buitestaande vak maar 

and.Q~ hot die weldadig·e invloed daarvan besef' en vPr

staan, hetsy direk of indirek, op die skoolwerksaamhede as 

geheel of op hulle leerlinge individueel. Laasgenoemde hou:c'--

de beskou Handwerk dan as 'n volwaardige vak sowel as 'n m~-

tode. Die tyd van ou teksboeke oor houtwerk was verby, veT~''. 

deur die aandrang van sommige ywerige an belangstellendc 

hoofde wat met reg altyd aangedring het op 0pvoedkundign 

Handwerk en die afgesaagde en verouderde modelle veroLta& 

saam het wat in werklikheid geen of weinig opvoedkundige 

waarde besit het. 

Die steeds toenemende wurggreep van die depressie op 

die ekonomie van die land het egter een verblydende eien

skap gehad, naamlik die feit dat Suid-Afrikaanse houtsoorte 

meer tot hulle reg begin kom het in die handwerkaentra. 

Suid-Afrikaanse houtsoorte het reeds tussen twintig en der-

tig pere·ent van die totale houtverbruik vir Handwerk ui tge-

maak, en die tekens dat nog meer gebruik sou word, was resis 

daar omdat ingevoerde soorte, as gevolg van invoerbeperkings 

en gebrek aan buitelandse valuta, steeds skaarser begin 

word het. 

)1 Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1930, 62o 
) 2 Idem. 
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Ten einde besparing te bewerkstellig, en na baie oor

weging van ander voorstelle, het die Departement in 1930 be

sluit om voorlopig Handwerk vir et.IV in die digter bevolk

te dele af te skaf.)1 Dit sou ook verligting bring vir die 

sentra wat reeds met toenemende getalle moes worstel. Bier

die stap is deur Horne betreur en in onomwonde taal veroor

deel as 'n stap in die verkeerde rigting, maar iets moes 

gedoen word om die toestand, wat reeds haglik was 1 te verl~ 

6. ~~derings sedert die Dertigjare en die Depressie 
1933-1934. 

Soos reeds vermeld, is daar in 1930 besluit om die st. 

IV klasse vir die groter stat4sentra af te skaf, 'n stap 

wat deur Horne as retrogressief bestempel is, maar klaar

blylrlik orn;zrmydelik was. Dog bo die opvoedkundige skaduwee, 

wat deur hierdie onvermydelike en donker wolk veroorsaak is: 

het nou 'n heldere en veelbelowende horison hom uitgestrek, 

Daar is naamlik besluit om opleiding in Handwerk in te stel 

as vak wat gekies kon word vir die nuwe Transvaalse Junior

sertifikaateksamen.)2 Die eerste eksamen sou reeds in 1932 

gehou word. Die voordeel hieraan verbonde was dat Handwerk 

nou gelyke status naas ander vakke verkry het en nie meer 

na w1ll€ka,Ul"', op 'n skool afgeskeep kon word nie. Die ek

samen het die skoolhoof gebind om daarvoor sy regmatige pl~ 

en tyd op die skoolrooster in te ruim. Die vorm van Hand-

werk in die skool en die onderrig daarvan, moes nou van so-

d2-::1ige aard wees dat di t die leerlinge aanspoor en dwing om 

te dink. Daar moes dus, behalwe praktiese werk, sowel teo-

retiese vrae as tekenwerk, betreffende gavoelsuitdrukking 

en aanvanklike konstruksie, in die eksamen ge~is word. •n 

Sodanige toets sou dus lank nie so 'n gemaklike keuse wees 

nie; ewemin sou dit te veel van 'n kandidaat van die gemid-

delde opvoedkundige peil v~n die agste skooljaar eis, aan

gesien dit 'n funksie van die opleiding van Handwerk is om 

)1 Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1930, 66. 
)2 Ibid, 68. 
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gelyke tred te hou met die algemene opvoeding in verband 

met die gewone vakke in die leerplan, soos nou attgebrei 

tot die agste jaar, aan alle opvoedkundiges verduidelik is, 

en onder die bestaande onde;wysp;aktyk aanneemlik
1 

was.)1 

Teen die einde van 1931 het die finansi~le posisie van 

Transvaal so benard geword, dat uitbreiding van Handwerk n~ 

genoeg tot 'n stilstand gekom het, terwyl in sommige geval

le die bestaande fasiliteite vir hierdie vertakking van die 

opvoedkundige werksaamhede ingekrimp moes word. Met die 

heersende geldskaarste as voorwendsel is ook besluit om 

voorlopig ten minste, niemand in die plek van inspekteur 

Horne wat gepensioeneer is, te benoem nie en dat die kring

inspekteurs voortaan, in oorleg met die opsieners van M.and

werk verantwoordelik sal wees vir die vak.} 2 Die eienaardi-

ge van die posisie was dat Horne gepensioeneer is voordat 

hy die ouderdomsgrens bereik het en dat die posisie van 'n 

spesiale inspekteur vir Handwerk in Transvaal nooit weer 

herstel is nie, terwyl Kaapland en selfs die Vrystaat van

dag nog inspekteurs vir hierdie vak het. 

Aan Horne kom ongetwyfeld die eer toe dat hy in sy lang 

dienstermyn, vanaf 1908 tot 1931, die grondlegger en uitbou-

er was van die handwerksisteem in Transvaal. Deur sy onver-

moeide ywer en belangstelling het Randwerk algemene erken

ning gekry as volwaardige skoolvak naas die ander, wat as n 

besondere prestasie beskou moet word gesien teen die agter

grond van vooroordeel by opvoedkundiges sowel as die alge

mene publiek. Handwerk het met sy uittrede reeds beskik oor 

150 sentra en 9 opsieners wat moes waak oor die standaard 

en vordering van die vak. Die aantal seuns wat in hierdie 

jaar die sentra besoek het, het te staan gekom op 16,565. ) 3 

Dit was egter 2257 minder as die voorafgaande jaar wat toe-

)lDepartement van onderwys Transvaal, Verslag 1930, 68. 
)2 Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1931, 8. 
)3 Ibid, 31. 
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geskryf kan word aan die onttrekking van at.IV aan hand

werkonderrig.)1 

Die Uitvoerende Komitee het vroeg in 1932 {9 Febr.)ten 

opsigte van Handwerk en Huishoudkunde, tot verdere besuini

gingsmaatre~ls besluit, wat so goed as alle uitbreiding in 

hierdie rigting tot stilstand gedwing het. Geen nuwe sentra 

of uitrusting sou in die vervolg toegestaan word nie. Die 

Departement was verplig om verder te besuinig deur onderwys

werk op te dra aan opsieners en om handwerkonderwyser, sowa 

as gewone klasonderwysers onder leiding van die ops~ers en 

onder algemene kontrole van die kringinspekteurs, verant

woordelik te maak vir Handwerk. Daardeur kon aan reiskoste 

bespaar word en die dienste van opsieners, handwerkonderwy-

sers en gewone onderwysers dikwels meer ekonomies aangewend 

word. Die skadusy van hierdie re~ling was egter dat die vak 

nie altyd daarby gebaat het nie en dat baie handwerkonderwy

sers hierdeur oortollig geraak het.) 2 Spesiale voorsiening 

vir n aanvullingskursus aan die Heidelbergse Rormaalkollege 

is vir hierdie onderwysers gemaak, maar die ontevredenheidl 

nog verder vererger deur n aangekondigde verlaging in sala

risse, wat so groot dat baie die diens vaarwel ges~ het en 

elders 'n heenkome gaan soek het. Daar was nou 96 gekwalifi-

seerde handwerkonderwysers in diens van die Departement ntaar 

die getal opsieners het aangewas tot 12 om leiding te gee en 

toesig te hou oor die groot getal ongekwalifiseerde onder

wysers wat H.andwerk onderrig het.)3 Ook het in die jaar n 

opsiener,organiseerder, lektor en skrywer oor handwerk, in 

die persoon van W.A. Milton, met pensioen afgetree.) 4 Hy was 

alom bekend in handwerkkringe en het veral waardevolle dien

ste aan die Rand verrig wat organisasie van Handwerk aldaar 

l
l~

4 
Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1931, 
Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1932, 
Ibid, 
Ibid, 

31. 
11. 
45. 
55. 
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betref sowel as die opleiding van handwerkonderwysers. 

Op hier~ie stadium sal dit nodig wees om die posisie 

van opsieners en handwerkonderwysers in die algemene onder-

wyspa troon van Transvaal na te gaan en "lliS.s te stol hoe hul-

le daarin gepas het. Handwerksentra het, wat interne orga

nisasie betref, as onafhanklike eenhede gefungeer; los

staande van enige skoal of die gesag van die hoof daarvan, 

hoewel baie sentra in die skoolgeboue self gehuisves was, 

of op die terrein daarvan gestaan het. Een of meer skole 

se kinders het n sentrum besoek en vir hulle moes n spesia-

le admissieregister in die sentrum aangehou word, soortge

lyk aan die wat skoolhoofde moes hou, en waarin die leer

linge se name met valle besonderhede aangeteken moes word. 

Elke sentrum het ook sy eie afsonderlike geldelike toewy

sing jaarl~ ontvang wat deur die handwerkonderwyser gead-

ministreer is. Verder moes elke sentrum sy eie volledige 

stel voorxaadbocboh~ en die voorraad noukeurig bygehou 

word. Elke sentrum is dus afsonderlik soos 'n gewone skool 

geadministreer. Oor 'n aantal sentra was daar n opsiener 

aangestel met die status van 'n laerskool P 1 hoof)1 wat 

eintlik kontrole en inspeksiewerk in die sentra gedoen het 

hoewel hulle ondergeskik aan die kringinspekteurs vvas wat 

uit die aard van die saak nie hierdie soort werk kon doen 

nie. Om die toemtand dus op te som, kan die vergelyking ge

maak word dat die handwerkonderwysers hoofde in sentra was 

met die status van assistant en die opsieners inspekteurs 

met die status van hoof. 

Aan die begin van die volgende jaar, d.w.s. in 1933, 

i~ nog •n opsiener aangestel) 2 sodat die totaal nou op der~ 

tien opsieners te staan gekom het wat dan ook die hoogste 

was wat Transvaal sou h~. Tot hiertoe was die invloed van 

Horne, wat die opsieners betref nog baie sterk, want hy het 

)1
2 

Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1935, 
) Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1933, 

24. 
37. 
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gedurig geagiteer om meer opsieners waardeur handwerk op •n 

gesonde basis gestel sou word. Al gou hierna sou die Depar

tement egter weer van beleid verander want na die afsterwe 

van ~ opsiener in 1934 is sy pas nie weer gevul nie en sy 

pligte eenvoudig net onder die ander verdeel. Hierdie nuwe 

beleid van die Departement kan in die woorde van dirok-

teur Kuschke as volg aangehaal word: 11 ~ Opsigterspos wat 

vakant geraak het deur die dood van die bekle~r daarvan is 

afgeskaf en die werkkring van 'n ander opsigter vergroot, 

sodat daar dus gevolg gegee is aan die Departement se be

leid om geleidelik die getal opsigtersposte vir handwerk te 

verminder tot die punt waar die oorblynende opsigters •n val

le dag se werk sou doen - wat nie vandag die geval is nie. 

11 Ten einde die beste gebruik van die teenswoordige per

soneel te maak, sander om juis enige paste af te skaf, is 

dit ~ aantal opsigters jare gelede opgedra om dwarsdeur die 

jaar as gewone instrukteurs aan bepaalde sentra op te tree. 

Die inkorting van die tyd wat beskikbaar is vir blote op

sigwerk het geen inbreuk gemaak op die doeltreffendheid van 

die handwerksentra nie. Inteendeel, die instrukteurs wat in 

die verlede te veel las gehad het van inspeksies, is geluk

kiger onder die nuwe stelsel en toon hulleself so waardig 

aan die grater vertroue wat in hulle gestel word, dst daar 

niks ernstigs verkeerd kan wees met die departement se be

laid om ~ aantal opsigtersposte af te skaf na mate hulle 

vakant word.")1 

Dat die handwerkonderwysers so gelukkig was en dat 

daar niks verkeerd was met hierdie beleid van die Departe

ment nie, kan nie sander meer aanvaar word nie. Onthou moet 

word dat die opsigtersposte die enigste vooruitsig op be

vordering vir die gewone handwerkonderwyser in die diens in

gohou hGtmdat hierdie enigste deur nou vir hulle geslui t is. 

)l Departement van On1erWYs Transvaal, Verslag 1935, 24. 
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Die gevolg hiervan was weer grootskaalse ontevredenheid by 

die handwerkonderwysers en n aantal het selfs die diens ver

laat. Niemand het nou meer sinnigheid getoon om hom as hand

werkonderwyser te gaan bekwaam nie met die gevolg dat, waar 

die Departement voorheen 'n reserwe aantal handwerkonderwy

sers in ander poste gereed gehad het, daar gou weer 'n te

kort ontwikkel het. Wat die toestand nog verder vererger 

het was die feit dat die ou voorstelle van 1930, en waarteen 

Horne so sterk beswaar geopper het nou geleidelik maar stel-

3elmatig deur die Departement in werking gebring is. Hand

werkklasse is geleidelik vergroot tot 36 of meer leerlinge 

per klas, in sommige gevalle moes n onderwyser reeds onder

rig gee in klasse van gemengde standerds, terwyl die aantal 

lesure per week ook geleidelikgekrimp het. Dat hierdie toe

.;:;tande nie bevorderlik was vir die tevredenheid van handwer2:-

onderwysers nie, was dus begryplik, en die direkteur sou 

later die posisie van handwerkonderwysers moes verander om 

die onsekerheid uit die weg te ruim. Die idee van groter 

klasse en minder lesure per week sou egter bly voortbestaan: 

te meer nadat die 11 Nicol-Onderwyskommissie 11 hom later ten 

gunste van hierdie beleid uitgespreek het. 

7. Vordering en Uitbreiding na die Depressie tot en met die 
Tweede W~reldoorlog. 

Na die depressiejare kon daar van 1935 af weer verde

ring verwag word. Daar is dan ook daadwerklike pogings aan

gewend om die agterstand, wat geboue sowel as ander fasili

teite betref, in te haal. Ook die vak Handwerk het groot

liks hierby gebaat, en die getal leerlinge wat handwerkonde~ 

rig ontvang het, het geleidelik toegeneem. In 1940 bv. is 

daar in 1 jaar reeds aan meer as 24,000 seuns onderrig in 

Handwerk verskaf.)1 Die nuwe beleid van die departement, 

soos gesteun deur die aanbeveling van die 11 Nicol-Onderwys

kommissie11, is egter oral stelselmatig toegepas, wat betref 

)1 Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1940, 
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die grootte van sentra. Alle nuwe sentra sou voortaan voor

siening maak vir ~ minimum van 36 leerlinge, en ten spyte 

van proteste en teenstand van opsieners sowel as handwerk-
• 

onderwysers, sou hierdie beleid hardnekkig volgehou word. 

In 1939 het die Departement dan ook spesiaal sy beleid in 

~ ~sendbrief aan alle skole as volg uiteengesit: 11 Geen 

maksimum vir een onderwyser/~ sal vasgestel word nie en 

die departement kan ook nie die beperking van klasse tot 

24 leerlinge goedkeur nie. (Horne se aanbeveling later ge

rugsteun deur opsieners.) Waar nodig word sentra gebou wat 

36 leerlinge kan huisves:)1 

Die -posisie wat die beskikbare aantal handwerkonder

wysers betref,het alweer rede tot besorgdheid verwek. Die 

jaarlikse toename in leerlinge het al gou weer die voor

sprong, wat verkry is aan onderwysers deur die afskaffing 

van st.IV klasse, uitgewis. Baie onderwysers het ook reeds 

ander werkkringe aanvaar en die besluit om Handwerk uit te 

brei tot st.X het bygedra om n tekort aan handwerkonderwy

sers te laat ontstaan. Daarby het die Unie se bydrae aan die 

Tweede W~reldoorlog ook 'n hele aantal handwerkonderwysers 

weggelok of andersins buite aksie gestel, en sodoende by

gedra om die tekort meteens ernstige afmetings te laat aan

neem. Op hierdie stadium het die Transvaalse Onderwysdepar

tement geen fasiliteite 3ebied vir die opleiding van hand

werkonderwysers nie, en die besef het eindelik na baie ver

to~ deur die opsieners tot die departement deurgedring dat 

spoedige optrede noodsaaklik geword het. In die tyd is daar 

wel aan die Johannesburgse Tegniese K:ollege ~ driejarige 

kursus ingestel vir die opleiding van handwerkinstrukteurs, 

maar die aantal wat diens aanvaar het by die Transvaalse 

onderwysdepartement het geen merkbare verligting in die 

toestand gebring nie. Die Departement sou self verplig wees 

)1 Departementele Omsendbrief Nr. 3, Junie 1939, 55. 
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om handwerkonderwysers op te lei en in n omsendbrief in 

Augustus 1939 word daar ook n kursus iu Handwerk aan die 

Pretoriase Normaalkollege vir 1940 in die vooruitsig gestel. 

Dit sou n eenjarige kursus wees en alleen opgeleide onder

wysers sou toegelaat word. Om kandidate te werf is spesiale 

verlof toegestaan, n rentevrye lening kon deur kandidate 

verkry word terwyl hulle salarisse, na aflegging van die 

kursus met 2 kerwe in hulle onderSkeie skale verhoog sou 

word. Die reaksie hierop was besonder teleurstellend aan

gesien slegs 4 kandidate hul in 1940 aangemeld het.)1 Die 

rede hiervoor was natuurlik voor die hand liggend. Die 

moeilikhede aangaande bevorderingsaangeleenthede was nog 

presies dieselfde en gevolglik het onderwysers hulle liewer 

in die akademiese rigting verder gaan bekwaam waar die 

vooruitsigte beter was. n Plan sou dus gemaak moes word om 

hierdie toestand reg te stel, maar dit sou eers 2 jaar la

ter kom. Intussen het die posisie nie verbeter nie, hoewel 

die inskrywing vir hierdie spesiale kursus die volgende 

jaar, d.w.s. in 1941, ietwat verbeter het, en 10 kandidate 

hulle aangemeld het.) 2 

Soos reeds hierbo vermeld, het die Departement in 1938 

beslui t om Handwerk ui t te brei na s·t. IX en a,t. X in die 

middelbare skole en as vak te erken vir die eindeksamen. 

Leerlinge wat die st.VIII eksamen met goeie gevolg afgel~ 

het, kon nou ook Handwerk in Sts.IX en X volg mits fasili

teite beskikbaar was. Waar Kandwerk tot en met at. VIII n 

verpligte vak was, kon dit nou in ats.IX en X as keusevak 

gevolg word en is saam met ander vakke in die leerplan ge

groepeer. In Februarie 1940 is dan ook die eerste leerplan 

vir hout- en metaalwerk tot en met at.X gepubliseer. 

Die matrikulasieraad het egter baie oortuigingswerk 

vereis voordat hulle wou instem om handwerk toe te laat as 

)l Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1940, 59. 
)2 Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1941, 95. 
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vak wat erken sou word vir vrystellingsdoeleindes van die 

matrikulasieeksamen. Die vak het natuurlik buite hulle er

varing en kennis gel~ en hulle kon dit nie maklik versoen 

met die tradisionele vakkepatroon en statistiek nie, vandaar 

dan ook 'n kennisgewing deur die Departement in April 1940 

wat veraoek dat kandidate gelyktydig met Handwerk ook Wis

kunde moes afskryf as hulle van die matrikulasieeksamen 

van die Gemeenskaplike Matrikulasieraad vrystelling verlang. 

Hulle wou Handwerk dus nie erken as volwaardige matrikula

sievak nie, en hierdie toestand sou voortduur tot vandag 

hoewel die posisie tog intussen effens verander is en be

paal is dat 'n derde taal in die plek van \fiskunde gestel 

kon word as erkenning vir Handwerk. 

Om dus kortliks op te som, kan gesri word dat Opvoedkun

dige Handwerk as vak in die laerskole ingevoer is en sl~s tot en 

met st. VI gogaan het. Daarna is dit ingevoer vir die inter

medi~re klasse en st.VII en at.VIII het ook onderrig in 

Handwerk ontvang. Die hoogtepunt het in 1940 gekom toe 

Handwerk ook erken is as vak vir die eindeksamen van die 

middelbare skool, hoewel onderhewig aan sekere voorwaardes. 

In die laerskool het Handwerk egter stelselmatig begin 

verdwYn of is dit vervang deur 'n nuwe vorm van handwerk, 

Kunsvlyt genoem. Die vak was reeds vir at.IV afgeskaf en 

dit het nog slegs vir st. V en st. VI bestaan, maar met die 

geleidelike verwydering van st.VI klasse uit die laerskool 

na die ho~r of juniorho~rskole het Handwerk nog net vir St.V 

aan die laerskole oorgebly en sou dit natuurlik ook in die 

gedrarg kom. 

Die Nicol-Onderwyskommissie het in paragraaf 359 van sy 

verslag as 'n saak van beleid aanbeveel dat Handwerk as af

sonderlike skoolvak slegs in die klasse van die middelbare 

skool gedoseer moet word. Dit sou administratiewe moelikhede 

verminder en koste beperk en ook het die ouderdomsgrense van 

;l 
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laerskoolklasse al sover gedaal dat gevoel is dat die laer

skoolkind oor die algemeen nog fisies te onryp was om ge

reedskap konstruktief en akkuraat te gebruik. Die Departe-
. 

ment het hierdie aanbeveling dan ook aanvaar en sou dit 

voortaan, d.w.s. van 1942 af, trapsgewys ten uitvoer bring, 

sodat Handwerk mettertyd geheel en al uit die laerskole sou 

verdwyn met ui tsondering van Kunsvlyt natuurlik of, soos di t 

aanvanklik genoem is, ~igte Handwerk. 

Met ingang 1942 het daar weer verandering gekom in die 

posisie van Handwerk. Alle onafhanklike sentra sou ophou om 

as sodanig te bestaan en onder die skole, as deel van een of 

ander besondere skool, ingeskakel word.)1 Hierdie reorgani

sasie het aanleiding gegee tot heelwat onsekerheid by ,hand

werkonderwysers wat betref hulle posisie, sekerheid in ver-

band met hulle poste en vooruitsig op bevordering in die 

diens. Al sulke poste sou voortaan verbonde wees aan ho~r-

skole, juniorho~rskole, skole met middelbare afdelings en 

skoolplase. Hierdeur het die Departement gevoel dat die ou 

grief van handwerkonderwysers nou verwyder was en dat die 

status en vooruitsigte op bevordeing vir die betrokke on

derwysers nou verbeter het~ Daar sou nie langer 'n skeids

lyn tussen hulle en hulle kollegas wat aan gewone skole on

derwys gee, wees nie want hulle sou net sulke lede van die 

personeel wees as ander vakonderwysers en hulle het nou al 

die bevorderingsgeleenthede waartoe hulle kwalifikasies hul

le geregtig gemaak het. Vir goedgekwalifiseerde applikante 

sou daar niks wees wat verhinder dat hulle hoofposte aan 

laer- of ho~rskole, opsienersposte of poste aan normaalkol-

leges beklee nie. 

Aangesien daar nog 'n aantal onderwysers met kwalifika

sies gelykstaande aan die Handearbeid-Onderwyssertifikaat, 

Derde klas, in diens van die Departement was wat graag die 

)1 Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1942, 
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Tweede-k1as sertifikaat wou bekom, maar dit nie kon doen 

as gevo1g van gebrek aan fasi1iteite, het die Unie Onder

wysdepartement op versoek van die Transvaa1se Onderwysde

partement ingewi11ig om eksamens vir die Sandearbeid-On-

derwyssertifikaat, Tweede-k1as in 1942, 1943 en 1944 te 

hou en om onderwysers sender op1eiding tot die eksamen. 

toe te 1aat. Hierdie kwa1ifikasies sodoende verkry sou dan 

erken word deur die Department tot en met einde 1944, maar 

· d niq_._t d · 1 d t h · d · k d d 1 n~e aarn~ m~ ~e gevo g a ~er ~e e samen oo ge oop 

het. Die tekort aan gekwa1ifiseerdehandwerkonderwysers het 

egter b1y voortebestaan en aan die einde van 1943 doen die 

Departement weereens •n beroep op diensdoende onderwysers 

om die eenjarige spesia1e kursus aan die Pretoriase Normaa1 

ko11ege te ondersteun, aangesien daar in 1943 geen kursus 

gehou is nie as gevo1g van onvo1doende app1ikante. In 1944, 

1945 en 1946 is weer kursusse gehou maar hierdie kursus 

het nooit baie po1pul~r geword nie en die aanta1 kandidate 

het die minimum van 10 nooit ver oorskry nie. Die daarop

vo1gende drie jaar kon weer nie vo1doende app1ikante gevind 

word nie maar in 1950 is weer 'n kursus gehou, waarna die \ 

Departement bes1uit het om die eenjarige kursus af te skaf 

en n nuwe ste1se1 te begin waardeur gewone studente hu11e 

in vier jaar kon bekwaam as gegradueerde handwerkonderwy

sers. In p1aas van die gewone onderwysdip1oma kon hu11e dan 

n handwerkdip1oma verwerf. Hierdie nuwe kursus kon natuur-

1ik nie onmidde11ik handwerkonderwysers 1ewer nie en is 

daar gevolglik besluit om die eenjarige kursus vir diens

doende onderwysers nog vir een jaar voort te sit aan die 

Heide1bergse Normaa1ko11ege terwy1 Pretoria dan sou voort-

gaan met die nuwe· kursus. 

Intussen is die Departemente1e be1eid in verband met 

opsieners voortgesit. Namate hierdie amptenare die ouder-

I~ 
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domsgrens bereik het en afgetree het, is hulle paste afge

skaf en die werk eenvoudig onder die oorblywende opsieners 

verdeel. Die posisie direk na die oorlog was dan dat daar 

nog net 5 opsieners oorgebly het. Die Transvaal het nou uit 

4 opsienersareas bestaan met 'n opsiener oor elke area t&r

~1 die vyfde opsiener aan die Johannesburgse Normaalkol

lege verbonde was waar hy die opsig uitgeoefen het oor n 

paar skole in die onmiddellike omgewing van die kollege en 

ook intussen die handwerkklasse van die normaa1 moes waar-

neem. Daar was dus vier voltydse en een deeltydse opsiener. 

Dit sal ook waardevol wees om die Provinsiale Onderw~s

kommissie (Nicol-Kommissie) se bevinding en aanbeveling 

hier aan te haal en te vergelyk met wat uiteindelik daarvan 

tereg gekom het: 11 Van hierdie twee stelsels(opsieners onaf~. 

hanklik en opsieners verbonde aan normaalkolleges) is die \ 

kommissie nie ten gunste van eersgenoemde nie, wat nog in 

die meeste gevalle in die provinsie gevolg word. Di·e swer

wende opsieners kom n skoal sander enige status binne; hy 

is nie 'n gereelde onderwyser of inspekteur nie. Dit word 

van hom verwag om n baie groot gebied te bearbei, met die 

gevolg dat sy inv1oed verstrooi word en min werk van 'n 

blywende aard verrig word. 

Die kommissie gee die voorkeur aan die tweede stelsel 

genoem - waarvolgens die opsiener n lid van die personeel 

van die normaalkollege word en sy tyd bestee aan die oplei

ding van onderwysers, deels by daardie inrigting en deels 

by die omliggende skole. Die stelsel kan tot n grater mid

delbare skoal uitgebrei word. Die opsienar sal in ieder geval 

n gedeelte van sy tyd kan bestee aan sy vak in die inrigting 

waaraan hy verbonde is en n gedeelte aan kleiner inrigtings 

in die omtrek. By sy besoeke aan die skole wat aan hom toe

gewys word, sal hy die verdere opleiding van die onderwy

sers wat vir sy vak verantwoordelik is, as sy beeondere taak 
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beskou. Hy sal~rselfdertyd kan probeer om die geesdrif van 

die kinders vir sy vak aan te wakker. Dit sal sy plig wees 

om die distriksinspekteur van die nodige inligting te voor

sien in verband met die werk wat in hierdie vak in die skool 

gedoen word. Dit word besef dat dit nie vir hom moontlik 

sal wees om baie skole terselfdertyd te bearbei nie maar na 

n paar kwartale kan hy na ander skole gaan en mettertyd sy 

hele omgewing deeglik bearbei. 'n Belangrike deel van die 

werk van die opsiener onder hierdie nuwe re~ling sal wees 

om voorsettingsklasse vir onderwysers te hou. Hy sal dus in 

die eerste plek die opleider van onderwysers wees en sal dus 

gedurig in staat wees om die dosering van sy vak te bein

vloed. Vir salarisdoeleindes behoort hulle in alle gevalle 

as assistente aan normaalkolleges gegradeer te word aange

sien die opleiding van onderwysers hulle vernaamste taak 

sal wees. 

1~ierdie stelsel sal natuurlik lei tot die vermeerdering 

van die personeel, en ons beveel aan dat alle opsieners aan 

die gereelde personeel van die normaalkolleges of van die 

groter middelbare skole toegevoeg word.")1 

Krities beskou, kan ges~ word dat die bevinding van die 

kommissie gestrook het met die feite,nl. dat die opsieners

areas ~e groot was~ hulle invloed verstrooi word hierdeur 

en dat hulle st~tus te ~ing was. Die aanbeveling ter ver

betering yah die bevinding was egter minder goed deurdag . •' 

en geheel onprakties, vandaar dan ook dat daar niks v-an 

tereg gekom het nie en die Departement voortgegaan het met ,~ 

sy ingeslane beleid. 

8. en die Na-

Die tweede w~reldoorlog het, soos op andcr gobf~do, sy 

invloed op die handwerkonderwys gehad. In die eerste plek 

)i Verslag van die Provinsiale Onderwyskommissie, 
Par. 76, 77 en 78. 

22. 
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was dit hoofsaaklik verantwoordelik vir die skielike tekort 

aan handwerkonderwysers ~at deur aansluiting by die weer

magte of andersins tydelik vir die beroep verlore was. 'n 

Heilsame uitwerking hiervan was egter die instelling van eie 

opleidingsfasiliteite deur die Transvaalse Onderwysdeparte

ment waardeur 'n daadwerklike poging aangewend is om onaf

hanklik te raak van ander wisselvallige bronne vir handwerk

onderwysers. 

Tweedens was daar, net soos gedurende die eerste w~re~ 

oorlog, weer moeilikhede met die toevoer van materiaal, In

veer vanaf die buiteland is onmiddellik deur die oor1og be

!nvloed terwJl die eie materiaal in 'n groot mate ook deur 

die oorlogspoging opge~is is. Materiaal soos hout en metale 

van oorsese bronne veral het skaarser begin word en was la

ter feitlik onbekombaar. So was dit ook gesteld met ge

reedskap. Dit het al hoe meer beperk geraak terwy1 die be

skikbare voorrade steeds duurder geword het sodat die Depar

tement later verplig was om minderwaardige goed teen onge

hoorde pryse aan te koop. 

'n Groot voordeel aan hierdie toestande verbonde was 

egter dat die binnelandse bronne in 'n steeds toenemende 

mate ondersoek en ontgin is. Hier kan veral genoem word die 

ontginning van die Sentraal-Afrikaanse woude wat eertyds 

gevrees is en as ondeurdringbaar beskou is, waarvandaan daar 

vandag 'n ryke verskeidenheid houtsoorte kom. Ook die me

taalindustrie het geweldig ontwikkel en het sy skielike 

vooruitgang hoofsaaklik aan die oorlog te danke. By die ont

wikkeling van die metaalindustrie het handwerk egter weinig 

gebaat omdat a1le metale eers vir die oor1ogsdoeleindes aan

gewend is en later deur die industrie~ en nywerhede opge

slurp is om die agterstand, veroorsaak deur die oor1og, in 

te haa1. In hulle verslag vir 1946-1947 kla die opsieners 

J 
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dan ook oor die verwaarlosing van metaalwerk in die skole: 

11 'll AJ.gemene agteruitgang in metaalwerk het plaasgevind, 

grootliks te wyte aan die moeilikheid wat die skole onder

vind om die nodige materiaal te verkry. 11 )
1 Wat hout betref, 

was die toestand beter hoewel nie wat dit kon gewees het ni~ 

Houtsoorte van Sentraal- en Oos-Afrika het stelselmatig die 

plek van oorsese houtsoorte begin inneem sodat die behoefte 
~ 

aan sekere oorsese soorte vandag nie meer so erg gevoel word 

nie. 

Gedurende en ook na die oorlog het Handwerk as vak 

steeds toegeneem in omvang en gewildheid, veral na die op

rigting van juniorho~rskole. In ooreenstemming met die aan

beveling van die 11 Nicol-kommissie" het dit on verpligte vak 

geword vir alle seuns vanaf st.VI tot en met at.VIII terwyl 

dit 'n keusevak geword het vir et.IX en X. Die toenemende 

gewildheid blyk veral uit die steeds stygende getal wat 

jaarliks vir Handwerk as matriekvak ingeskryf het. In die 

eerste jaar, nl. 1940 was daar slegs vier kandidate. Vyf 

jaar later was die getal al 239 terwyl die jongste beskikba

re getal die 600 kerf al oorskry het. Dit kan ook redeliker-

wys aangeneem word dat selfs groter vooruitgang in hierdie 

opsig gemaak sou gewees het as dit nie was vir die onseker

heid, veroorsaak deur die houding van die Matrikulasieraad 

en die Universiteite, teenoor die vak nie. 

Sedert die inskakeling van die vak by die gewone skole 

onder die skoolhoofde was daar n merkbare neiging om die 

tyd wat aan handwerkonderwys bestee word, in te kort. Die 

vooruitsig op uitbreiding wat uiteengsit is in die Algemene 

Omsendbrief Nr.6 van 1944, was 'n moedige poging om met ou 

instellings te breek, hoewel omstandighede meegewerk het om 

die uitvoering daarvan op die lange baan te skuif. 

Na die oorlog is daar ook 'n begin gemaak om die hand-

)1 Dopartement van Onderwys Transvaal, Verslag 1947, · 148. 
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werkonderwyser, met steeds groter wordende klasse en klei

ner wordende aantal lesperiodes per klas, se taak ietwat te 

verlig deur die verskaffing van ligte hout- en metaalwerk

masjienerie. Omdat daar in hierdie opsig van invoer af

hanklik was, het die verskaffing van sulke masjiene maar 

stadig gevorder en het die onderrigkoste per leerling in 

hierdie vak geweldig gestyg. Na tien jaar kan alle sentra 

vandag egter spog met 'n goeie stel kragaangedrewe masjie~ 

gereedskap. Ook leerlinge is in die geleentheid gestel om 

sommige van hierdie masjiene te hanteer wat natuurlik neig 

om die waarde en gewildheid van die vak nog verder te ver

hoog in teenstelling met Horne se opvoedkundige besware ge

maak teen die gebruik van sulke gereedskap wa t eoltorlik 

juis was, maar nie meer kon tredhou met die nuwe verwikke

linge nie. 

In 1943 is die ou stelsel van eksterne praktiese ek

samen vir st.VIII en st.X afgeskaf en 'n interne eksamen 

van tien ure ingevoer om aan te pas by plaaslike omstandig

hede.)1 Take is deur iridividuele handwerkonderwysers voor

berei en aan die opsieners voorge1~ vir goedkeuring. Die 

eksamen vind dan sover moontlik onder eksamentoestande 

plaas, maar die onderwysers doen self die puntetoekenning 

wat later deur die opsieners gekontroleer word. Dit sou 

wel baie werk en onkoste van owerheidswe~ uitskakel, 

maar 'n duidelike swakheid van hierdie stelsel was die 

probleem om 'n eenvormige standaard deur die provinsie te 

handhaaf en om die praktiese punte in verband en ooreen

stemmig met die teoretiese te hou. Hierdie probleem sou in 

die jongste tyd weer tot 'n krisis ontwikkel deur dreige

mente van die Matrikulasieraad om sy erkenning van Hand

werk :as matriekvak terug te trek, indien daar nie verande

ring en verbetering in die toestand kom nie. Hierdeur is 

)1 Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1947, 151. 
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die stelsel van interne praktiese eksamen dan ook afgeskaf 

en word 'n stels~van praktiese jaarpunte deur die onderwy

ser,opgestel en deur die opsiener gekontroleer, op die 

proef gestel. 

Aan die einde van 1949 kon die opsieners in hulle ver

slag met voldoening melding maak van die feit dat, op enkele 

uitsonderings na, alle middelbare skole toegerus was vir 

handwerk. B.y alle nuwe skole wat na die oorlog opgerig is, 

was daar voorsiening gemaak vir een ruim handwerksentrum, 

wat ten minste 36 leerlinge kon huisves, bereken op 'n basis 

van 500 leerlinge as maksimum vir 'n ho~rskool of junior

ho~rskool, Met die verandering van die Departementele be

leid na 750 l:~~linge as maksimum vir ho~rskole het een sen

trum per skool onvoldoende geblyk te wees en is al sulke 

groot skole sedert 1950 gebou met twee sentra. Sulke groot 

skole het dan ook die mode geword in die digter bevolkte 

dele, veral in Pretoria en aan die Rand. Van die ouer skole 

wat deur hierdie re~ling getref is, moes inderhaas addisio

nele akkommodasie bekom asook 'n tweede sentrum, meesal in 

die vorm van tydelike lokale wat mettertyd deur permanente 

geboue vervang is, Die dringende behoefte aan geboue na die 

oorlog was egter nou ingehaal. Baie van die ouer handwerklo

kale is ook gemoderniseer deur die voorsiening van toebehore 

volgens spesifikasies wat deur die Departement in 1946 goed

gekeur is. 

Wat die posisie van onderwysers in die tyd betref, 

het die opsieners nog steeds rede gehad om te kla. Ten spyte 

van die getal onderwysers wat gedurende die paar voorafgaan

de jare gekwalifiseer het in Handwerk, is dikwels moeilik

hede ondervin1 om plaasvervangers te vind vir onderwysers 

wat met verlof wou gaan en het dit dikwels gebeur dat 'n 

handwerksentrum vir die kwartaal waarin die onderwyser met 

verlof afwesig was, gesluit moes word. As enigste uitweg 
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moes onderwysers dikwels van permanente poste gesekondeer 

word om tydelik die sentrum aan die gang te hou. 

Verder rapporteer die opsieners ook in die jaar met te

vredenheid oor die feit dat baie van die senior handwerkon-

derwysers A-poste aan hulle betrokke skole gekry het, ter

wyl drie tot viee-prinsipaalskappe en een tot prinsipaal··· 

bevorder is.)1 Dit wat natuurlik 'n direkte uitvloei-

sel van die inskakeling van handwerkonderwysers by die ge

wone skoolpersonele waardeur getrag is om die ongerymdheid 

en ontevredenheid uit die weg te ruim. 

Met die geleidelike afskaffing van die juniorsertifi

kaateksamen aan juniorho~rskole en intermedi~re skole se

dert 1946 het die posisie van die opsieners weer in die ge

drang gekom. Hulle kontrolewerk met die eksamen het vermin-

der en sedert die werkskemas die verantwoordelikheid van 

die skoolhoofde geword het, het die Departement gevoel dat 

vyf opsieners vir Handwerk in Transvaal te veel weo.Met die 

veelvuldige veranderings van die salarisskale sedert 1947 

het die opsienersposte ook in graad gedaal sodat dit in 

1949 gelykstaande was aan die van 'n C laer skoolhnnf''=!kc..p. 

So groot was die ontevredenheid dat een opsiener bedank het 

waarna die opsienersposte weer een graad verhoog is in 1950 

maar die vakante opsienerspos is nie weer gevul nie. Daarby 

is nog twee van die oorblywende poste afgeskaf in 1951. Die 

twee betrokke opsieners moes poste aan die Pretoriase en Jo-

hannesburgse Normaalkolleges aanvaar terwyl daar in die ver-

volg net twee opsieners vir die hele Transvaal r·ou weos .. 

Die vierjarige gekombineerde akademiese en professione

le kursus, gedeeltelik aan die universiteit en gedeeltelik 

aan die onderwyskollege wat spesialisering in handwerk in

gesluit het en in 1949 begin is, het ook nie die verwagte 

aantal leerkragtevir Handwerk gelewer nie. Van die onderwy-

)1 Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1947, 148. 
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sers wat op hierdie manier gekwalifiseer het, het daar wei

nig in Handwerk onderwys gaan gee. Die akademiese rigting is 

nog steeds as die rigting met die meeste voordele, soos bv. 

promosie ens., beskou, met die gevolg dat hierdie onderwy

sers hulle liewer gaan toespits het op die akademiese rig

ting waarvoor hulle dubbele kwalifikasies hulle ook bevoegd 

gemaak het. Die tekort aan handwerkonderwysers, waaroor die 

opsieners weereens in 1951 kla, sou dus bly voortbestaan nr 

dien nuwe middele nie op die proef gestel is nie. In 1953 

is daar toe besluit om ook nog 'n driejarige algemene pro

fessionele kursus aan te bied met spesialisering in Hand

werk. Hierdie kursus sou dus beter aan sy doel beantwoord 

aangesien die kandidate hulle uitsluitlik sou bepaal by 

Handwerk en geen akademiese kwalifikasies kon verwerf wat 

hulle sou weglok van Handwerk nie. Hiernaas sou die gekom-

bineerde graadkursus egter ook nog bly voortbestaan. 

In hulle tweejaarlikse verslag vir 1951 maak die opsj~

ners .weer melding van bevredigende vordering veral wat die 

seniorklasse aan die ho~rskole betref. Hierdie vordering 

kan natuurlik gedeeltelik toegeskryf word aan die verhoging 

in status van die ou juniorhoMrskole tot ho~rskole aan die 

begin van 1951. Die opsieners vind dit ook eienaardig dat 

Handwerk gaandeweg ·meer popul~r geword het op die platte-

land terwyl die geval in die stede net andersom was. 11 Dit 

wil voorkom asof die vak meer gewild is op die platte1and, 

en dit is merkwaardig dat van die 22 hoMrskole in die gebie-

de Johannesburg en Witwatersrand-Wes en 14 skole in die Oos-

randse gebiede, slegs agt uit bogenoemde groep en vier uit 

laasgenoemde kandidate vir die 1951 eksamen ingeskryf het. 

Die aantal uitsonderings op die platteland was gering. 11 )
1 

Redes hiervoor was natuurlik te vind. Die gebrek aan manne-

)1 Departement van Onderwys Transvaal, Verslag 1951, 220. 



-83-

krag in die stede het baie seuns wat Handwerk sou wou neem, 

weggelok na die ambagte en tegniese kolleges terwyl die 

wat universiteit toe wou gaan liewer ander vakke gekies het 

aangesien die universiteit nog steeds Handwerk net onder 

spesiale voorwaardes wou aanvaar. Tweedens kan genoem word 

die feit dat sekere ho~rskole in 1951 geklassifiseer is as 

akademiese skole an ander as praktiese skole met die gevolg 

dat so~nige akademiese skole nie meer die nodigheid van 

Handwerk as matriekvak kon insien nie. Hierdie toestand sou 

later weer herstel word. 

Spesiale aandag is ook aan die sg. aanpassingsklasse 

bestee wat as gevolg van die nuwe beleid van die Departe~ 

ment sedert 1951 aan hoerskole ontstaan het. Die idee was 

dan om aan hierdie vertraagde leerlinge, wat weens hulle 

ouderdomme na die hoerskole oorgeplaas is, 'n uitgebreide 

kursus in Handwerk te gee. Hierdie leerlinge, tesame met 

die normale toename in jaarlikse inskrywings het alweer 'n 

tekort aan akkommodasie sowel as leerkragte laat ontstaan 

met die gevolg dat die ontwikkeling in die laaste tyd al

weer gestrem word. Die toestand het ook meer ingewikkeld 

geword as gevolg van organisasiemoeilikhede wat voortspruit 

uit die groot keuse van vakke wat skole in 'n steeds toe

nemende mate aanbied. Die gevolg .van hierdie keuse is dat 

die tyd wat aan Handwerk uit die aard van die saak toekom, 

steeds meer en meer ingekort word of wat nog erger is, oor 

verskeie enkel periodes versprei word. Toekenning op so n 

basis is begryplikerwys nie van veel waarde nie en die op

sieners het dan ook altyd beswaar daarteen geopper. 

Die toestand, wat Handwerk veral betref~ lei dus onver

mydelik na 'n krisis waarvoor n uitweg gevind sal moet word. 

Miskien kan die gedifferensie~rde skool van die toekoms 

hier n oplossing bied. 
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E. SAMEVATTING. 

Handwerk is 'n baie ou bedryf en wortel in die ont

wikkelingsgeskiedenis van die mensdom. Di t \'laS reeds aan

wesig in prehistoriese tye soos wat die argeoloe dan ook 

kan bewys aan die hand van oorblyfsels van ·die werk van 

ou stamme en volkere. 

Uit historiese tye is daar talryke voorbeelde en be

wyse dat handwerk oral op groot skaal beoefen is. Afgesien 

van tasbare voorbeeldc van die handwerk, wat in sommige 

gevalle in museums bev-raar word, word daar ook nog in baie 

ou geskrifte melding gemaak en beskrywings gegee oor hand

work. Handwerk as sodanig bet dan ook sy boogtepunt bereik 

gedurende die Renaissance toe dit ook sy 3rootste meesters 

in die geskiedenis opgeleirer bet. Die Industricle Revolu

sie bet 'n einde gebring acm bierdie glorietydperk van die 

handwerk. 

Ook ui t die geskiedenis van die ondervtys blyk di t 

dat handwork 'n ou instelling is. In die verlede het daar 

dikv.rels inrigtings bestaan waar praktiese werk ondorrig is, 

boe\'lel di t mecr gegaan het on· beroepsleiding.. Verskillcnde 

geestelike en kulturele leiors bet dit ook van tyd tot tyd 

.gepropageor en die waarde daarvan pertinent oncter die aan

dag gebring. 

Aan Finlc:.nd. kom e3ter die eor toe as die ;c:erste land 

\'rat 'n beboorlike stelscl van Opvoedkungige Handv1crk ui t

gewerk en in die praktyl-<:: toegepas hst. Uno Cygnaeus v1as die 

man v-rat hom hier veral be·yvmr het en in 1866 daarin slaag 

om handwerl-conde:nrys verpligtond in die lacrskole van Fin

land to maak. 

Swede \'-ras die land. \:Tat die groots to invloed ui tgcoe fen 

bet op die gebicd van die bandwerkonderwys deurdat studente 

van baie andcr lande bier vertroud kom raak hct met die 
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hand'\'rerkstelsel van Otto Salomon, die voorstander van Slojd, 

c:a die a·telscH die 11rsreld ingedra het. 

In 1896 word die eerste spore van handwerkonderwys in 

Transvaal aangetref. In die ~are is die Slojdmetode van 

houtwerkonderrig ingevoer aan die Staatsmodelskool te Preto

ria maar dit sou vanweM die dreigende oorlog nie verder uit

brei nie. 

Na die Anglo-Boereoorlog is Handwerk as vak in die la

erskole op greet skaal ingevoer deur die Engelse bewindheb

bers. Handwerkonderrig neem reeds na die tweede jaar weer 

sy plek in as deel van die skoolsisteem van die Kolonie 

Transvaal. 

In 190R ~aan die Transvaalse Onderwysdepartement cor 

tot die aanstelling van 'n inspekteur en organiseerder van 

+:egniese onderwys waardeur Handwerk eintlik sy beslag gekry 

het in die :Transvaalse skole. Die onderrig van die vak is 

aanvanklik beskou as die prim~re stadium van tegniese onder

wys. Hierna het daar 'n geweldige uitbreiding van Handwerk 

plaasgevind, veral in die dorpskole waar die getalle meer 

gekonsentreerd was. 

As gevolg van die geldelike moeilikhede waarin die Pro

vinsies verkeer het, is tegniese onderwys in 1926 oorgeneem 

deur djA TmiA TIPnartement van Onderwys. Hierna word die 

hR.ndwerk aan die algemene skole beskou as 'n suiwer kul ture

le vak met opvoedkundige oormerke. Handwerk word ook nou 

stelselmatig uitgebrei na die hoMr klasse en kry dan ook sy 

finale beslag hier met die oprigting van die intermedi~re 

skool. 

As gevolg van 'n tekort aan akkommodasie in die ~ede

like gebiede is daar in 1930 •n begin gemaak met die afskaf

fing van at. IV klasse veral aan die Oo~ en Sentraalrandse 

sentra. In die jaar verkry Handwerk egter •n nuwe status 

deur die erkenning .daarvan as vak vir die Transvaalse ju

niorsertifikaat. 
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In 1938 word Handwerk ook uitgebrei na sts.IX en X en 

vorder dit nog 'n stap deurdat dit erken word as vak vir 

die eindeksamen van die Transvaalse middelbare skool, hoe

wel onderhewig aan sekere voorwaardes. Die eerste eksamen 

hierin is dan ook gehou in 1940 waarvoor vier kandidate in

geskryf het. 

Met die wegneem van ~t.VI klasse aan die laerskool en 

die oorplasing daarvan na die ho~rskole het Handwerk as vak 

ook van die laerskole verdwyn. Na aanleiding van die 11 Nicol

Onderwyskommissie" is besluit dat Handwerk na 1940 slegs Jn 

hotl!'s2:::ool vak sou wees. 

In 1940 begin die Transvaalse onderwy~departement self 

met die opleiding van handwerkonderwysers. Dit was 'n po

ging om onafh~klik te wees van wisselvallige bronne vir die 

voor~iening van handwerkonderwysers en ook om die bestaan

de tekort aan te vul. Aanvanklik is slegs eenjarige kursus

se vir gekwalifiseerde diensdoende onderwysers gere~l, maar 

in 1949 is 'n gekombineerde vierjarige kursus ingestel en 

in 1953 ook 'n driejarige kursus. 

Die getal opsienersposte wat net na die aftrede van 

inspekteur Horne op dertien te staan gekom het, is geleide

lik verminder totdat dit in 1951 finaal op twee gestel is~ 




