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HOOFSTUK V. 

SAMEVATTING EN SLOT. 

Die geskiedenis van Handwerk as sodanig is so oud 

soos die geskiedenis van die mensdom self en staan in noue 

verband met die ontwild-.:elings- en beska\vingsgeskiedenis 

vanaf die oermens tot en met die moderne mens. 

Die doelbewuste onderwysing daarvan het ve(l later 

eers sekom. Aanvanklik is dit onderrig uitslultlik met die 

ooe; op die beoefenir:J.g van 'n latere beroep en is dit betre-k

lik onlan,::;s eers opgenecm in die algemene opvoodingsprogram 

van die kind, met uitsluitlik opvoedkundige oo~aerke. 

Beginnc:nde in 1866, toe die va.k verpligtend ge'ivord 

het in Finse laerskole, het die idee van Handwerk as 'n 

algemeen vol"T.lende faktor in die opvoedl:rmde vinnig versprci 

na andGr lande en ook in 1896 posgevat in Transva2.l 'ive.e.r 

dr. N. Hansfeldt as die destydse Superintendent van Onder

wys dit ingevoer het. 

Die Driejarige Oorlog (1899 - 1902) hot die ontwik

keling en ultbreiding van Handwerk verhinder en kon dit 

ee·rs twee jaar na die oorlog hervat word onC.er Engelse 

bevT.IDc. 1'Taar :-;andwerk cers Hollands georientesr 'ivas, het 

di t nou die Engelse u!-1:anua1 ~raining" ge'ivord. 

::'Ja 1908 kry H&"ndwerk in Transvaal sy bes1a3 I!l.et 

die aanstelling van 1 n inspekteur en organiseerder van 

Tegniese onderwys dour die Ondervrysdepartement van hierdie 

provinsie. Inspekteur vr .J. Homo het vir meer as tvTintig 

jaar die rigtins en gees van Handwerk be!nvloed en bchee·r 

en di t op 1 n vaste grondslag ceorganiseer. Aanvank1ik was 

die beroepoJcunc1ige faktor van Hand\'lerk sterk op die voor

grond, vrant dit vvas toe beskou as tegniese onderwys in die 

primere stadium. Na 1926, met dio oo1•name van beroepsondcr

vvys deur die Unie-:::>epartement van Onderwys, het hierdie 

idee eers verdvT;,rn en het die vak 1 n sun·~ r opvoec1.kundige 

s t re l{king ve rlrry. 
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Tot hiertoe 't~as Handvmrk hoofsaaklik 'n lae~~:;:~oo lv -o,}:: 

wat onderrig is van st. IV tot en met st. VI en in uitso~ 

derlike gevalle ook in st. VII en st. VIII. In 1923 het 

di t egter 1 n vername vak ge-~TOrd in die hoE:?r e.fdeling van 

pas gestigte intermediere skool en sedertdien het dj_e idee 

van Handvlerk 9.s 'n middelrere slroolvak vinnig posgevat en 

uitgebrei totdat dit in 1932 erken is as 'n vak vir die 

Juniorsertifikaateksamen en 'n verpligte vak geword het 

tot en met st. VIII. Die hoogtepunt het gekom in 1938 toe 

Handwerk ook erken is as vak vir die Eindelcsamen van die 

Middelbare Skool en die eerste eksamen daarin in 1940 ge

hou is. So het Handvrerk dan vanaf 'n beskeie begin in 1896 

ontwikkel tot r n erkende vak in die middelbare slwol in 

1940. 

Sedert 1930 het Handwerk, as gevolg van 'n nuwe be-

leid en om ekonomiese redes, stelselma tl 5 ui t die laerslco-

le begin vcrd;,,ryn. Hierdie proses is in 1940 finaal voltooi 

toe dit uitsluitlik 'n vak gevrord het vir die middelbarc 

s}cool. 

Gedurende sy dienstydperk (1908 - 1931) het Horne 

die vak onder moeilike omstandighede goed geor~.niseer 

en in die rigting gestuur waarin dit vandag nog verkeer. 

Hy het die opvoedkundige waarde van die vak altyd en oral 

beklemtoon en gepropageer en hy was oolc verantwoor:.~elil{ 

vir die installing van opsieners om sy idees verder te dra 

en toe g te hou oor die algemene vordering van die vak. 

Hoofsaaklik deur sy toedoen het Hand,'lerk in Transvaal 1 n 

opvoedkundige strek."k:ing vcrl~l"'Y en word. dit vandag nog met 

sodanige oogmerke onderrig. 

nat Handwerk 1 n algemene opvoedkundige strek..ldng moet 

he, blyk duidelik uit 'n studie van die kinderontwikkeling. 

Dit dien natuurlikerwys die aangebore neigings en drange 

an is 1 n vername faktor in die intellektuele, emosionele 

en wilsontwi~celing van die kind. 
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Aan die hand van ons kennis in verband met die kind 

on sy ontvlikkelingsbohoeftes 1"iil di t vooriwm asof Hand\•rerk 

nie slogs 'n middol tor bevrediging van hiordie behoeftos 

is nie, L1B..B,r dat dit 'n onontbccrlike noodsae.l;:likhoid is 

ve.nv1ee die fei t dat gcen andor skoolvak in clio plek daar

van gestcl kan vrord nie. Dat Handi'Terk 'n groot en onmis

barc vmarde vir die algcmenc opvooding hot, is 'n onbetvds

baro feit omdat dit deoglik psigologios en opvocdkundig 

gefundeer is op 'n basis vmt nie ·ltlcg tc rodenecr is nic. 

Dao.rorn is die aanspraak vir die inslui ting vo.n He.ndvrcrk 

in dio opvocdingsprogram dan ook so stork dat dit dour 

ondcnryser, 1:-mt di t ernstig bcdoel 111ct die opvoedin,s, van 

die band gcwys ke.n word nie. 

Hot 'n deeglike kennis aangaande diG lrind en sy be

hoe ftc s as basis en die be sc f van die we,arde van Handvwrk 

vir die algemenc opvooding word dan die doelstellinge de:.ar

van geformulocr. Omdat Handv!Grk die opvoeding grootliks 

in sy gehcol cHen, moot die doelstcllinge daarvan ook in 

die algcmene opvoed~:undigo verband gesien on opsencem vlOrd. 

Met sy bcsondero doclstcllinge bcoog Hanclvrcrk dan oolr bio

logiosc, fisiologiese, psisologieso, sosiologicsc en lo

giesc ont"t:Tikkoling, tenryl dio al3omeno of vcrwydcrdc docl

stcllingo otiose, ostc tic so on filosofiosc ontui~:;:koling 

insluit on dit, in oorccnstomming met ons Calvinisticsc 

lcwcns- on w8roldbcskouing, ook 'n uitoindoliko doclstcl

ling hot vraarEJ.ec getrag vrord om ook vc:-,n die kind 'n God-

3origtc vrcsc tc ma.ak. 

Die 1-:JOdernc en toc.lr:omsti gc wcrc·ldontwilckc lin; vcrc is 

'n hcroorwoging van die plok van Handvrorlc in die opvoc

dingsprogram. Die historicse ontwikkeling, die psi~olo

gies-opvocdkundigo fundering en die doclstcllinge van H-:J.nd

'\'lcrk beslis reeds onmis1wnbaar dat die vak decl sal en 

moot uitmaak van enisc opvoedin[5sprogram en ingesluit moct 

word in die slmolrooster. Die bclangrikhcid van die vale 
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-vmrd egtGr nog nic na waardc besef' nie met die gevolg dat 

die status daarvan nog gebuk gaan onder wanbegrip en voor

oordecl en di t nog nie op diesclfde vlak beskou vwr:~ as 

diE: ander skoolvakke nie. 

'n Verdere ple!{bepalende faktor vrat nog oois aandag 

vsreis, is die toekenning v:>.n lesure aan Hanchrerk. Ui t die 

ontwikkelingsbehoeftes van die ldnd en ook andersins vTil 

di t voorkon e,sof die lesure aan da.ndwerlr toegeken in die 

Transvaalse skole grootliks vermeerder moet 'l.vord in verge-

lyking met die huidi as daar reg aan die vak moet geskicd. 

Hierdie aspek vereis egter verdere navorsing om proefon

dervindelik en statistics pl"'esies tc bepae.l , .. re.t die verhou

ding moet wees tussen Handwerk en die akademiese onderrig 
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