O.2ENING, SE~mNDE KUNG RES uUR LIGGAAr'LII\J!J
OPVOEDING
(Universiteit, Stellenbosch, 18 ~esember 1957)

I

Verwelkoming.
Sewende Kongres oor Liggaamlike Opvoeding.
Word weer op Stellenbo~ch gehou.
Ook reeds voorheen op Stellenbosch:
Afgevaardigdes

1945 en 195U.

en ander belangstellendes

kom uit alle dele

van die land.
Namens die Universiteit word almal van harte verwelkom.

Die

Kongres bied die geleentheid vir hernuwing van ou kennisse, en ook van bespreking van oemeenskaplike vraagstukke.

Ons vertrou dat dit baie vrugbaar sal wees •

.

II
~pledings~eedS

'n

b~jk:' , ·

plek aan die ontwikkeling van die menslike liggaam gegee.
Veral Atheners:

vakke soos religieuse vorming, lees van

gedigte en beoefening van musiek.

lI~aarhulle ruim ook

vername plek in vir gimnastiek.
Humaniste van die 15de eeu het geprobeer om die ou Griekse
(Klassieke) ide~al te laat herlewe.
Daarna groot opvoeders soos Jean Jacques Rousseau en
Pestalozzi

(einde 18de en begin 19de eeu), wat strewe

na 'n harmoniese opvoeding van gees, siel en liggaam.
Dan in 19de eeu het gimnastiek in baie Europese lande 'n verpligte skoolvak geword:

Dene het dit reeds in 1828 in-

gevoer en aldus betekenisvolle
III

leiding gegee.

Suid-Afrika, en veral Stellenbosch
Ook in Suid-Afrika is waarde van liggaaffilikeopvoeding erken.
Op skole is dit ingevoer, en op Opleidingskolleges,

Tegniese

Kolleges en op Universiteite word jong mense in die vak
opgelei.

Verskeie ••..../2

- 2 Verskeie van ons Universiteite,

t.w. die Potchefstroomse

Universiteit, die Universiteit van die O.V.b. in
Bloemfontein, die Universiteit

van Pretoria en die

Universiteit van Stellenbosch, het al uitnemende werk
in verband met die opleiding van leerkragte gedoen.
Die Universiteit van Stellenbosch was die eerste SuidAfrikaanse universi teit om 'n Departement van Liggaamlike
Opvoeding te stig, en hy het met verloop van tyd 'n groot
en sterk Departement opgebou.
Met groot waardering maak ek gewag van die goeie ~erk wat
professor Craven as hoof van hierdie Departement gedoen
het.

Ek dink ook aan sy baanbrekende navorsingswerk

in verband met die geskiedenis van ons sportsoorte.
En, naas Dom, ander dosente, soos dr. J.v. Postma, mnr.
J.J.

Kelder, mnr. J. van der I\~erween mev. H. Steinwender.

Die navorsingswerk van dr. Postma verdien gewis besonder vermelding.

Sy ondersoekingswerk,

waarby hy die waarde-

volle hulp van mnr. J.J. Berends gehad het, is grotendeels
moontlik gemaak - naas die Universiteit - deur die Nasionale Raad vir Sosiale Navorsing, van wie hy reeds meer as
£2,600 daarvoor ontvang het.

Hy het hom besonder ver-

dienstelik gewaak deur sy ondersoekinge oor die be¥e~ingstempo van sportmense, die meting van lenigheid, die
evaluasie van verskillende

stelsels van liggaamlike

opvoeding, en die motoriese ontwikkeling van skoolkinders.
Deur dit alles het hy waardevolle dienste aan die studente
van die Universiteit van Stellenbosch gelewer, maar
oweri6ens ook aan die jongmense van Suid-Afrika in die
algeIL.een.
Oor die Longres.
Indringende, deeglike samesprekings

sal gevoer word.
Dr. Postma •....../3
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Dr. Postma en verskeie vakmanne hier aanwesig, sal die voordeel van hulle bevindinge en kennis ook aan andere laat
toekom.
Hieraan het ons TIdringende behoefte want ons vurige begeerte
is dat, deur die navorsing, studie en oorlegpleging van
vakmanne, ons nog so ver sal kom dat ons

'n

egte Suid-

Afrikaanse stelsel van liggaamlike opvoeding sal kry.
Ons kan ongetwyfeld baie van die buiteland leer;

ons het dit

ook al gedoen, en ons doen dit, met groot voordeel vir
onsself, ook vandag nog.

Maar ek is my nog altyd pyn-

lik bewus van die gen:is aan n egte Suid-Afrikaanse stelsel.
Dit moet 'n stelsel wees wat by ons toestande aanpas, wa t ons
jongmense aangryp en besiel en wat onder ons klimaat die
beste resultate sal lewer.
Mag hierdie Kongres ons 'n stappie nader aan die bereiking van
hierdie ideaal bring.
V

Verklaar Kongres geopen.
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