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CHILDREN LEARN I/HAT THEY LIVE 

If a child lives with criticism, 
He learns to condemn. 

If a child lives with hostility, 
He learns to fight. 

If a child lives with ridicule, 
He learns to be shy. 

If a child 1 ives with shame, 
He learns to feel quilty. 

If a child lives with tolerance, 
He learns to be patient. 

If a child lives with encouragement, 
He learns confidence. 

If a child lives with praise, 
He learns to appreciate. 

If a child lives with fairness, 
He learns justice. 

If a child lives with security, 
He learns to have faith. 

If a child learns to live with safety, 
He learns to prevent accidents. 

If a child lives with approval, 
He learns to like himself. 

If a child lives with acceptance and friendship, 
He learns to find love in the world. 

Author Unknown 



SUMMARY 

In this dissertation an attempt has been made to study the past and in 
particular the basic cultures of Western civilization (the ancient 
Israelites, ancient Greeks, Romans and early Christians) in order to 
investigate the educational role of the father. 

In an examination of the past from a historic pedagogical perspective, 
an endeavour has been made to compare the educational role of the 
father during the ancient period to that of the father at present in 
order to ascertain whether the past can possibly serve as "preceptor" 
with regard to this contentious contemporary problem. 

A chapter was devoted to each of the four aforementioned cultures in 
which the father's educational role was disclosed. At the end of each 
chapter a brief conclusion was reached pertaining to the field of 
study. 

In the last chapter a number of conclusions and recommendations with 
regard to some of the factors which influenced the father's 
educational role but which has immense significance for the 
contemporary (as well as the future) period and consequently cannot be 
ignored, were recorded. Matters such as the· father's educational 
responsibility, religious/devout support, moral-ethical education, 
vocational preparation and the implementation/enforcement of 
punishment and discipline were discussed so that the present state of 
affairs with regard to these factors could be evaluated and compared 
to that of the past. 

educational role; father; primary educator; basic cultures; 
education in family context; child image; educational 
responsibility; religious/devout support; moral-ethical education; 
vocational preparation; implementation/enforcement of punishment and 
discipline 



OPSOMMING 

In hierdie verhandeling is gepoog om by die verlede en wel by die 
grondkulture van die Westerse beskawing (die oud-lsraeliete, antieke 
Grieke, Romeine en vroee Christene) te gaan kers opsteek betreffende 
die opvoedingsrol van die vader. 

Deur die verlede vanuit 'n histories-pedagogiese ingesteldheid te 
bevra, is daar gepoog om die verband tussen die opvoedingsrol van die 
vader in die antieke tyd met die van die vader in die huidige tyd te 
vergelyk in 'n paging om vas te stel of die verlede moontlik as 
"leermeester" ten opsigte van die brandende kontempor~re vraagstuk kan 
di en. 

Aan elkeen van die vier genoemde kulture is 'n hoofstuk gewy waarin 
die vader se opvoedingsrol onthul is en aan die einde van elke 
hoofstuk is tot 'n kart samevattende gevolgtrekking met betrekking tot 
die veld van ondersoek gekom. 

In die laaste hoofstuk is 'n aantal gevolgtrekkings en aanbevelings 
met betrekking tot enkele faktore wat die vader se opvoedingsrol 
be1nvloed het maar wat groat segwaarde vir die huidige (sowel as 
toekomstige) tyd het en dus nie negeer kan word nie, geboekstaaf. In 
hierdie verband is aangeleenthede soos die vader se opvoedings
verantwoordel ikheid, religieus/godsdienstige steungewing, moreel
sedelike opvoeding, beroepsvoorbereiding en die toepassing/handhawing 
van tug en dissipline aan die orde gestel sodat die huidige toedrag 
van sake met betrekking tot die genoemde faktore daarteen gespieel en 
geevalueer kan word. 
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HOOFSTUK 1 ORleNTERENDE VOORARBEID 

1.1 BELANGRIKHEID EN DOEL VAN HIERDIE ONDERSOEK 

Sosioloe, predikante en onderwysers, om maar enkele beroepsgroepe te 
noem, verwys dikwels na die feit dat die hedendaagse Westerse 
gesinslewe aan deurlopende groot veranderinge onderworpe is, ook wat 
die rol van die vader en die moeder binne die gesinskring betref. 
Kenmerke van die veranderende gesin en die gesinslewe is onder meer 
die oorgang vanaf die uitgebreide gesinstruktuur na die kerngesin-
struktuur, huwelikspanning, gesinsonvolledigheid, materialisme, 
onvoldoende opvoedingskommunikasie, sosiale onbetrokkenheid, 
vereensaming, rol-onsekerheid, konflik tussen ouer en kind en die 
tendens dat die vader in hoe mate ·sy rol as gesagsfiguur verloor het 
(Lauw, De Necker, Jacobs, Kriegler, Kruger, Moller, Pretorius & Van 
Niekerk 1987:20,23 en Le Roux, Pretorius, Engelbrecht, Smit, Olivier, 
Meyer & Kotze 1992:85). 

Die beweerde veranderinge wat ten opsigte van vroeere gesinsaange
leenthede ingetree het en wat skynbaar steeds voortwoed, kan volgens 
sommige kenners onder meer toegeskryf word aan die snelle ontwik
kel ing op tegnologiese gebied, industrialisering, kommersialisering 
van die samelewing, moeders se toetrede tot die arbeidsmark, 
gesinsverbrokkeling, ekonomiese onstabiliteit, onsekere politieke 
omstandighede, werkloosheid, aggressiwiteit, depressiwiteit en 'n 
verlies aan medemenslikheid (Lauw et al 1987:26,30). 

Die voorgenoemde samelewingsveranderinge en -verskynsels in die 
algemeen en ten opsigte van gesinsaangeleenthede in die besonder, het 
- eienaardig genoeg - ook tot 'n toenemende onduidelikheid oor die 
opvoedingsrol van die vader gelei (Vrey 1979:211 en Carstens 1984:4). 
Poussaint se dan oak dat 

most of us have an image of what motherhood 
entails, but few of us recognize the different 
models for fatherhood and their significance in 
the rearing of children (Cosby 1986:2-3). 
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Wat presies die opvoedingsrol van die vader behels, is dikwels vir 
baie ouers (asook vir kinders en ander belanghebbendes) vaag. Hierdie 
vaagheid werk in baie gevalle belemmerend en destabiliserend op die 
kind(ers) in die gesin in en dit belemmer die ouers se nougesette 
nakoming van hulle opvoedingsverantwoordelikheid. Dit is daarom te 
verstane dat hierdie aangeleentheid, veral in die lig van die 
onderstaande kort tipering van enkele gesinsrealiteite, midde-in die 
openbare en wetenskaplike belangstelling staan (Carstens 1984:1). 

Kinders word openlik en doelbewus blootgestel aan onder meer sommige 
televisieprogramme, bepaalde lektuurinhoude en sekere musiekvorme 
(veral die sogenaamde "hard-rock" en popmusiek) wat daarop bereken is 
om hulle te vervreem van die krag van behoudende godsdienstige 
oortuigings wat tradisioneel in die gesinskring eerbiedig is en dit 
skep by hulle verwarring (Louw et al 1987:33 en Le Roux et al 
1992:103-104) en 'n rebelse lewensingesteldheid. Die probleem word 
vererger deur die toenemende hedendaagse verskynsel van afwesige 
ouers. Afgesien van werklike afwesigheid is sommige ander ouers 
fisies in die huis teenwoordig, maar wat die opvoeding van hulle 
kinders betref - en dan meer bepaald hulle sedelik-godsdienstige 
opvoeding - is laasgenoemde groep eintlik "afwesige" ouers (Grobbelaar 
1987:6). Sulke ouers is dikwels nie net traag om in te gryp ter 
voorkoming van hulle kinders se blootstelling aan religieus-sedelike 
vervlakking en besoedeling nie, maar hulle stel ook nie daarin belang 
om 'n navolgenswaardige beeld van religieus-sedelike volwassenheid 
"voor te leef" nie. 

Aangesien kinders hulle met hulle ouers identifiseer ten opsigte van 
die aanvaarding, eerbiediging en nalewing van fundamentele norme en 
beginsels (Smith 1983:28) het ouers die verantwoordelikheid om deur 
opvoedingsbemoeienis die korrekte normbeeld vir hulle kinders voor te 
hou. In die huidige tydsgewrig het talle ouers egter as identifika
siefigure, as "normvoorbeelde" en as die verpersoonliking van ware 
(geestelike) volwassenheid vir hulle kinders verdwyn. Daar is baie 
ouers wat hulle skuldig maak aan byvoorbeeld alkoholmisbruik, 
kindermolestering en ander sedelike vergrype en dus nie die beeld van 
sedelike behoorlikheid aan hulle kinders voorleef nie (Malherbe 
1993:28-31; Wilkenson 1991:10 en Kriegler 1991:12). Die toedrag van 
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sake lei tot ontsporing en verlies aan lewensekerheid by die kind. 

Die voortdurende blootstelling aan verderflike sedelik-religieuse 
invloede en die gerelativeerde inskerping van waardes en norme, is vir 
'n normkrisis verantwoordelik (Hulme 1987:12) wat in uitvalverskynsels 
soos onder meer satanisme, gesagsverwerping, 
vandalisme, jeugmisdaad en dwelmmisbruik manifesteer 
1987:33). 

geweldadigheid, 
(Louw et al 

'n Ander belangrike eis/voorwaarde waaraan ouers moet voldoen ter 
verwesenliking van 'n gelukkige gesinslewe en ter onderskraging van 
hulle kind(ers) se verankerde en "pynlose" volwassewording, is om al 
die gesinslede aan mekaar te bind en te verbind deur middel van 
effektiewe, egte kommunikasie. In baie gesinne waar vermeende 
kommunikasie wel plaasvind, het sowel die ouers as die kinders of 'n 
verwronge begrip van kommunikasie of hulle vaardighede om korrek te 
kommunikeer is so ontoereikend dat hulle mekaar in selfs gewone, 
eenvoudige gesprekke, verkeerd verstaan. Foutiewe gesinskommunikasie 
lei tot 'n kontakarmoede wat deur die massamedia geaktiveer word 
(Haasbroek & Luttig 1983:38) en wat spanning, frustrasie, angs, 
verwarring, eensaamheid en 'n gevoel van onveiligheid by die ouers 
maar veral by die kind(ers) tot gevolg kan he (Gresse 1981:13 en Louw 
et al 1987:27). 

Kommunikasie, veral effektiewe kommunikasie wat gesprekke, lyftaal, 
liefkosing, aanraking en so meer kan insluit, is nie slegs in staat om 
vyandigheid en bitterheid wat op waninterpretasie en misverstand berus 
te verminder nie, maar dit dien ook as grondslag vir die ontwikkeling 
van 'n gevoel van geborgenheid en eenheid binne die gesin. Om egter 
enigsins effektief met 'n kind te kan kommunikeer, vereis dat ouers by 
die kind se doen en late betrokke moet wees, van sy hunkeringe bewus 
moet wees en die tiperende kenmerke van elkeen van sy wordingsfases 
moet ken en moet weet watter opvoedingseise dit stel. 

Gebrekkige, foutiewe of die algehele afwesigheid van gesinskommuni
kasie het 'n nadelige effek op letterlik elk van die essensies of 
aspekte van volwassenheid wat deur opvoeding in die lewe van die kind 
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gerealiseer moet word, maar dit kom veral duidelik na vore in verband 
met die kind se gereedmaking vir ekonomiese onafhanklikheid deur 
middel van arbeidsverrigting. 

Navorsingsbevindinge dui daarop dat heelwat leerlinge, ten spyte van 
die bemoeienis deur die skoal, nie net 'n negatiewe ingesteldheid 
teenoor werkseise het nie, maar ook groat onsekerheid oor hul 
beroepskeuse beleef en as gevolg hiervan verkeerde keuses maak (Lauw 
et al 1987:98 en Conradie 1993:26). Die afleiding kan daarom gemaak 
word dat die ouers van sulke kinders moontlik so betrokke is by hulle 
eie beroepsbeoefening dat hulle nie belangstel om of werksverplig
tinge of beroepskeusemoontlikhede met hulle kind(ers) te bespreek nie. 
Die vermyding van gesprekke en voorligting oor werksetiek lei maklik 
daartoe dat 'n kind aanvaar dat werk geen waarde in sigself het nie en 
dat dit slegs 'n middel tot 'n doel is (Van der Merwe 1987:32). Talle 
ouers laat dus na om in hulle opvoedingsbemoeienis hulle kinders 
daarop te wys dat arbeid veel meer as slegs materiele vergoeding 
behels. Die toedrag van sake het meegebring dat die wesenlike sin en 
doel van arbeidsverrigting (ook as beroepsbeoefening) vir die kind 
onbekend is en bly. Gesien teen die agtergrond behoort ouers met 
hulle kind(ers) te kommunikeer oor beroepskeusemoontlikhede want 
beroepsorientering sander gesprekvoering is onverantwoordbaar (Botha, 
Du Plessis, Joubert, Botha & Roos 1975:60). Dit is juis deur 
gesprekvoering en voorligting dat die ouer die kind kan steun tot 
selfbegryping sodat die kind die regte arbeidsingesteldheid kan 
verwerf en eventueel ook die korrekte beroepskeuse kan maak. 

'n Ander kommerwekkende faset van die kontemporere gesinsmilieu wat 
vermelding verdien en wat tot die aanpak van hierdie studie aanleiding 
gegee het, is die van gesag. Gesagsverhoudinge binne gesinsverband in 
die eietydse maatskaplike bestel word gekenmerk deur 'n gees van 
oordrewe "gelykberegtiging" en "kameraadskaplikheid" wat deur 'n 
"laat-maar-loop" gesindheid by en 'n onverstaanbare toeskietlikheid 
deur ouers gekenmerk word (Lauw et al 1987:24). Hierdie toeskietlike 
houding van ouers kan moontlik aan gemaksugtigheid en 'n gebrekkige 
verantwoordelikheidsin toegeskryf word terwyl die emansipasie van die 
vrou en toenemende maatskaplike druk die vader as gesagsfiguur 
oneindig skade berokken het; in so 'n mate dat die moeder dikwels die 
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uitsluitlike gesagsfiguur word (louw et al 1987:24 en Kruger 1979:4). 
Materiele voorspoed en die versnellende lewenspas het ook 'n 
verslapping in die vader se gesagsuitoefening meegebring (Eksteen 
1980:63). Vele vaders slaag nie meer daarin om hulle kind(ers) te 
beheer, te dissiplineer en met lewensbeginsels toe te rus nie. Dit 
gebeur dus meermale dat die kind binne die gesin meer vryheid kry om 
te doen wat hy wil en dit lei daartoe dat hy sy eie kop wil volg, teen 
konformering in opstand kom en gesag verwerp (Verster, Theron & Van 
Zyl 1982:141). Een van die hoofoorsake van jeugverval kan dan ook 
toegeskryf word aan die feit dat die ontspoorde kind die gesagsleiding 
van sy ouers moes ontbeer (Smith 1983:19 en Grobbelaar 1987:7). 

Die voorafgaande uiteensetting het reeds blyke gegee van die feit dat 
beide ouers 'n belangrike rol moet speel om die negatiewe gevolge van 
destruktiewe gesinsveranderinge tee te werk. Soos voorheen vermeld, 
is hierdie verhandeling egter uitsluitlik daarop gerig om net die 
aandeel/rol van die vader ten opsigte van gesinsaangeleenthede onder 
oenskou te neem maar daarmee word die belangrike opvoedingsrol van die 
moeder geensins ontken nie. 

kontemporere 
altyd hulle 

Die voorafgaande kursoriese perspektief op enkele 
"gesinskrisisse" het reeds laat blyk dat alle vaders nie 
opvoedingsverantwoordelikheid nakom nie omdat hulle 
gebrekkige kennis of doelbewus nie weet wat dit behels nie. 

bf vanwee 
Op grond 

van die voorgenoemde "opvoederlike tekorte" het die navorser besluit 
om na te vors hoe vaders in die verre verlede, gedurende verskillende 
kultuurtydperke en in verskillende lande, hul opvoedingsverant
woordel ikheid met betrekking tot die opvoeding van hul kind(ers) 
nagekom het. Die bevindinge en afleidings wat uit so 'n histories
pedagogiese deurskouing voortspruit, kan net tot groter helderheid lei 
in verband met die pertinente doel van hierdie ondersoek wat van die 
allergrootste belang vir beskawingsbehoud en -vooruitgang is: 
verantwoorde en verantwoordelike vaderlike opvoedingsbemoeienis. 

1.2 OMVANG EN AARD VAN HIERDIE VERHANDELING 
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1.2.1 Omvang van die verhandeling 

Die navorsing wat vir die voltooiing van hierdie verhandeling 
onderneem is, was grootliks (maar nie uitsluitlik nie) afgestem 
op vier kultuurgroepe en -tye, naamlik die oud-Israelitiese, 
Griekse, Romeinse en vroee Christelike kulture wat allerwee 
beskou word as die bakermat van die Westerse beskawing (Kruger 
1979:10). Dit is aan die kulture te danke dat die Westerse 
beskawing sulke hoogtepunte bereik het (Verster 1977:xviii). As 
die korrektheid van die voorgenoemde uitsprake aanvaar word, kan 
die afleiding gemaak word dat die mense wat in die genoemde 
kultuurtye en -gebiede geleef het, gevormde, "afgeronde" en 
goed-opgevoede mense was wat as gevolg van onder meer gelukkige 
gesinsomstandighede tot "wereldstigting" en "wereldverowering" 
toegetree en 'n beduidende aandeel ten opsigte van beskawings
vooruitgang gelewer het. In die lig van hierdie afleiding is 
daar dus met die onderhawige studie gepoog om die opvoedingsrol 
van vaders in die genoemde kultuurtye en -gebiede na te vars, met 
die bedoeling dat die bevindinge iets te se sal he oar 'n 
aangeleentheid wat besig is om "verduister" te raak of wat reeds 
bo 'n aanvaarbare vlak "verduister" is. 

1.2.2 Aard van die verhandeling 

Die navorsingsresultate wat in hierdie verhandeling vervat is, is 
die uitkoms van 'n histories-pedagogiese bevraging van 'n aktuele 
begeleidingsaangeleentheid. Die histories-pedagogiese bevraging 
van die verlede is 'n wyse waarop 'n kontemporere opvoedings
probleem vrugbaar verken, ontleed en beoordeel kan word (Kruger 
1984:9). 

Venter (1976:44) sluit by bogenoemde stelling aan wanneer hy 
beweer dat 

die verlede s6 deel van ons eksistensie [is] dat 
dit nooit uitgeskakel of daaruit weggedink kan 
word nie; ook die opvoedingsproses staan ten 
volle in die geskiedenis, elke kind is vanaf sy 
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eerste lewensdag essensieel /n historiese wese: 
daardeur onderskei hy hom immers van die dier; 
die historisiteit maak /n deel uit van die 
faktisiteit van die mens se bestaan; elke mens 
wat in die kultuurstroom voortbeweeg, het ook deel 
aan die historie van daardie kultuur. 

Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoedingsrol van die vader 
histories-pedagogies ondersoek moes word om sodoende die 
kontemporere vader se opvoedingsrol sinvol te kan evalueer en 
moontlike toekomsriglyne neer te le. 

Aangesien hierdie studie die terrein van die opvoedende besig
wees van 'n volwassene (die vader) met 'n volwassenewordende (die 
kind) bestryk, het die mens uiteraard in die gesigsveld gekom en 
gebly; nie as ge1soleerde wese nie, maar as synde-in-die-wereld, 
as inisieerder van verhoudinge, as wereldstigter. Dit is daarom 
verstaanbaar dat hierdie studie, wat met die mens te doen het, 
multidissipliner van aard is. Verkree insigte van die 
wetenskappe wat met die mens te doen het, soos die sielkunde, die 
sosiologie, die kriminologie, die teologie, die antropologie, en 
so meer, is, waar nodig, noodwendig benut. 

Verder is die studie nie uitsluitlik vanuit 'n enkele opvoe
dingsperspektief (die historiese) aangepak nie, maar wel vanuit 
'n interdissiplinere ingesteldheid aangesien ander opvoedings
perspektiewe (soos byvoorbeeld die filosofiese en vergelykende) 
meegehelp het om die tema sinvol en omvattend te ondersoek en te 
belig. 

1.3 PRESISERING VAN BEGRIPPE 

In hierdie verhandeling word daar dikwels 'n aantal begrippe gebruik 
wat moontlik by die leser minder bekend is of wat verwarrend kan wees 
as die betekenis wat in hierdie verhandeling daaraan geheg word, nie 
vooraf verduidelik word nie. 
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1.3.1 Opvoeding en opvoedingsrol 

Opvoeding is wesenlik 'n ingryping deur 'n volwassene in die kind 
se natuurlike grootwording (onder die positiewe en negatiewe 
inwerking en be1nvloeding van die omgewing) met die doel om die 
grootwordingsgebeure in 'n behoorlike rigting te kanaliseer sodat 
die kind so goed en spoedig as moontlik sal vorder op die weg na 
volwassenheid en as volwassene 'n bepaalde soort mens sal wees: 
'n mens wat onder meer verstandelik en sedelik selfstandig is, sy 
verantwoordelikheid ken, aanvaar en nakom, homself beheer, beperk 
en dwing waar nodig, homself op verantwoordelike wyse bepaal, sy 
besondere lewenstaak na die beste van sy vermoe kan en wil verrig 
en oor die algemeen aan die eise van behoorlikheid beantwoord 
(Gunter 1979:14). Hierdie omskrywing kom grootliks ooreen met 
die van onder meer Van Zyl (1975:139) en Van Loggerenberg en 
Jooste (1980:36) wat opvoedinq ook tipeer as die opsetlike, 
doelbewuste bemoeienis van 'n volwassene met 'n volwassene
wordende terwille van laasgenoemde se algehele vorming. Die 
volwassene se opvoedingsbemoeienis met die volwassenewordende met 
die oog op laasgenoemde se bereiking van selfstandigheid/ 
mondigheid/volwassenheid, verklank die idee van "positiewe 
be1nvloeding". As 'n volwassene 'n volwassenewordende negatief 
be1nvloed, soos byvoorbeeld om horn te leer steel of om horn 
afhanklik te hou, is daar wel sprake van be1nvloeding, maar nie 
van opvoeding nie (Vrey 1979:4). 

Vir die doel van hierdie verhandeling is dit noodsaaklik dat die 
leser oak sal kennis neem van wat onder die begrip opvoedinqsrol 
verstaan word. 
orde gestel is, 

Aangesien die begrip opvoedinq alreeds aan die 
sal die begrip rol kortliks toegelig word. 

Volgens die HAT (Odendal, .Schoonees, Swanepoel, Du Tait & Booysen 
1981:909) dui die begrip rol op 'n funksie wat iemand in bepaalde 
omstandighede vervul. Opvoedinqsrol dui dus in hierdie 
verhandeling op die positiewe, be1nvloedende beqeleidinqsfunksie 
wat die volwassene, en dan meer bepaald die vader, moet vervul om 
die volwassenewordende (die kind) na behoorlike volwassenheid te 
begelei. 
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1.3.2 Vader 

Die begrip vader, soos in hierdie verhandeling gebruik, hou 
verband met of sluit twee komponente in, naamlik vaderskap en 
vaderlikheid. Vaderskap is 'n biologies-fisiese aangeleentheid 
wat enersyds dui op 'n manlike persoon wat een of meer kinders 
het vir wie se fisieke versorging hy verantwoordelikheid (behoort 
te) aanvaar. Andersyds kan dit ook dui op 'n manlike persoon wat 
(veronderstel is om) verantwoordelikheid (te) aanvaar vir die 
fisieke versorging van kinders van wie hy nie die biologiese 
vader is nie (byvoorbeeld 'n stiefvader of 'n pleegvader). 
Vaderlikheid daarenteen, is 'n begrip wat uitdrukking gee aan 'n 
vader se liefdevolle, eties-normatiewe versorgings- en 
opvoedingsbemoeienis met sy kind(ers). 

In hierdie verhandeling sal sowel vaderskap as vaderlikheid 
(sonder eksplisiete verwysing daarna) ter sprake kom, hoewel die 
idee van vaderlikheid sterker sal figureer. 

1.3.3 Huwelik en gesin 

Volgens Cilliers (1960:10-11) vind die geslagsverhouding tussen 
man en vrou waardeur 'n nageslag voortgebring word in geen 
bekende samelewing op 'n losse en ongeorganiseerde wyse plaas 
nie, maar wel binne huweliksverband. 'n Huwelik is dus 'n 
"verbintenis" - of verhoudingsooreenkoms tussen twee lede van die 
teenoorgestelde geslag wat gewoonlik teweeggebring word deur 'n 
hele stel van rites en seremonies waardeur daar aan die 
verhouding erkenning en goedkeuring in die oe van die gemeenskap 
verleen word vir die geboorte en plasing van kinders (Steyn, Van 
Wyk & Le Roux 1990:28). 

'n Maatskaplike verskynsel wat baie nou in verband met die 
huwelik staan, is die van die gesin. Die twee verskynsels moet 
egter nie met mekaar verwar word nie. Soos reeds genoem, verwys 
die huwelik na die maatskaplik goedgekeurde verhouding tussen 
twee persone waardeur die geboorte van kinders gelegitimeer word, 
terwyl die gesin verwys na die kleinste, mees basiese 
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sosiale eenheid in die samelewing, verbind deur bloedverwant
skap, die huwelik of aanneming (Le Roux et al 1992:6). Die 
samestelling van 'n gesin kan dus varieer vanaf 'n egpaar uit wie 
se geslagtelike verhouding afhanklike kinders gebore word tot 'n 
egpaar met afhanklike aangenome kinders (Steyn, Van Wyk & Le Roux 
1990:38 en Le Roux et al 1992:6). 

In die gesin is daar dus basies die element van verwantskap van 
die groepslede aan mekaar wat 'n samehangende biologiese 
groepering vorm. Hierdie biologiese groepering is egter nie die 
enigste vereiste vir die ontstaan en bestaan van die gesin nie 
aangesien die rolverpligtings en -regte wat die lede van die 
groep ten opsigte van mekaar het, ook 'n belangrike aspek van die 
gesin as 'n maatskaplike groep vorm (Steyn, Van Wyk & Le Roux 
1990:38). Die implikasie hiervan is dat, hoewel 'n bepaalde 
persoon nie op genealogiese gronde as lid van 'n gesin beskou kan 
word nie, hy tog wel as gesinslid gedefinieer kan word omdat hy 
'n maatskaplike gedefinieerde rol in daardie groep aanvaar en dit 
deur nakoming van bepaalde rolverpligtings eerbiedig, of dat van 
die ander lede van die groep rolverpligtings teenoor horn nakom. 
So word 'n aangenome kind wel as lid van 'n gesin beskou, 
aangesien die ouerpaar die maatskaplike gedefinieerde 
rolverpligtings van "vader" en "moeder" jeens horn nakom en hy van 
sy kant die rol van "kind" in die bepaalde gesinsgroep aanvaar 
(Steyn, Van Wyk & Le Roux 1990:39). 

Twee qesinsvorme kan onderskei word, naamlik die kernqesin en die 
uitqebreide qesin. Die kernqesin bestaan uit 'n man en 'n vrou 
wat 'n egpaar vorm en hulle kind(ers) (Steyn, Van Wyk & Le Roux 
1990:44; Roode 1971:116 en Le Roux et al 1992:8). Die 
uitgebreide qesin is 'n tipe gesinsorganisasie waar drie of meer 
geslagte van nasate en aangetroudes as uitbreiding van die 
ouer-kind-verhouding dieselfde huis bewoon en naas die kerngesin, 
ooms, tantes, grootouers en so meer kan insluit (Le Roux et al 
1992:19; Roode 1971:116 en Steyn, Van Wyk & Le Roux 1990:46). 
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Lantz en Snyder (1969:21-22) sluit by bogenoemde aan wanneer 
hulle die uitgebreide gesin as volg definieer: 

The family is a group of people who (1) are 
related through marriage, blood or adoption, (2) 
interact with one another in their designated 
roles of husband, wife, father, mother, son, 
daughter, brother, sister, uncle, aunt, cousin, or 
grandparent, and (3) create and maintain a common 
subculture. 

Vir die doel van hierdie verhandeling is 'n pertinente onderskeid 
tussen en die eksplisiete vermelding van die bepaalde gesinsvorm 
nie van belang nie, maar wel die opvoedinqsrol van die vader in 
hetsy die kernqesin of die uitqebreide gesinsopset. 

1.4 NAVORSING- EN WERKMETODES 

1.4.1 Inleiding 

Aangesien dit noodsaaklik geag is om die tema op 'n verantwoorde 
en verantwoordelike wyse aan die orde te stel, was die gebruik 
van wetenskaplike werkmetodes 'n voorvereiste. 

Aangesien die historiese opvoedkunde veelgeskakeerd is, is 'n 
hele aantal navorsing- en werkmetodes gebruik om die veld van 
ondersoek (in hierdie geval die opvoedingsrol van die vader) 
bevredigend te ontsluit. Verster (1977:xxv) beweer tereg dat 
daar geen metode/ metodes is 

wat as uitsluitlik histories-opvoedkundige metode 
uitgesonder kan word nie. 

In hierdie studie is daar dus gebruik gemaak van verskillende 
wetenskaplike navorsing- en werkmetodes om die pedagogiese 
feitelikhede te bevra, te belig en op te teken. Die wesens
kenmerke van die ondergenoemde navorsing- en werkmetodes wat 
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gebruik is, word vervolgens aangedui. 

1.4.2 Die probleem-historiese metode 

Gottschalk (1968:48) beskryf hierdie metode as: 

The process of crit ica 71y examining and analyzing 
the records and survivals of the past. 

'n Mens kan die historiese opvoedingswerklikheid eers waarlik 
leer ken wanneer doelgerigte vrae aan die hand van 'n pedagogiese 
probleem aan daardie opvoedingswerklikheid gerig word. Volgens 
Wolfgang Brezinka kom dit daarop neer dat wetenskaplike kennis 
nie tot stand kom 

deur die blote versameling van histories
opvoedkundige feitelikhede en wetenswaardighede 
nie, maar daardeur dat die opvoedingsverlede deur 
middel van bepaalde aktuele pedagogiese probleme 
of vrae oopgedek word (Venter 1976:167). 

Nadat daar op die hoogte gekom is van bestaande kennis en 
opvattinge aangaande die probleem soos dit sig in die hede 
manifesteer, is die verlede derhalwe op retrospektiewe wyse 
wetenskaplik bevra. Met die breer kennis- en insigbasis wat op 
die wyse verkry is, was dit nie net moontlik om 'n bydrae ter 
verheldering en begryping van die hede situasie te lewer nie, 
maar oak om sekere tendense aan te toon wat in die 
opvoedingsgebeure aktief-werkend was en is en om op grand van 
hierdie tendense aanbevelings te maak met die vertroue dat dit 
regstellend op die toekoms kan inwerk. 

Uitgaande van die bostaande vertrek- en uitgangspunte, is sowel 
eksterne as interne kritiek op die versamelde gegewens toegepas 
om enersyds die outentiekheid van alle materiaal te toets en om 
andersyds die geldigheid, akkuraatheid en betroubaarheid van die 
inligting vas te stel. 
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Laastens is daar in ooreenstemming met die eise van die genoemde 
metode oorgegaan om die massa versamelde inligting tot 'n hegte, 
sistematiese en betekenisvolle sintese te reduseer terwyl klem 
deurentyd gele is op die boekstawing van opvoedkundig
betekenisvolle feite wat 'n bydrae kan lewer tot die begryping en 
verbetering van die kontemporere en toekomstige opvoedingsrol van 
die vader. 

1.4.3 Die metabletiese metode 

Weens die omvattendheid en gekompliseerdheid van die navor
singstema was dit onmoontlik om alle bekombare historiese feite 
aangaande die opvoedingsrol van die vader te versamel en weer te 
gee. Op grond van die feit dat die metabletiese metode die 
navorser rig om op die blootlegging en verklaring van 
veranderinge ten opsigte van 'n bepaalde fenomeen (in hierdie 
geval die opvoedingsrol van die vader) te konsentreer (Kruger 
1984:12) is hierdie metode aanvullend tot die probleem
historiese metode aangewend om die genoemde fenomeen in sy 
veranderlike manifesterings deur die eeue heen te bestudeer. 
Sodoende kon die "bevragingsveld" van die verlede derhalwe 
drasties ingekort word. 

1.4.4 Die fenomenologiese metode 

Deur die fenomenologiese metode te volg, is gepoog om die 
essensie/die wesenlike van die vader se opvoedingsrol te 
ondersoek en om nie-tersaaklikhede te vermy. Dusdoende is 'n 
dubbele kontrole ten opsigte van die afgrensing van die 
navorsingsterrein gevolg, sonder om die blootlegging van 
waardevolle insigte enigsins te verydel. 

1.4.5 Die eksemplariese metode 

Deur die eksemplariese metode is verder gepoog om die gevaar van 
oorsigtelikheid en oppervlakkigheid in die ondersoek te verminder 
of uit te skakel. Daar is derhalwe in hierdie verhandeling 
gepoog om deur middel van vier eksemplare, te wete 
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Dud-Israel, antieke Griekeland, die antieke Romeine asook die 
vroee Christene, nuwe kennis en begrip aangaande die 
opvoedingsrol van die vader, bloot te le. 

1.5 BRONNE-OORSIG 

In die versameling van histories-opvoedkundige gegewens oor die 
opvoedingsrol van die vader is van sowel primere as sekondere bronne 
gebruik gemaak. Hierdie bronne is in die bronnelys gedokumenteer. 

1.5.1 Primere bronne 

Aangehaalde en ander relevante pr1mere bronne sluit onder meer 
verhandelinge, proefskrifte, tydskrifartikels en ander geskrifte 
in. Waar toepaslike bronne in ontoeganklike vreemde tale 
geskryf is, is sover moontlik gesaghebbende vertalings van die 
werke geraadpleeg. 

1.5.2 Sekondere bronne 

Geen ernstige probleme is met die verkryging van tersaaklike 
sekondere bronne in verband met fasette van die navorsing 
ondervind nie. 'n Versigtige, verteenwoordiqende keuse is uit 
die groot aantal sekondere bronne gemaak, veral met die oog 
daarop om 'n eensydige siening van sake te vermy. 

1.6 UITLEG VAN DIE VERHANDELING 

In hoofstuk I (hierdie hoofstuk) is die belangrikheid en doel en die 
omvang en aard van die verhandeling uiteengesit. Die presisering van 
enkele begrippe, die navorsing- en werkmetodes wat gebruik is, 'n 
bronne-oorsig en 'n kort verduideliking met betrekking tot die uitleg 
van die verhandeling is verdere komponente van die orienterende 
hoof stuk. 

In hoofstukke 2,3,4 en 5 word die opvoedingsrol van die vader in 
onderskeidelik die oud-Israelitiese-, die antieke Griekse-, die 
Romeinse- en die vroee Christelike tye onder die loep geneem. In elk 
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van die genoemde hoofstukke word 'n histories-kulturele oorsig gebied, 
waarna 'n bespreking van die kindbeeld en 'n algemene tipering van 
gesinsopvoeding volg voordat die opvoedingsrol van die vader pertinent 
aan die orde gestel word. Na 'n kort tipering van die vader se 
opvoedingsverantwoordelikheid, is vier komponente van sy opvoedings
rol, te wete die ten opsigte van sy kinders se religieus-sedelike 
vorming, beroepsvoorbereiding, asook sy rol ten opsigte van die 
toepassing/handhawing van tug en dissipline, bespreek. Daarna is die 
beeindiging van die vader se opvoedingsverantwoordelikheid van nader 
betrag. Ten slotte is elke hoofstuk van 'n samevattende gevolgtrek
king voorsien. 

In hoofstuk 6, naamlik die sintese, word enkele gevolgtrekkings en 
aanbevelings met die oog op huidige en toekomstige "praktyk"verbe
tering verwoord. 

Aan die einde van die verhandeling volg die bronnelys waarin alle 
bronne wat geraadpleeg is, alfabeties gerangskik is. 
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HOOFSTUK 2 DIE OPVOEDINGSROL VAN DIE OUD-ISRAELITIESE VADER 

2.1 OUD-ISRAEL 'N HISTORIES-KULTURELE OORSIG 

Om enige verwarring te voorkom, moet dit ter aanvang duidelik gestel 
word dat die terme Hebreers, Israeliete en Jode (en ook alle vorm
veranderings van die begrippe) in hierdie verhandeling soms omruilbaar 
gebruik sal word. Dit behoort egter geen verwarring te skep nie. 

Die antieke Joodse geskiedenis het ontstaan toe Abraham in ongeveer 
2150 vC vanaf Ur getrek het om horn in die beloofde land, Kanaan, te 
vestig (Kruger 1979:135; Hyma 1955:36 en Laurie 1970:65). In Kanaan 
het 'n ernstige hongersnood ongeveer 1700 jaar voor die geboorte van 
Christus ontstaan en dit het Abraham se nakomelinge gedwing om die 
gebied te verlaat en hulle in Egipteland te vestig (Verster, Van 
Heerden & Van Zyl 1982:2). In Egipte het 'n latere Farao, vermoedelik 
Ramses II (Lucas 1972:138 en Pistorius 1967:167) die Israeliete as 
hande-arbeiders begin misbruik en hulle s6 onderdruk dat hulle 
mettertyd selfs in slawerny geleef het. Teen ongeveer 1220 vC het die 
Israeliete onder leiding van Moses besluit om na Kanaan terug te keer 
(Power 1970:25). Die terugtog, wat veertig jaar geduur het, staan 
bekend as die Exodus. 

By hulle terugkoms in die beloofde land, het die Israeliete hulle in 
twaalf stamgebiede of provinsies aan die ooste- en westekant van die 
Jordaanrivier gevestig (Verster 1977:5). Die twaalf stamgebiede, tien 
noordelike en twee suidelike gebiede, was op 'n federale grondslag 
georganiseer en Rigters het vir meer as 'n eeu (1150 vC - 1025 vC) as 
die geestelike leiers van die volk opgetree (Verster 1977:5). Die 
lede van die twaalf stamme het gevestigde landbouers en veeboere 
geword en hulle in ommuurde stede en dorpe gevestig (Swift 1919:7). 
Ten spyte van hul redelik afgesonderde leefwyse, het die voortdurende 
aanraking met ander volke tog die Israeliete op industriele, sosiale, 
politieke, intellektuele en religieuse gebied be1nvloed (Swift 
1919:8). Hierdie be1nvloeding het onder meer daartoe gelei dat die 
hegte volkslewe gedurende die Rigter-tydperk verswak het en dat 
uitheemse gode in toenemende mate begin aanbid is: 
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Hulle [die Israeliete] het opgehou om die Here die 
God van hulle voorvaders, wat hulle uit Egipte 
laat trek het, te dien. Hulle het ander gode 
begin dien, van die gode van die nasies in die 
omgewing. Die Israeliete het hierdie gode aanbid 
en die Here getart (Die Bybel: Rigters 2:12). 

Vanwee die volksverval het onderlinge rusies later tussen die stam
gebiede of provinsies uitgebreek en die Israeliete kon nie meer teen 
hulle magtige vyande, soos byvoorbeeld die Filistyne, standhou nie. 
Aangesien die volk bedreig gevoel het deur hul vyande (veral die 
Filistyne) het hulle die profeet Samuel gevra om 'n koning oor hulle 
aan te stel. 

Hu71e het vir hom [Samuel] gese: "Kyk, u het te 
oud geword. U kinders is nie soos u nie.1 Stel 
nou liewer /n koning oor ons aan om oor ons te 

regeer, soos dit by al die nasies is" (Die Bybel: 
1 Samuel 8:5). 

Saul is tot die eerste koning gesalf (Die Bybel: 1 Samuel 10:1) in 
ongeveer 1025 vC (Verster 1977:5). Dawid het Saul as koning opgevolg 
en in die jaar 973 vC, kort voor Dawid se dood, het hy sy seun Salomo2 
as koning aangewys. Onder Dawid het 'n mate van politieke stabiliteit 
ontwikkel, wat dan ook tot die "goue tydperk" onder Salomo gelei het 
(Verster, Van Heerden & Van Zyl 1982:2 en Nakosteen 1965:63). 

2 

Die vraag ontstaan onwillekeurig waarom Samuel se kinders (seuns) nie soos hy is nie? 'n 

Moontlike afleiding is dat Samuel sy opvoedingsrol nie behoorlik vervul het nie. Die toedrag 

van sake kan miskien aan gebrekkige kommunikasie met sy seuns toegeskryf word omdat Samuel se 

werksverpligtinge horn dalk van kontak/kommunikasie met sy seuns weerhou het. 

Die uiteindelike bloedige botsing tussen Dawid en sy seun Absalom (halfbroer van Salomo) wat in 

Die Bybel in 2 Samuel 13-15 en 18 opgeteken is, mag moontlik op Dawid se "vaderlike 

ontoereikendheid" dui, aangesien hy na alle waarskynlikheid aanvanklik te toegeeflik teenoor 

Absalom was en dalk nie op 'n "gevoelige" tydperk in sy seun se lewe sy opvoedingsrol as 

vaderlike gesagsfiguur behoorlik nagekom het nie. 
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In die jaar 930 vC het die tien noordelike stamme teen Salomo se 
opvolger en seun, koning Rehabeam, se despotiese optrede in opstand 
gekom: 

Solomon's son, Rehoboam, made a fatal mistake in 
adopting a repressive policy toward the northern 
tribes who demanded an end to despotism. When the 
new monarch showed no sign of meeting their 
demands, the result was an uprising and declara
tion of independence (Lucas 1972:141). 

Die opstand teen Rehabeam het tot gevolg gehad dat twee verskillende 
koninkryke die lig gesien het: die twee suidelike stamme wat aan die 
koning getrou gebly het, het die koninkryk van Judea (met Jerusalem as 
hoofstad) gevorm, terwyl die tien noordelike stamme die koninkryk van 
Israel (met Samaria as hoofstad) gevorm het (Swift 1919:10-11; 
Nakosteen 1965:63 en Verster 1977:5-6). 

Ten spyte van die pogings van latere profete soos Amos, Hosea, Jesaja, 
Elia en Jeremia om die naywer tussen die noordelike en die suidelike 
stamme op te hef, het burgeroorloe voortdurend opgevlam. Die verdeeld
heid tussen die noordelike en suidelike koninkryke het daartoe gelei 
dat albei koninkryke deur magtige vyande verslaan. is. 

In die jaar 721 vC is die tien noordelike stamme as bannelinge deur 
die Assiriers na Media weggevoer waarvandaan hulle nooit weer sou 
terugkeer nie (Laurie 1970:68 en Grayzel 1947:13). 

Die koninkryk van Judea, dit wil se die twee suidelike stamme, was in 
'n voortdurende stryd met koning Nebukadneser van die Chaldeers 
(Babilonie) gewikkel. Koning Nebukadneser het Judea in 597 vC tot 
oorgawe gedwing en die belangrikste inwoners van die land weggevoer 
(Verster, Van Heerden & Van Zyl 1982:3). 

Nebukadneser het die hele Jerusalem weggevoer: al 
die amptenare, al die soldate, tien duisend 
gevangenes, ook die vakmanne en die smede. 
Niemand het agtergebly nie behalwe die armstes van 
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die landsbevolking (Die Bybel: 2 Konings 24:14). 

Daarna het Nebukadneser vir Sedekia as koning oor Judea aangestel (Die 
Bybel: 2 Konings 24:17). Sedekia het later teen Nebukadneser 
gerebelleer en Judea is in die jaar 586 vC finaal verslaan, waarop ook 
die res van die volk in ballingskap na Babilonie weggevoer en die 
tempel van Salomo vernietig is (Verster 1977:6 en Laurie 1970:68). 
Koningskap as regeringsvorm in Israel is hiermee finaal opgehef en 
deur 'n erflike hoepriesterskap vervang. 'n Raad of Senaat, later die 
bekende Sanhedrin, waarvan die hoepriester die president was, het van 
toe af as siviele en kerklike regering gedien (Verster 1977:6 en 
Laurie 1970:69). 

Die profeet Esegiel, bygestaan deur ander profete van wie die name 
onbekend is (Grayzel 1947:18) het die moeilike taak gehad om die Woord 
van God aan die Jode te verkondig en hulle daarvan te oortuig dat die 
God van Israel hulle nie verlaat het nie (Verster, Van Heerden & Van 
Zyl 1982:3 en Grayzel 1947:17). 

Babilonie is in die jaar 538 vC deur die Perse verower en in die jaar 
536 vC het koning Cyrus van Persie die Jode toegelaat om na Jerusalem 
terug te keer. Die Jode het vir byna twee eeue onder Persiese 
beskerming gebly (Nakosteen 1965:64 en Power 1970:25). Hoewel baie 
Israeliete die geleentheid aangegryp het om in 536 vC na Jerusalem 
terug te keer, was daar ook die wat in Babel agtergebly het en 
mettertyd 'n sterk Joodse gemeenskap die lig laat sien het (Kruger 
1979:136). 

Daar is in die jaar 517 vC met die heropbou van die tempel begin 
(Verster 1977:7). Die profeet Esra het in 458 vC en Nehemia in 443 vC 
na Jerusalem teruggekeer en deur di~ profete se toedoen het 'n tydperk 
van kulturele en materiele voorspoed gevolg. 

Under the direction of such leaders as Nehemiah 
and Ezra, both administrative and spiritual 
reforms helped the post-exilic community survive a 
turbulent time of ritualistic readjustment and 
political upheaval (Lucas 1972:145). 
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Uit bogenoemde aanhaling blyk dit duidelik dat Esra en Nehemia ook 
instrumenteel was tot sowel administratiewe as geestelike hervormings 
wat die gemeenskap in staat gestel het om die tydperk van onrus op 
politieke en religieuse gebied te oorleef. 

Die "renaissance" wat Esra en Nehemia ingelui het, het nie lank geduur 
nie (Verster, Van Heerden & Van Zyl 1982:3 en Power 1970:25). Nadat 
die Jode deur verskeie ander nasies vir korter of langer tydperke oor
heers is, het Judea in 63 vC onder Romeinse gesag gekom (Verster 
1977:7 en Power 1970:25). In 70 nC het Titus Flavius Vespasianus, 
Romeinse keiser vanaf 39 - 81 nC, die herboude tempel verwoes en Judea 
het 'n Romeinse provinsie geword (Verster 1977:7 en Kruger 1979:137). 
Die Jode is voortdurend vervolg en aangesien hulle 'n volk sonder 
heenkome was, was hulle genoodsaak om deur die wereld te swerf. Eers 
sedert 1948 het hulle in noemenswaardige getalle begin terugkeer na 
die land van belofte, Palestina, wat dan ook kort tevore as die staat 
Israel erken is (Verster, Van Heerden & Van Zyl 1982:3 en Nakosteen 
1965:64). Teen die voorafgaande histories-kulturele agtergrond moet 
die bespreking wat volg, beoordeel word. 

2.2 DIE OUD-ISRAELITIESE KINDBEELD 

Die oud-Israeliete het kinders as 'n geskenk en gawe van God beskou 
(Die Bybel: Genesis 33:5; 48:9 en Jesaja 8:18) terwyl kinderloosheid 
as 'n skande gereken is en groot hartseer veroorsaak het (Die Bybel: 
Genesis 30:1 en 1 Samuel 1:5-11). 

Verster (1977:227) wys egter tereg daarop dat volgens Noordam (1971:7) 
en Messer (1928:121) die verlange na kinderseen geen verlange na die 
kind self was nie, maar 

eerder 'n hunkering na die seun wat sy ouers in 
hul gryse ouderdom kon versorg, aan Jahwe offers 
kon bring, die Woord, die Wet en die gebooie kon 
bewaar en oordra en veral die geslag kon voortsit. 

Vir die oud-Israeliet het dit dus nie om die kind as kind - met al sy 
swakhede, gebreke en kinderlike tekortkominge - gegaan nie, maar wel 
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om die kind as iemand wat 'n teenprestasie kon lewer. Ongehoorsame en 
opstandige kinders is nie in die gemeenskap geduld nie (Kruger 
1979:148). Dat hierdie enkele grepe uit die oud-Israelitiese siening 
van die kind belangrike opvoedingsimplikasies gehad het, behoort uit 
die latere bespreking te blyk. 

2.3 DIE OUD-ISRAELITIESE GESIN EN 'N ALGEMENE TIPERING VAN 
GESINSOPVOEDING 

Die gesin het 'n belangrike rol in die beskawingsgeskiedenis van 
Oud-Israel gespeel. Die instandhouding van die gesinslewe en die 
gesinseenheid was so belangrik dat as die vader as gesinshoof sy 
tuiste vir 'n onbepaalde tyd moes verlaat, hy soms sy hele gesin 
saamgeneem het eerder as om hulle vir tyd en wyl alleen te laat. Uit 
die Ou Testament blyk dit duidelik dat Dawid se gesin saam met ham vir 
Saul gevlug het en oak dat hulle saam met ham onder die heerskappy van 
die Filistyne gewoon het (Die Bybel: 1 Samuel 22:1-4 en 1 Samuel 27:3. 
Kyk oak Venter 1957:115). 

Dit is nie sander rede dat die Joodse gesinslewe so heg gefundeerd was 
nie, want sowel die huwelikslewe as die gesinslewe moes ooreenkomstig 
die goddelike voorskrifte, soos in die Tora (of Wet) vervat, bejeen en 
in stand gehou word (Kruger 1979:140). 

Vir die Jood was die huwelik 'n onlosmaaklike verbintenis wat deur God 
self ingestel is (Die Bybel: Genesis 2:18 en 24) met die doel dat die 
gehudes vrugbaar moet wees en vermeerder sodat hulle en hulle nasate 
oar die ganse skepping kan heers (Die Bybel: Genesis 1:28). 
Egskeiding, owerspel, hoerery en alle onkuise handelinge is uitgewys 
as in stryd met die wese van die huwelik en is skerp veroordeel (Die 
Bybel: Genesis 38:24; Exodus 20:14; Exodus 22:19 en Levitikus 20:10) 
veral oak omdat dit 'n direkte bedreiging vir die gesin, as basiese 
samelewingseenheid van die antieke Jode, ingehou het. Enigiets wat 
die gesinslewe kon skaad, is dus meedoenloos teegegaan. 

Die eerbiediging van goddelike voorskrifte het egter nie net ten 
opsigte van slegs die huweliks- en gesinsaangeleenthede as enkele 
lewensterreine gegeld nie; dit het 'n allesoorwegende rol ten opsigte 
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van letterlik alles gespeel. Die geloof aan die een ware God, die 
Skepper, Onderhouer en Regeerder van alles wat is (lewend en 
nie-lewend) het die hele lewe van die enkeling sowel as van die volk 
as geheel beheers (Coetzee 1970:25). God het dan ook geeis dat Israel 
heilig moet wees soos Hy heilig is: 

Praat met die hele gemeente Israel en se vir 
hulle: Wees heilig, want Ek die Here julle God is 
heilig (Die Bybel: Levitikus 19:2). 

Die eis dat elke lsraeliet, as lid van die verbondsvolk, heilig moet 
wees soos God heilig is, het nie net op die lewenshandel en -wandel 
van die mens in die algemeen betrekking gehad nie, maar veral ook op 
die opvoeding van die kind in besonder. Die lewe en opvoeding is 
derhalwe nie beheers deur die teenstelling van leier en volgeling, 
heer en onderdaan, ryk en arm, oud en jonk, enkeling en gemeenskap, 
priester en nie-priester nie, maar wel deur die teenstelling van Vader 
en kind, van gehoorsaamheid aan en verbreking van die verbond, van 
genade en sonde (Coetzee 1970:25). Wanneer daar dus oor die oud
Israelitiese opvoeding en dan meer bepaald oor die opvoedingsrol van 
die vader besin word, mag dit nooit uit die oog verloor word nie dat 
godsdiens die basis vir wet, orde en gesag in die oud-Israelitiese 
samelewing gevorm het en dat letterlik al hulle bedrywighede en 
kultuuraktiwiteite aan goddelike voorskrifte ondergeskik gestel is. 

Op elke lid van die oud-Israelitiese samelewing het die verpligting 
gerus om die gebooie van die Here te gehoorsaam: 

Julle moet die gebooie van die Here julle God, sy 
verordeninge en sy voorskrifte, wat Hy jou gegee 
het, stiptelik gehoorsaam (Die Bybel: Deutero
nomium 6:17). 

Uit hierdie opdrag, asook die vervat in Die Bybel in Deuteronomium 
6:4-7, 

Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die 
enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God 
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liefhe met hart en siel, met al jou krag. Hierdie 
gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou 
gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders 
en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en 
as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy 
opstaan, 

blyk dit duidelik dat dit ook as 'n eis aan die ouers (en by name dan 
ook aan die vader) gestel is om die kind daarvan bewus te maak dat die 
vrese van die Here die begin van alle ware kennis en wysheid is 
(Venter 1963:9). Dit beteken dat die ouers se opvoedingshandelinge 
nie soseer daarop bereken moes wees om die kind te help om 'n intel
lektuele greep op die werklikheid te kry nie, maar wel op die aankweek 
van 'n afhanklikheids- en 'n gehoorsaamheidsgesindheid teenoor 'n 
goeie en genadige maar ook regverdige God wat geen welbehae in 
wetteloosheid, ordeloosheid en ongehoorsaamheid het nie. Die onderrig 
en opvoeding binne gesinsverband was derhalwe primer afgestem op die 
bybring van kennis van en gehoorsaamheid aan die eise van die Heilige 
Skrif. 

Aangesien 'n georganiseerde skoolstelsel eers rondom die Christelike 
jaartelling die lig gesien het (Verster 1977:389) was die huisgesin 
die werklike opvoedingsentrum in Oud-Israel (Epstein 1947:196). Alle 
familielede wat deel van die uitgebreide gesin (byvoorbeeld 
grootouers, ooms, tantes) gevorm het, was betrokke by die onderrig en 
opvoeding van elke kind (Verster, Van Heerden & Van Zyl 1982:126 en 
Kruger 1979:153). Nogtans het die verantwoordelikheid primer by die 
ouers, en veral by die vader as gesinshoof berus, alhoewel sommige 
welaf en vooraanstaande gesinne van die hulp van spesiale onderwysers 
gebruik gemaak het (Swift 1919:50; Nakosteen 1965:66; Pistorius 
1976:71 en Verster, Theron & Van Zyl 1982:124). 

Die Heilige Skrif is in die algemene gesinsopset as die enigste 
"handboek" gebruik (Venter 1963:9) en die ouers (vader en moeder) het 
onder die verpligting gestaan om hulle kinders op so 'n wyse in die 
godsdiens en morele kodes van die volk te onderrig en op te voed dat 
hulle as lede van die verbondsvolk uiteindelik 'n eie, selfstandige 
bestaan kon voer (Kruger 1979:155). 
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Uit die Skrif (Dje Bybel: Genesis 2:18 en Genesis 20:23) blyk dit 
duidelik dat God die vrou as die man se hulp en metgesel geskape het 
en gevolglik kan dit aanvaar word dat die 
die gesin prim~r vir die opvoeding van sy 
ongetwyfeld deur sy vrou bygestaan is 
1970:76 en Power 1970:26). 

vader, wat as gesagsdraer in 
kinders verantwoordelik was, 
(Pistorius 1976:71; Laurie 

Volgens Exodus 20:12 en Levitikus 19:3 in Dje Bybel is dit vir die 
kind as verpligting gestel dat hy albei sy ouers moet eer en 
gehoorsaam en die Israeliet was dan ook bekend vir die respek wat hy 
aan sy moeder betoon het: 

Whatever the opjnjon of the Israeljte regardjng 
women, for the mother he knows only respect; here 
the bonds of blood as well as authorjty are 
operating (Pedersen 1926:71). 

By die geboorte van haar eerste kind (veral as dit 'n seun was) het 
die aansien van die moeder nie net merkbaar gestyg nie (Dje Bybel: 
Genesis 29:31-35) maar dit het ook bepaalde verantwoordelikhede 
meegebring. Totdat 'n seuntjie op ongeveer driejarige ouderdom 
gespeen is, was die moeder, uit die aard van haar versorgende 
besigwees met die kleinding, grootliks vir sy sedelik-morele opvoeding 
verantwoordelik. Daarna het die taak die verantwoordelikheid van die 
vader geword. Die moeder was egter deurgaans verantwoordelik vir die 
dogters se opvoeding. Swift (1919:115) wys daarop dat 

the home was par excellence the jnstjtutjon where 
gjrls recejved thejr educatjon 

en hulle is dan ook tuis onderrig in huishoudelike pligte, musiek, 
danse, sedelike gedrag, asook die nakoming van die Hebreeuse wette 
(Swift 1919:116; Verster, Theron & Van Zyl 1982:125 en Verster 
1977:391-392). Die moeder het dus 'n uiters belangrike opvoedingsrol 
ten opsigte van kleiner kinders van albei geslagte in die algemeen 
maar ten opsigte van dogters in die besonder, gespeel. Aangesien 
hierdie verhandeling pertinent oor die opvoedingsrol van die vader 
handel, sal hierdie faset in die bespreking wat volg aan die orde 
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gestel word. 

2.4 DIE OPVOEDINGSROL VAN DIE VADER 

Na die onderstaande kort tipering van die oud-Israelitiese vader se 
opvoedingsverantwoordelikheid, sal vier komponente van sy 
opvoedingsrol, te wete die ten opsigte van sy kinders se religieus
sedelike vorming, hul beroepsgereedmaking en ook sy rol ten opsigte 
van die toepassing/handhawing van tug en dissipline bespreek word. 

2.4.1 Die vader se opvoedingsverantwoordelikheid 

Volgens die Mosaiese wet was die vader, as gesinshoof, verplig om 
sy kinders op te voed (Power 1970:26). 

Op hom [die vader] het die verpligting gerus om sy 
kroos in die vrees van die Here en in die kennis 
van Sy Wet op te voed (Verster, Theron & Van Zyl 
1982:63). 

God self het die Joodse vader, as patriarg, met gesag beklee (Du 
Toit 1973:87) en derhalwe het hy die reg en eintlik die plig 
gehad om as regeerder, sakebestuurder, priester, regter en 
opvoeder in en van sy gesin op te tree (Sorokin, Zimmerman & 
Galpin 1931:44 en Kruger 1979:143). Hierdie gesagsposisie van 
die vader word uitstekend deur die Hebreeuse woord basal, wat 
besitter en meester beteken, beskryf (Venter 1957:6 en Pedersen 
1926:629). In die lig van hierdie besondere gesagstatus en sy 
opvoedingsverpligtinge, sal die oud-Israelitiese vader se rol ten 
opsigte van die religieus-sedelike opvoeding/vorming van sy 
kinders (as een van die vier komponente van sy opvoedingsrol) 
vervolgens aan die orde gestel word. 

2.4.2 Die vader se rol ten opsigte van religieus-sedelike opvoeding 

2.4.2.1 Religieuse opvoeding 

Die vader was primer verantwoordelik vir die opvoeding (en by 
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name ook die religieuse opvoeding) van sy kinders. In hierdie 
taak is hy egter deur die moeder bygestaan en in die Heilige 
Skrif word kinders gemaan om nie die onderrig van 'n moeder te 
verontagsaam nie (Die Bybel: Spreuke 1:8). 

Onder leiding en toesig van die vader is kinders van jongsaf 
onderrig in die volksgeloof deur middel van die Wet, die 
wysheid van die Spreuke, die Psalms, verhale, geestelike 
liedere en gebede (Swift 1919:63; Verster, Van Heerden & Van 
Zyl 1982:86; Eby & Arrowood 1949:146 en Graves 1910:124). 

Aangesien gebed, as wyse van kommunikasie met 'n lewende God, 
vir die oud-lsraeliete so belangrik was, is kinders reeds 
vanaf hul vroegste lewensjare leer bid (Eby & Arrowood 
1949:146 en Swift 1919:64). Afleidings gebaseer op die 
gegewens vervat in Daniel 6:11 en Psalm 55:17-18 in Die Bybel 
dui daarop dat die oud-Israeliete elke oggend, middag en aand 
voor God in aanbidding gekniel het (Swift 1919:64). Die 
genoemde teksverse lui onderskeidelik soos volg: 

Daniel 6:11 
Toe Daniel hoor dat die dekreet uitgevaardig 
is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy 
dakkamer se venster het na Jerusalem se kant 
toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, het 
Daniel voortgegaan om drie maal per dag voor 
sy God te kniel en Hom te prys, te aanbid en 
te dank. 

Psalm 55:17-18 
Haar ek roep na God, na die Here wat my sal 
red. In die aand, in die more en in die 
middag, heeldag kla en sug ek, en Hy hoor my 
roep. 

Ook gewyde feeste het aan die vader 'n ideale geleentheid 
gebied om sy kinders in die godsdiens en volksgeskiedenis te 
onderrig. Hieroor se Painter (1905:31) die volgende: 
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Among the potent educational agencies of the 
Jews, the national festivals merit 
consideration. 

Die vader het in gehoorsaamheid aan die goddelike bevel die 
oorsprong van elke godsdienstige fees asook die betekenis van 
elke simboliese handeling aan sy kinders verduidelik (Swift 
1919:65). Die wyse waarop 'n gewyde fees vir godsdiens
onderrig gebruik is, word uitstekend deur die Paasfees 
ge1llustreer (Swift 1919:65). Dit is byvoorbeeld uitdruklik 
bepaal dat die jongste aan die paasmaaltafel op 'n sekere 
tydstip moet opstaan en verneem na die betekenis van die fees 
asook hoe die Paasfeesnag van ander te onderskei is (Swift 
1919:65). In Exodus 12:26 en 27 in Die Bybel word die vader 
geadviseer om soos volg op die vrae te antwoord: 

As julle kinders sou vra: "Wat beteken 
hierdie verpligting?" moet ju77e se: "Dit is 
'n paasoffer aan die Here omdat Hy in Egipte 
die Israeliete se huise oorgeslaan het. 
Terwyl Hy die Egiptenaars getref het, het Hy 
ons huise gespaar ... ". 

Die vader het dus die geleentheid benut om die Israelitiese 
geloofsleer en God se ingryping in hulle geskiedenis, aan sy 
kinders oor te dra (Swift 1919:66). 

The passover recalled the delivery from 
Egyptian bondage; the pentecost, the 
terrific splendors that attended the giving 
of the law; the feast of tabernacles, the 
hardships and miraculous preservation in the 
wilderness (Painter 1905:31). 

Kinders se vrae oor die ontstaan en betekenis van onder meer 
gewyde feesdae, is dus aan die hand van die Heilige Skrif deur 
die vader beantwoord en ten spyte van die aard van die vrae 
kon die antwoorde in essensie altyd teruggevoer word na die 
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kern van die oud-Israeliet se ganse handel en wandel, naamlik 
die teenwoordigheid en beskikkingskrag van God Almagtig: 

It was God who formed man out of the dust of 
the earth, - it was God who confused the 
tongues of men, - it was God who divided the 
water from the land and placed the sun, moon 
and stars in the sky, - it was God who wrote 
the laws with his finger upon the tables of 
stone, and who laid down the hundred 
regulations governing every day and hour 
(Swift 1919:64). 

Dit is in hierdie religieuse dampkring, deurtrek van 'n 
voortdurende gewaarwording van die realiteit, heiligheid, 
reinheid en oorheersing van Jahwe, dat die kind se religieuse 
bewustheid gewek, gestimuleer en gevoed is (Swift 1919:64). 
Die religieuse atmosfeer wat die kind vanaf sy vroegste 
lewensjare omhul het, het betekenis en rigting aan die lewe 
gegee (Kruger 1979:153). Daar moet egter onthou word dat 

· godsdiens en sedelikheid nie van mekaar te skei is nie. Swift 
(1919:66) wys dan ook tereg op die verweefdheid tussen 
"religiousness" en "righteousness" en daarom is dit belangrik 
om vervolgens die vader se aandeel ten opsigte van die 
sedelike opvoeding van sy kinders van nader te betrag. 

2.4.2.2 Sedelike opvoeding 

Naas die religieuse vorming van die oud-Israelitiese kind, kan 
die verwesenliking van sedelike ideale sekerlik as 'n ander 
baie belangrike opvoedingsdoelstelling beskou word. Die Wet 
van die Here het immers nie net die verhouding van die 
oud-Israeliet tot sy God bepaal en beskryf nie, maar ook die 
tussen volksgenote onderling en tussen Israeliete en ander 
mense (Coetzee 1970:28 en Drazin 1940:23). 

Jahwe, die God van Israel wat in alles gedien, geeer en 
gevrees moes word, het van Sy kinders rein harte, waarheids-
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liefde, medelye, opregtheid en kuisheid vereis. Hierdie en 
ander - vereistes vir 'n suiwer sedelike lewe is nie net deur 
die profete verkondig nie, maar is ook in die Wet van God 
opgeteken. Joodse kinders moes dus tot sedelike verant
woordelikheid teenoor God en hul naaste opgevoed word. 

Joodse kinders moes vroeg reeds geleer word dat temas in 
verband met wysheid, regverdigheid en die Wet van Jahwe hulle 
gespreksonderwerpe moes wees (Die Bybel: Deuteronomium 11:19 
en Psalm 35:28) en dat 'n "gefluister" (Die Bybel: Spreuke 
16:28) snydende antwoorde (Die Bybel: Spreuke 15:1) en 
ondeurdagte en perverse praatjies (Die Bybel: Spreuke 25:11 en 
Spreuke 18:13) vermy moes word. 

Ander sedelike deugde wat onder vaderlike toesig by kinders 
ingeskerp moes word, was onder andere geordendheid en 
planmatigheid (Die Bybel: Spreuke 24:27) matigheid (Die Bybel: 
Spreuke 23:20-21 en 29-35) kuisheid (Die Bybel: Spreuke 7:5) 
arbeidsaamheid (Die Bybel: Spreuke 6:6-11) liefde vir die 
waarheid (Die Bybel: Spreuke 17:7) geregtigheid ter wille van 
die armes en welwillendheid jeens vyande (Die Bybel: Spreuke 
25:21-22). 

Die voorbeeld van die vader, die wyse waarop hy die opeisende 
krag van norme aanvaar en daarvolgens geleef het (normatiewe 
voorlewing) was uiters belangrik, want 

most moral education was a matter of training 
rather than of instruction: boys and girls 
learned to be industrious by working within 
the dwelling or in the field; to be 
courageous and loyal by facing concrete 
situations demanding courage and loyalty, to 
be obedient by obeying (Swift 1919:31). 

Die Joodse vader het dan ook deur sy gehoorsaamheid aan die 
wil van God die norme van reg en verkeerd aan sy kinders 
voorgeleef en deur sy handel en wandel ge1llustreer hoe daar 
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inhoud aan begrippe soos onder meer eerbied en lojaliteit, 
gehoorsaamheid en arbeidsaamheid en sindelikheid en onthouding 
van verbode spyse gegee moet word (Coetzee 1970:38). 

Die vernaamste sedelike deugde is aan die Joodse kind ook deur 
onder meer die spreekwoord, sedelike voorskrifte, psalms, 
gebede, biografiee, geskiedkundige verhale, simboliese 
gebruike en verskillende feesvieringe bekend gestel {Swift 
1919:67). 

Daar bestaan geen omskrywing van enige formele metode wat 
moontlik deur die oud-Israeliete aangewend is om hul kinders 
goeie maniere te leer nie. 'n Meer formele onderrigmetode was 
miskien nie nodig nie, want in aansluiting by en ter 
aanvulling van wat reeds gese is, moet daar in gedagte gehou 
word dat 

the patriarchal organization of the home, the 
implicit obedience exacted of children, the 
respect required of them for all their 
elders, the emphasis placed by the Hebrews 
upon form in every aspect of life are 
sufficient reasons for believing that 
training in manners constituted a most 
important part of the education of children 
{Swift 1919:68). 

Daar word volstaan deur daarop te wys dat dit die vader se 
verantwoordelikheid was om sy kinders tot die besef te bring 
dat watter aktiwiteit hulle ook al onderneem, dit altyd voor 
God welgevallig moes wees {Drazin 1940:25). 

2.4.3 Die vader se rol ten opsigte van beroepsvoorbereiding 

Die Talmoed het vereis dat elke Joodse seun in 'n ambag onderrig 
moet word (Swift 1919:16; Paine 1976:33 en Eby & Arrowood 
1949:150) en in Genesis 3:19 in Die Bybel het God self bepaal dat 
die mens se aardse bestaan deur harde werk gekenmerk sal word. 
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Dit is dus nie vreemd dat beroepsvoorbereiding in Oud-Israel as 
'n essensiele vorm van opvoeding beskou is nie. Terwyl dit op 
die weg van die moeder gele het om haar dogters tuis in 
huishoudelike take soos byvoorbeeld weef, kook, kleremaak en 
borduurwerk te onderrig (Coetzee 1970:28-29; Verster 1977:392 en 
Kruger 1979:156) was die vader se verantwoordelikheid om sy seuns 
beroepsgereed te maak. Kennis en kundighede insake die landbou, 
veeteelt, krygskuns, besondere ambagte en professies is deur 
vaders aan hulle seuns oorgedra. Die groot verantwoordelikheid 
wat op die skouers van die Joodse vader in die verband gerus het, 
kan nie oorbeklemtoon word nie. 'n Seun sonder beroepskoling is 
as 'n potensiele dief beskou (Kruger 1979:156; M'Clintock 1969:62 
en Eby & Arrowood 1949:150) en buitendien het die vader se 
bemoeienis met sy kind se beroepsgereedmaking aan die seun die 
geleentheid gebied om met sy pa te identifiseer: 

During his vocational training the boy learnt the 
attitudes, beliefs, standards and values of the 
father. The accepted way of doing things and 
attitude to life as a whole was 'caught' by 
transfer of knowledge and example during the years 
of working together (Paine 1976:33). 

2.4.4 Die vader se rol ten opsigte van die toepassing/handhawing van 
tug en dissipline 

Van kinders is verwag om hulle ouers te gehoorsaam en eer aan 
hulle te betoon selfs in die dae van hulle "grysheid" (Die Bybel: 
Exodus 20:12 en Spreuke 23:22). 

In·die algemeen is kinders streng gedissiplineerl en die Joodse 
vader het nie alleen die reg gehad om sy seun liggaamstraf op te 
le nie maar volgens die Skrif (Die Bybel: Spreuke 13:24; 19:18; 
22:15; 23:13-14 en 29:15) was dit sy Jtl.i.g om die roede te gebruik 

Daar was natuurlik ook die uitsonderings soos byvoorbeeld Eli wat nagelaat het om sy twee 

seuns, Hofni en Pinehas te straf al was hy van hulle ongeregtighede en stoutighede bewus (Die 

Bybel: 1 Samuel 3: 13) . 
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om 'n wederstrewige kind te tern. Benewens liggaamstraf kon 
vermaning (Die Bybel: Spreuke 13:1) berisping (Die Bybel: Spreuke 
17~10) asook die gewenning (Die Bybel: Spreuke 22:6) as 
tugmiddele ingespan word om die kind weer op die regte pad terug 
te bring (Coetzee 1970:39). Indien 'n seun koppig was en in 
ongehoorsaamheid volhard het, was die ouers volgens Deuteronomium 
21:18-20 in Die Bybel geregtig om hul seun by die oudstes van die 
stad aan te kla. Die beskuldigde kon nie op enige ondersoek of 
verdediging aanspraak maak nie en indien die oudstes horn skuldig 
bevind, kon die doodstraf horn opgele word. 'n Kind wat sy ouers 
vloek, kon eweneens met die dood gestraf word (Die Bybel: Exodus 
21:17 en Levitikus 20:9). 

Alhoewel die oud-lsraelitiese vader vir die opvoeding van sy kind 
(albei geslagte) verantwoordelik was, was hy by uitstek 
verantwoordelik vir die opvoeding van sy seun(s). Op 'n bepaalde 
stadium in sy seun se lewe, is die vader egter van sy 
opvoedingsverpligtinge onthef. Hieroor word in die volgende 
afdeling iets meer gese. 

2.4.5 Die beeindiging van die vader se opvoedingsverantwoordelikheid 

Die bar mizwah ("afsluiting" van die seun se opvoeding: Swift 
1919:58) was 'n besondere geleentheid vir beide vader en seun. 
'n Ruk voor sy dertiende verjaardag het 'n Joodse seun 'n 
besondere tydperk van godsdienstige voorbereiding en onderrig 
betree. Op die Sabbat na sy dertiende verjaardag het die seun sy 
vader na die sinagoge vergesel waar laasgenoemde volgens 'n vaste 
ritueel (die uitspreek van 'n seenbede) van sy verantwoordelik
heid vir sy seun se gedrag en opvoeding afstand gedoen het (Swift 
1919:59 en Eby & Arrowood 1949:147). Daarna het die seun 
gedeeltes uit die Skrif aan die gemeente voorgelees en kon dan 
ook in die seenbede voorgaan. Na die seremonie by die sinagoge 
is 'n familiefeesviering, waar geskenke aan die jongeling 
oorhandig is, gehou (Swift 1919:59). 

Met hierdie handelinge is die seun se inlywing as manlike lid van 
die verbondsvolk verseel en het die allesinsluitende invloed van 



33 

'n besondere godsdiensbeskouing en godsdienssin ook 'n deel van 
sy lewe geword wat aan sy kinders oorgedra moes word. 

2.5 SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKING 

Die oud-Israelitiese patriargale gesin, met die vader as die 
gesagsdraer aan die hoof, was die belangrikste opvoedingsentrum. 

Alhoewel die kind nie 'n ereplek in die oud-Israelitiese gemeenskap 
beklee het nie en kindwees nie as 'n afsonderlike wyse van menswees 
erken is nie, is die aanwesigheid van kinders in die huisgesin nogtans 
as 'n besondere seen van God beskou. 

In Dud-Israel het die verwekking van 'n kind vir die ouers, en veral 
vir die vader, groot opvoedingsverantwoordelikhede meegebring 
aangesien die Mosa1ese wet uitdruklik vereis het dat die vader, as 
gesinshoof, verantwoordelikheid vir die opvoeding van sy kinders moes 
aanvaar. Die opvoedingsdoel was vir die Jood daarin gelee om God as 
die middelpunt en die uitgangspunt van alles deur middel van die 
bestudering van die Tora te leer ken en om aan Sy voorskrifte 
gehoorsaam te wees. Die Joodse vader was daarom genoodsaak om sy 
kinders in en volgens die Wet van die Here te onderrig, hulle van die 
eise van die Wet bewus te maak en so op te voed dat hulle bereid sou 
wees om daarvolgens te lewe. 

Omdat die Joodse vader feitlik onbeperkte gesag oor sy kinders gehad 
het, het die opvoeding gepaard gegaan met 'n strenge en onbuigsame 
dissipline. Opstand teen die gesag van 'n volwassene is nie geduld 
nie en ongehoorsaamheid is onverbiddelik gestraf. 

Ten spyte van talle terugslae het die Joodse volk groot hoogtes bereik 
en as volk kon hulle hul identiteit en nasionale trots deur die eeue 
behou. Dit kan bes moontlik aan die uiters hegte gesinseenheid, die 
doeltreffende gesinsopvoeding, die gesagstatus van die vader as 
gesinshoof en boweal aan 'n monote1stiese godsbeskouing en 'n 
besondere godsdienssin gewyt word. 
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HOOFSTUK 3 : DIE OPVOEDINGSROL VAN DIE ANTIEKE GRIEKSE VADER 

3.1 ANTIEKE GRIEKELAND : 'N HISTORIES-KULTURELE OORSIG 

Diepgaande navorsing kon nog nie bepaal wie die Grieke se voorvaders 
presies was en waar hulle vandaan gekom het nie. Die Griekse volk was 
skynbaar nie die afstammelinge van een homogene groep mense nie, maar 
die versmelting van ten minste twee nomadiese rasse wat sowat 
tweeduisend jaar voor Christus uit die noordoostelike kusgebied. van 
die Middellandse See (donkerhariges) en uit die Steppe van Wes-Asie 
(ligte hare en oe) na Griekeland getrek het (Pistorius 1976:30; Eby & 
Arrowood 1949:161; Fisher 1957:15 en Verster 1977:24). 

Teen ± 1 100 vC was die inwoners van Griekeland in drie groepe 
verdeel, naamlik die Eoliers (ook die Hellene genoem) die Doriers 
(Spartane) en die Ioniers (Atheners). Die noordelike deel van die 
land is deur die Eoliers bewoon, die sentrale gebied deur die Ioniers 
en die suidelike streek deur die Doriers (Verster 1977:24 en Verster, 
Van Heerden & Van Zyl 1982:6). Hoewel die Eoliers ook as die Hellene 
bekend was, kon laasgenoemde naam reeds in die sewende eeu vC vir die 
hele Griekse volk (dit wil se vir al drie groepe) gebruik gewees het 
(Verster 1977:24; Wigman 1958:88 en Verster, Van Heerden & Van Zyl 
1982:6). 

Aanvanklik het hierdie groepe hulle in verspreide dorpies gevestig en 
ge1soleerd van mekaar geleef as gevolg van die geografiese gesteldheid 
van die land: 

Bergruens en inhamme tussen die meer as 600 
eilandjies, waarvan geen punt verder as 60 km van 
die oop see af is nie, het natuurlike skeidings 
gevorm wat onderlinge verkeer gestrem het (Verster 
1977:24). 

Die behoefte aan veiligheid en 
daartoe gelei dat die bevolking 
groter dorpe begin saamwoon het. 

onderlinge hulpverlening het egter 
van die verspreide gemeenskappies in 

'n Groep groter dorpe het mettertyd 
- vanaf ongeveer die tiende eeu voor Christus - weer tot 'n sogenaamde 
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stadstaat of polis saamgesmelt (Verster 1977:26 en Verster, Van 
Heerden & Van Zyl 1982:6). Elke stadstaat was soewerein en het sy eie 
instellings, wette en soldate gehad. 

In 'n stadstaat, as 'n soewereine politieke eenheid, was elke burger 
direk by alle burgerlike en militere aangeleenthede betrokke. Elke 
burger het derhalwe, al na gelang van omstandighede, diens gedoen as 
soldaat, regter, lid van die volksvergadering en as amptenaar in die 
uitvoering van verskeie regeringsfunksies (Zeller 1963:11 en Verster 
1977:26). 

Elke stadstaat was ook 'n totalitere staat wat volle seggenskap oor 
die individu se lewe opgeeis het en streng daarop gelet het dat die 
individu aan die gemeenskapseise konformeer. Hierdie toedrag van sake 
is geredelik deur elke inwoner van 'n polis aanvaar: 

The Greek did not look upon this as an invasion of 
his natural rights. On the contrary it was his 
life, the road to honor and glory (Eby & Arrowood 
1949:194). 

Elke stadstaat het ook sy eie politieke, ideologiese en opvoedings
ideale gehad. In Sparta (die grootste en belangrikste Doriese 
stadstaat) moes elke manlike lid van die gemeenskap byvoorbeeld vanaf 
sewejarige ouderdom uitsluitlik vir die pligte wat aan 'n staatsburger 
gestel word, voorberei word, terwyl daar in Athene (die hoofpolis van 
die Ioniers) gepoog is om 'n balans tussen individuele belange en 
staatsbelange te bewerkstellig (Verster 1977:27; Verster, Van Heerden 
& Van Zyl 1982:6 en Venter 1963:4). Genoemde en ander verskille het 
tot jaloesie, kompetisie en uiteindelik tot verbete botsings tussen 
Sparta en Athene gelei. 

Tussen 459 - 446 vC het die Eerste Pelopponesiese Oorlog tussen Sparta 
en Athene gewoed wat beide stadstate verswak het (Kruger 1979:20). 
Nadat nog Sparta nog Athene 'n klinkklare oorwinning in die Tweede 
Pelopponesiese Oorlog (431 - 421 vC) kon behaal, het Sparta uitein
delik die Derde Pelopponesiese Oorlog (404 vC) gewen (Laurie 1970:196 
en Pistorius 1967:87). Sparta se heerskappy oor Athene het omtrent 
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dertig jaar lank geduur, totdat Athene weer in 362 vC die oorhand fn 
'n bloedige oorlog gekry het (Kruger 1979:20). 

Die gedurige konflik en wedywering tussen die Doriese en Ioniese 
stadstate het Griekeland so verswak, dat die land in 338 vC deur die 
Masedoniers verower is (Mulhern 1946:133; Verster 1977:31 en Kruger 
1979:20). In 146 vC het die Romeine op hulle beurt Griekeland 
ingeneem en s6 het die land 'n deel van die magtige Romeinse Ryk 
geword (Mulhern 1946:133 en Petrie 1966:41). 

Die verskille tussen Sparta en Athene wat tot oorlogvoering gelei het, 
was nie net tot politieke en ideologiese uiteenlopendhede beperk nie, 
maar het ook, soos reeds opgemerk, in die twee toonaangewende 
stadstate/polisse se onderwys- en opvoedingspraktyke neerslag gevind. 
Hieroor word in die volgende afdeling besin. 

3.2 ENKELE GRONOTREKKE VAN DIE ANTIEKE GRIEKSE OPVOEDING 

Die onderwys- en opvoedingsgeskiedenis van Griekeland was nie minder 
geskakeerd en gevarieerd as die politieke opset van die land waarna 
baie oorsigtelik in die vorige afdeling verwys is nie. Die bespreking 
wat volg behoort die korrektheid van hierdie stelling te bevestig. 

'n Deurskouing van die antieke Griekse opvoedingsteorie en -praktyk 
toon aan dat drie duidelike onderwys- en opvoedingstelsels onderskei 
kan word, te wete die Homeriese, die Spartaanse en die Atheense. 

3.2.1 Die Homeriese opvoeding, vanaf die vroegste tye tot ± 776 vC 

Nog voordat Sparta en Athene as twee afsonderlike en met mekaar 
kompeterende stadstate finale beslag gekry het, het die Homeriese 
gedigte uitdrukking gegee aan 'n algemene Griekse opvoedings- en 
vormingsideaal. Hierdie gedigte het twee basiese opvoedings
doelstellings beklemtoon: die opvoeding van die seun tot die man 
van die daad (met Achilles, die seun van Peleus en Thetis, as 
voorbeeld) en tot die man van denke (met Odysseus, die seun van 
Laertes van Ithaca, as voorbeeld) (Kruger 1979:21 en Venter 
1963:4). 
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Gedurende die tydperk was daar geen skole nie en die opvoeding 
het hoofsaaklik bestaan uit informele onderrig. Bepaalde 
praktiese handelinge is tuis, in die raadsaal en in die militere 
kamp waargeneem en nageboots (Venter 1963:4). Mettertyd het die 
algemene en informele Homeriese opvoeding vervaag en het dit plek 
gemaak vir die meer partikuliere Spartaanse en Atheense 
opvoedingstelsels respektiewelik. 

3.2.2 Die Spartaanse opvoeding, 776 vC - 338 vC 

Op grond van hulle besondere politieke en ideologiese aannames, 
het die Spartane se opvoedingsdoel verander na die voorbereiding 
van seuns vir krygsdiens en hulle opleiding as goeie 
staatsburgers (Coetzee 1970:44) wat die nasionale, politieke en 
sosiale ideale moes bevorder en beskerm. 

Volgens Marrou (1956:19) was Sparta 

an out and out military barracks, a city in the 
hands of a closed military caste that was kept 
permanently mobilised, entirely absorbed in its 
threefold task of defence - national, political 
and social. 

Man, vrou, seun en meisie moes derhalwe te alle tye gereed wees 
om hulself aan die stadstaat op te offer. Daar bestaan derhalwe 
geen twyfel dat die enkeling en daarom ook die gesin se 
bestaansreg ter wille van die staat en sy burgerskapsideaal, 
misken is nie (Kruger 1979:21). 

3.2.3 ·Die Atheense opvoeding, 776 vC - 338 vC 

Die Atheense onderwys- en opvoedingsgeskiedenis kan in twee fases 
ingedeel word, te wete die van die vroeere Atheense tydperk wat 
geduur het van 776 vC tot 480 vC toe 'n oorlog tussen die 
Atheense Grieke en Persie beeindig is en die van die latere 
Atheense tydperk vanaf 480 vc tot 338 vC. In laasgenoemde jaar 
is Griekeland deur Masedonie verower. 
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3.2.3.1 Onderwys en opvoeding in die vroeere Atheense tydperk 

Gedurende die tydperk moes die jeug tot goed-gemanierde en 
verfynde staatsburgers opgevoed word. Baie aandag is aan 
bewegingsleer en fisiese vorming gegee want die Atheense 
jongeling moes "skoon van gestalte", grasieus in beweging en 
verfynd van gedrag wees. Die volwassenheidsbeeld wat 
nagestreef is, was dus die van 'n deugsame burger wat homself 
in sowel oorlogvoering as in die behartiging van vredestydse 
staatssake kon laat geld (Eby & Arrowood 1949:231). 

Dit is nie net van die skole (wat almal private instellings 
was) verwag om die genoemde opvoedingsvereistes in die kind se 
lewe te laat verwesenlik nie, maar alle volwassenes waarmee hy 
in aanraking gekom het moes hulle ook daarvoor beywer. By 
alle openbare geleenthede (volksvergaderings, openbare feeste, 
en godsdienstige seremonies) moes die opvoedingsideale 
nageleef word sodat almal en alles regstreeks of onregstreeks 
opvoedend kon meewerk om die goeie te erlang (Venter 1963:5). 

3.2.3.2 Onderwys en opvoeding in die latere Atheense tydperk 

Na die Persiese oorloe (in 480 vC beeindig) het Athene die 
middelpunt en sy inwoners die politieke en kulturele leiers 
van 'n groot Helleense imperium geword. Die besondere eise 
van die tyd het daartoe gelei dat die tradisionele opvoeding 
ontoereikend was (Verster, Van Heerden & Van Zyl 1982:10) 
deurdat die beklemtoning en realisering van hoofsaaklik 
verfynde gedrag en liggaamlike skoonheid, nie meer goed genoeg 
was nie. Die jeug moes meer pertinent geleer word 

to speak, to think, and to act effectively in 
private and public affairs (Eby & Arrowood 
1949:319). 

Groot veranderings het onder leiding van die nie-Atheense 
sofiste (professionele manne vir wie die onderwys 'n beroep 
was en wat van stad na stad beweeg het om onderrig teen 
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aansienlike vergoeding aan te bied) plaasgevind. Die inhoud 
van hul onderwys het altyd verband gehou met die kuns om 'n 
sukses van die lewe te maak. Hulle kan ·as rewolusionere 
leermeesters bestempel word omdat hulle hulself uitsluitlik op 
die intellektuele vorming van die jeugdige toegespits het. 
Dit was hulle vaste oortuiging dat die menslike natuur deur 
intellektuele vorming alleen verbeter en selfs vervolmaak kon 
word (Beck 1964:162). 

Die vorming van die jeug tot verfynde volwassenes wat die 
welvaart van die staat moes beskerm en bevorder, het plek 
gemaak vir die najaag van individuele en intellektuele 
prestasies ten koste van die inskerping van moreel-sedelike 
deugde en medemenslike hulpverlening. Dit het tot die 
algemene agteruitgang van die Atheense maatskaplike en eties
sedelike lewe gelei (Verster, Theron & Van Zyl 1982:4). Die 
Griekse filosowe soos Sokrates, Plato en Aristoteles het in 
opstand gekom teen.die sofiste se verabsolutering van een 
menslike essensie (die intellektuele) en hulle het derhalwe 
gepoog om die ewewig te herstel. 

Vir Sokrates was kennis van die deugdelike, dit wil se 'n wete 
van die goeie, die belangrikste doel waarna die mens moet 
strewe. Die mens (kind) wat weet wat die goeie is, sal die 
goeie doen (Verster 1977:411). Die opvoeding het dan ook ten 
doel gehad om die kind deur middel van gesprekvoering (die 
sogenaamde sokratiese metode) s6 te lei dat hy die verkeerde 
in sy opvatting sal insien en as gevolg van hierdie insig sy 
gedrag sal verander in ooreenstemming met sedelik-etiese 
imperatiewe (Venter 1963:6). 

Plato weer, het in die opvoeding van die jeug 'n individuele 
en staatsburgerlike doel onderskei. Gevolglik is sy 
opvoedingsteorie en -praktyk gekenmerk deur die nadruk wat 
gele is op karakterontwikkeling, verstandvorming, profes
sioneel beroepskundige opleiding, kultureel-estetiese en 
liggaamsontwikkeling (Coetzee 1970:57). 
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Plato het dus die vorming van die "hele" mens benadruk. Hy 
het ook daarop gewys dat die invloed van die omgewing van 
deurslaggewende belang by die opvoeding is en dat die kind so 
lank as moontlik onder toesig van sy ouer of leermeester moet 
bly (Venter 1963:7). 

Volgens Aristoteles moet die mens deur opvoeding gehelp word 
om sy hunkering na geluk te verwesenlik deur die verwerwing 
van deug. As rasionele wese kan die individu tot deugsaamheid 
- en dus 'n gelukkige bestaan - opgevoed word. Naas die 
opvoeding tot 'n deugsame (en dus gelukkige) individu, moet 
elke kind ook deur opvoedende onderwys tot 'n bekwame, goed 
onderlegde en reggesinde burger opgevoed word. Om die ideaal 
te verwesenlik moet die opvoeding vir die sedelike, verstan
delike en liggaamlike wording en ontplooiing van die kind 
voorsiening maak (Coetzee 1970:61 en Kruger 1979:23). 
Aristoteles beklemtoon die belangrikheid van die gesin as 
primere opvoedingsmilieu met die gevolg dat die kind, sowel as 
die ouers, hulle regmatige plekke in die opvoeding moet 
beklee. 

Teen die voorafgaande agtergrondskets van die antieke Griekse 
geskiedenis en die kursoriese opmerkings oor die meer 
"formele" onderwys- en opvoedingsbenadering, is dit vervolgens 
nodig om kortliks aandag te skenk aan die antieke Grieke se 
siening van die kind en sy opvoeding binne gesinsverband 
voordat die opvoedingsrol van die vader by die antieke Grieke 
ondersoek word. 

3.3 DIE ANTIEKE GRIEKSE KINDBEELD 

Verster (1977:229) wys daarop dat die Grieke hulself seker meer as 
enige ander volk besig gehou het met die mens en sy paideia (die 
begeleiding van die kind) en derhalwe kan daar aangeneem word dat 
hulle ook groot begrip en waardering vir die kind sou gehad het. 
Suigelinge, kleuters en jong kinders is egter oor die algemeen met min 
belangstelling bejeen en dit kan ongetwyfeld daaraan toegeskryf word 
dat die Griek die huwelik as 'n saketransaksie beskou het: van liefde 
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was daar weinig of geen sprake nie (Davidson 1969:10; Barclay 1959:90 
en Kruger 1979:48). Onder die omstandighede kon die kind nie as 
liefdespand of as die vervulling van die huwelik gesien word nie. 

Vir die Griek was kindwees net 'n noodsaaklike fase in die ontwik
kelingsgang van die ideale burger en die kind in die gesin is slegs 
gewaardeer as toekomstige burger of as moeder van burgers. Die meisie 
se primere doel was slegs om manlike burgers vir die staat in die 
wereld te bring (Kruger 1979:48). Verster (1977:229) en Noordam 
(1968:144) wys daarop dat daar slegs aandag aan jongmanne (seuns van 
sestien jaar en ouer) geskenk is wat op die vooraand van toetrede tot 
die volwasse lewe gestaan het. Brubacher (1966:347) laat horn soos 
volg hieroor uit: 

What advance the Greeks did make in their regard 
for individual personality - and it was undeniably 
very considerable was chiefly in their 
conception of adult personality and adult male 
personality for that. 

In Sparta het die kind aan die staat behoort en het van die begin af 
onder staatsdissipline gestaan (Verster, Theron & Van Zyl 1982:63; 
Dickenson 1957:170; Jarde 1926:127 en Dobson 1932:13). Die taak om 
kinders te verwek is aan gekeurde ouers oorgelaat en die klem het 
geval op die grootmaak van kinders wat liggaamlik gesond en sterk was 
(Goodsell 1945:100 en Kruger 1979:48). Swak kinders is derhalwe 
eenvoudig bestaansreg ontse. 

Die geboorte van seuns is deur die Spartaanse staatsowerheid verwel
kom. Hieroor het die filosoof, Poseidippos van Kassandra, volgens 
Picard (1964:36) soos volg geskryf: 

Een zoon breng je altijd groot, zelfs al ben je 
arm, maar een dochter leg je altijd te vondeling, 
ook al ben je rijk. 

Aanvanklik het moeders, wat skaars iets anders as staatsverpleegsters 
was, hul kinders vir 'n paar jaar self versorg voordat hulle in 
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staatsbarakke opgeneem is. Na die Persiese oorloe is die Spartaanse 
moeder egter die voorreg ontneem aangesien die versorging van babas en 
kleiner kinders al hoe meer deur pleegmoeders en soogvroue uit die 
Perioiken ('n inwonersgroep wat betrokke by die handel of nywerheid 
was, belasting betaal en militere diens verrig het maar wat geen 
aandeel in die regeringsfunksies van die land gehad het nie) behartig 
is (Laurie 1970:229). Dit is gedoen om te verhoed dat daar 'n hegte 
gesinsband ontwikkel en dat gesinslede hul eie belange b6 die van die 
staat sou stel, wat noodwendig nadelig vir die solidariteit van die 
staat sou wees (Verster, Theron & Van Zyl 1982:64). Die Spartaanse 
kind was derhalwe nie 'n gelukkige gesinslewe beskore nie. 

In Athene is die kind egter met 'n redelike mate van begrip en liefde 
behandel: 

In spite of reliance on fright and corporal 
punishment, despite the cruelty of infanticide, 
there was a marked warmth of parental affection in 
the Athenian household, and parting brought 
deepest sorrow (Woody 1949:294). 

In sy werk oor die staatsfilosofie, die Republiek, het Plato weliswaar 
geen plek vir die grootwording van die kind in.'n gelukkige en koes

terende huisgesin ingeruim nie, maar hy het nogtans die belangrikheid 
van kinders, en dan welopgevoede kinders, beklemtoon: 

For children are your riches and upon their 
turning out well or ill depends the whole order of 
their father's house (Bronner 1932:108). 

Alhoewel Plato 'n besondere insig in die hulpbehoewenheid van veral 
die baie jong kind getoon het, moet dit pertinent gestel word dat dit 
vir horn in die eerste plek nie om die geluk en welvaart van die kind 
as sodanig gegaan het nie, maar wel om die kind wat opgevoed moes word 
as bruikbare, toekomstige burger van die stadstaat (Plato, The Laws 
[Saunders; Watson & Viney] 1972:275 en Verster 1977:233). 

Alhoewel Aristoteles se kindbeeld groot ooreenkomste met die van sy 
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leermeester (Plato) toon, het hy 'n sekere minagting vir die tydperk 
van kindwees openbaar (Aristotle, Politica [Jowett] 1961:1323). Die 
kindertyd is 'n vreugdelose tydperk in die lewe van die mens omdat 
kinders deur hulle emosies regeer word en dit kan derhalwe onomwonde 
gestel word dat 

no one would choose to live with a child's 
intellect all his life through, though receiving 
the highest possible Pleasure from such objects as 
children receive it from (Aristotle, The 
Nicomachean Ethics [Chase] Book 10, Chapter 2, 

s.a.:283). 

Die kindertyd was derhalwe 'n tyd van onvolmaaktheid waarin die 
volwassene as die kind - die onrype - se meerdere beskou is 
(Aristotle, Politica [Jowett] 1961:1259). 

Aristoteles het egter ten spyte van sy afkeur van die kindertyd, 
begrip vir die kind en sy behoeftes gehad en net soos Plato kan 
gekonstateer word dat hy deeglik bewus was van die feit dat die kind 
anders as die volwassene behandel moes word en dat die jongmens nie 
sonder meer die wereld van volwassenheid mag betree nie (Verster 
1977:236). 

'n Vraag wat vervolgens beantwoord moet word, is of Griekse ouers die 
"andersheid" van kinders - en waarvan Plato en Aristoteles baie bewus 
was - in die gesinsopset verreken het? 

3.4 DIE ANTIEKE GRIEKSE GESIN EN 'N ALGEMENE TIPERING VAN 
GESINSOPVOEDING 

Die opvoedingsrol van die vader (ook uit die antieke Griekse tye) kan 
nie deurskou word sonder om te besin oor die gesin wat die opvoe
dingsmil ieu van minstens die jong kind vergestalt nie. Die kleinste 
gemeenskapseenheid by die antieke Grieke was die gesin - die oikos -
en dit is hierdie oikos as primere opvoedingsmilieu wat vervolgens aan 
die orde gestel gaan word. 
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In die bespreking wat volg, sal daar pertinent gewys word op verskille 
rakende die tema wat daar tydens die onderskeie tydperke en die 
verskillende Griekse stadstate bestaan het. 

Gedurende die Homeriese tyd was die opvoeding van die kind uitsluitlik 
'n gesinsaangeleentheid waarby albei ouers, maar hoofsaaklik die 
moeder, verantwoordelik was vir die opvoeding van veral die kleiner 
kind (Gulick 1963:51 en Verster 1977:398). Die moeder het toegesien 
dat die kinders vertroud raak met sosiale verhoudinge en met opvat
tinge aangaande die wil en mag van die gode (Wigman 1958:44). Tuis 
het dogters geleer om huishoudelike pligte na te kom, asook hoe om te 
weef en te borduur. Opvoeding was derhalwe 'n vanselfsprekendheid wat 
organies en natuurlik uit die lewe voortgevloei het en derhalwe het 
die lewe self en dit wat hy by sy ouers gesien en gehoor het, die kind 
se leerskool gevorm (Lawrence 1970:23). 

Aangesien die opvoedingsdoel in Sparta gerig was op die opleiding van 
soldate en die vorming van goeie staatsburgers, is die individu en 
derhalwe ook die gesin se bestaansreg grootliks ontken ter wille van 
die staat en sy burgerskapsideaal (Verster, Theron & Van Zyl 
1982:125). Die gesinslewe is dan ook sterk deur openbare aktiwiteite 
be1nvloed: die mans het byvoorbeeld in klubs geeet, gimnasiums besoek 
en politiek op die markplein bespreek (Dickenson 1957:107 en Goodsell 
1934:94). In Sparta was die mens slegs waardevol as lid van die 
groter staatsgemeenskap en derhalwe is dit verstaanbaar dat Lycurgus 
(sy grondwet het die basis van die Spartaanse politieke en sosiale 
bestel gevorm) gekant was teen 'n hegte gesinslewe. 
gevolglik doelbewus vernietig word en die staat moes 
vorming (agoge) van die individu van geboorte tot 
(Verster 1977:401). 

Gesinsbande moes 
die opvoeding en 
die dood beheer 

Daar moet egter pertinent daarop gewys word dat hoewel die staat die 
opvoeding in Sparta beheer het, die kind v66r die Persiese oorloe tog 
tot op sewejarige ouderdom by sy moeder gelaat is wat horn dan volgens 
streng staatsvoorskrifte moes onderrig om onder meer gevaar sonder 
trane te trotseer, om vyande sonder vrees dood te maak en om honger en 
pyn sonder enige teenspraak te verduur (Pistorius 1967:112). Die 
Spartaanse moeder was dus aanvanklik 'n persoon met groot opvoedings-
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invloed wat volkome op die hoogte van sake was ten opsigte van wat die· 
staat van sy burgers verwag het en sy het sander enige twyfel op seun 
en eggenoot 'n blywende invloed uitgeoefen: haar kiitiek is gevrees, 
haar aansporing gesoek en haar oordeel gerespekteer (Laurie 1970:245 
en Eby & Arrowood 1949:212). 

Die seun is egter na sy sewende jaar uit sy huisgesin onttrek om in 
staatsbarakke onder die toesig van 'n staatsdienaar (die paidonomus) 
in te woon met die gevolg dat hy eintlik weinig vormende invloed van 
'n huislike lewe ervaar het (Coetzee 1970:46; Marrou 1956:31 en 
Freeman 1932:282). 

Die opvoedingsideaal vir die Spartaanse meisie was om van haar 'n 
waardige moeder van soldate te maak en derhalwe is haar opvoeding 
sander enige sweem van tederheid behartig en is sy saam met die seuns 
aan gimnastiekoefeninge en strenge dissipline onderwerp (Pistorius 
1967:112 en Jarde 1926:127). 

In teenstelling met Sparta, het die Atheners 'n veel breer en meer 
gebalanseerde gesinsopvoeding nagestreef. Die gesin was vir die 
Athener die instelling waar hy horn geborge gevoel het (Pope 1976:88 en 
Burnet 1936:132-133). Daar moet ook daarop gewys word dat die 
Atheense gesinslewe in 'n groat mate 'n toewyding aan familiegode 
weerspieel het en die gemeenskaplike aanbidding van hierdie gode het 
dan ook die Atheense gesin heg saamgebind (Verster, Theron & Van Zyl 
1982:127). 

Alhoewel die opvoedingsinvloed van die Atheense ouers hoofsaaklik 
beperk was tot die kleuterjare, veral in die seun se geval, kan die 
betekenis en invloed daarvan nogtans nie ontken word nie (Picard 
1964:38; Goodsell 1923:107 en Pistorius 1967:113). Voorbereiding vir 
die lewe as 'n volwassene het tuis begin waar die moeder die kinders 
aangaande die familie- en voorvaderlike geskiedenis, die mitologie en 
basiese vaardighede moes onderrig (Verster 1977:404). Na sy sewende 
jaar is fasette van die seun se opvoeding buite die gesin voortgesit, 
terwyl die meisie se opvoeding in die gesin tot haar huwelik 
voortgeduur het (Goodsell 1934:109 en Beck 1964:85). 
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In teenstelling met haar Spartaanse eweknie, het die Atheense meisie 
feitlik haar hele lewe binnenshuis deurgebring (Freeman 1932:48). Sy 
het derhalwe 'n baie afgesonderde lewe gelei en kon selde die huis 
verlaat (Goodsell 1934:109). Aangesien haar status laag en haar 
huislike pligte elementer van aard was, was haar skoling hoofsaaklik 
afgestem op die bemeestering van huishoudelike pligte wat sy eendag in 
haar eie huis sou moes nakom (Tucker 1907:102 en Barrow 1976:32). 

Alhoewel sommige Griekse filosowe (ook Plato) die huisgesin as 'n 
bedreiging vir die staat se alles insluitende outonomie beskou het 
(Burnet 1936:132-133) en daar 'n mate van teenkanting teen 'n hegte 
gesinslewe was, is daar wel oor die grootmaak van bruikbare burgers 
binne gesinsverband, besin (Verster 1977:232-233). Plato verwys dan 
ook in sy Wette na die positiewe gevolge wat die liefdevolle ver
troeteling deur 'n moeder vir 'n kind het as hy se 

that for both body and soul of the very young a 
process of nursing and moving, that is as 
continuous as possible both by day and by night, 
is in all cases salutary, and especially in the 
case of the youngest: it is like having them 
always rocked ... on the sea (Plato, 1926: Laws, 
Vol. 1, boek 9, 790c). 

Plato se raadgewinge aan moeders en oppassters dui eweneens daarop dat 
hy tog bewus was van die geweldige gesinsinvloed op die lewe van 'n 
kind. So byvoorbeeld washy bekommerd oor die skadelike geestelik
sedelike invloed wat nie-gepaste verhale van moeders en oppassters op 
kinders kon he (Plato, 1930: The Republic, II, 377-383). Soos uit die 
bespreking wat volg sal blyk, is die opvoedingsrol van die vader ook 
nie onderskat nie. 

3.5 DIE OPVOEDINGSROL VAN DIE VADER 

Na 'n kort tipering van die antieke Griekse vader se opvoedingsverant
woordel ikheid, sal die volgende komponente van sy opvoedingsrol 
bespreek word, te wete die ten opsigte van sy kinders se religieus
sedelike vorming en beroepsvoorbereiding en sy rol ten opsigte van die 
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toepassing/handhawing van tug en dissipline. 

3.5.1 Die vader se opvoedingsverantwoordelikheid 

Voordat die kind (seun) op sewejarige ouderdom na die skool of 
militere kamp geneem is, is die Spartaanse vader se 
opvoedingsverantwoordelikheid streng deur die staat beheer 
(Gulick 1963:86). Onder leiding en toesig van 'n 
staatsmagistraat (die paidonomos) wat deur assistente (die 
bodioi) en jong manne (die eirenes) bygestaan is, het die seun se 
eintlike (militere) opleiding pas na sy sewende jaar begin. As 
lid van 'n groepseenheid (ilai) moes hy sy opleiding as 
toekomstige staatsverdediger tot en met sy dertigste jaar 
deurloop (Verster 1977:401). 

Terwyl die klein seuntjie nog in die sorg van sy ouers was (dit 
wil se nog voor sy opname in 'n militere kamp) was hy sy vader se 
skaduwee. Deur die verskillende aktiwiteite van sy vader dop te 
hou, het die kleintjie geleer om sekere take te bemeester 
(Davidson 1902:54). 

In Athene was die vaderlike opvoeding eweneens aan staatstoesig 
onderworpe. Dit was die vader se plig om mede-verantwoordelik
heid vir sy kinders se opvoeding te aanvaar aangesien hy met die 
geboorte van 'n kind (Davidson 1902:72) verantwoordelikheid vir 
die beskerming en opvoeding van die 
(Goodsell 1923:104 en Gulick 1963:78). 
soos volg hieroor uit: 

kleintjie aanvaar het 
In Krito laat Plato horn 

Either one ought not to beget children, or one 
ought to stay by them and bring them up and 
educate them (Plato 1914: Crito, 45D). 

Die idee van ouerlike, en veral vaderlike ingryping in die lewe 
van 'n kind word deur Plato soos volg in sy Protagoras verwoord: 

As soon as one of them grasps what is said to him, 
the nurse, the mother, the tutor, and the father 



48 

himself strive hard that the child may excel, and 
as each act and word occurs they teach and impress 
upon him that this is just, and that unjust, one 
thing noble, another base, one holy, another 
unholy, and that he is to do this, and not do that 
(Plato 1924: Protagoras, 325c & d). 

In sy Memorabilia beaam Xenophanus die verantwoordelikheid soos 
volg: 

Nor are the parents content just to supply food, 
but as soon as their children seem capable of 
learning they teach them what they can do for 
their good ... (Xenophanus 1959: Memorabilia & 
Oeconomicus, Vol. 2, Hoofstuk 2, par. 6). 

Versuim van die vaderlike plig het egter wel voorgekom. 
Aristedes ('n skrywer uit die tweede eeu vC) en Thucudides ('n 
leier van die oligargiese party in Athene in die tyd van 
Perikles) laat hulle soos volg hieroor uit: 

We reproach our fathers for letting us have our 
own way during our youth because they· were taken 
up with the affairs of others (Marrou 1956:31). 

Solon (639 - 558 vC) wetgewer en staatsman in Athene, het wette 
met betrekking tot die onderwys uitgevaardig wat onder andere 
bepaal het dat die vader ook verantwoordelik was om toe te sien 
dat sy seuns in lees, skryf en swem onderrig word (Verster, Van 
Heerden & Van Zyl 1982:128). Met hierdie kort tipering van die 
vader se opvoedingsverantwoordelikheid in gedagte, kan vervolgens 
na sy aandeel met betrekking tot die religieus-sedelike vorming 
van sy kinders gekyk word. 

3.5.2 Die vader se rol ten opsigte van religieus-sedelike opvoeding 

3.5.2.1 Religieuse opvoeding 
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Die voorvaderkultus en die natuurgodsdiens, soos versinnebeeld 
in die Homeriese gedigte, het die inhoud van die antieke Griek 
se religieuse opvattings versinnebeeld. 

Greek religion had no creed and no dogma, 
nothing standardized, and, if plenty priests, 
no episcopate (Glover 1968:130). 

Daar moet egter daarop gewys word dat alhoewel die antieke 
Griekse religie nerens in 'n uitsluitlik godsdienstige geskrif 
soos die Bybel geboekstaaf is nie, hulle nietemin 'n diep 
religieuse volk was. 

Verster (1977:36) wys daarop dat volgens die Ilias en die 
Odyssee die wereld vir die Griek nie in twee afsonderlike 
sfere, 'n religieuse en profane sfeer, geskei of verdeel was 
nie. Die vader moes derhalwe sy kinders daartoe opvoed dat 
die haard, die vuurmaakplek in elke huis, net so heilig was 
soos die altaar en dat dit ook die plek was waar die 
voorvaders saam met die gesinslede vir aanbidding vergader 
het. Die haard was derhalwe die sentrum van die familie en 
die vader van die huis het in sy hoedanigheid as lekepriester 
hier offers en gebede aan die familiegode gebring (Dickenson 
1957:11). 'n Besondere band is met elke maaltyd opnuut tussen 
die lewendes en die gode as deelgenote, gele: 'n deel van die 
voedsel is as spyse vir laasgenoemde op die haard gele en daar 
is in stilte gewag totdat dit deur die vlamme verteer is 
voordat die maaltyd genuttig kon word. Huisgenote asook 
aanwesige gaste is deur hierdie ritueel "geheilig" omdat hulle 
met die haardstede en gode in gemeenskap gebring is {Verster 

·1977:36 en Wigman 1958:111). Die kinders is deur die vader by 
hierdie familie-aanbidding betrek en dit was dan ook hier waar 
hulle eerste religieus-etiese karaktervorming plaasgevind het 
(Kruger 1979:78). Vir die antieke Griek was die lewe 'n 
geskenk van die gode en hierdie gode-afhanklikheid is ook deur 
die godsdienstige feeste van die tyd erken en bely en opnuut 
by die feesgangers - waaronder die kinders - tuisgebring 
(Dickenson 1957:10;15-16). 
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Vanwee die afwesigheid van 'n ewigheidsbewustheid, was die 
Griek se strewe nie 'n wereldversakende hunkering na iets wat 
nie op aarde te vinde is nie. Die vader moes derhalwe ook sy 
kinders opvoed tot die besef dat wat waardevol is, hier en nou 
verwerf moes word, want vir die Griek het alleen die lewende 
mens enige betekenis gehad (Verster 1977:37). 

Hoewel die Homeriese politeisme teen ongeveer die 6de eeu voor 
Christus vervaag het, het selfs die "nuwe" Griekse religie 
nooit dieselfde diepte as die Joodse godsdiens bereik nie: 

Compared with the Hebrew, the Greek religion 
was morally debased. None of the gods had 
the slightest congruity with the high 
principles of the ten commandments; they 
were not moral beings as the Hebrew tradition 
understands morality. There was no deep 
sense of the sacredness of contract... The 
Greeks lacked both an authoritative statement 
of moral law and a divine personality to 
motivate obedience to that law. Their sense 
of justice was not highly acute, and the idea 
of retribution or punishment for sin and 
guilt was entirely absent (Eby & Arrowood 
1949:188-189). 

Die gevolgtrekking kan derhalwe gemaak word dat die Griekse 
religie nooit tot die formulering van vaste sedenorme of selfs 
geloofsoortuiginge gekom het nie en gevolglik was daar dus van 
'n normsentriese opvoeding vanuit religieuse perspektief geen 
sprake nie. Die Griek. se godsdiens het egter wel sy liefde 
vir die skone, sy waardering vir die natuur en sy sin van 
burgerlike verpligting bepaal. In die woorde van Coetzee 
(1970:42) kan gekonstateer word dat 

die invloed van die godsdiens op die Griekse 
jeug ... eerder esteties as terroristies 
[was]: dit het nie vrees aangeja nie maar 
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aangespoor tot die skone. 

3.5.2.2 Sedelike opvoeding 

Die Grieke het groat klem gele op die sedelike vorming van die 
mens. Coetzee (1970:41) wys dan oak daarop dat geen gedagte 
die Griekse opvoedkundige denkers meer besig gehou het as die 
gedagte aangaande die deug of sedelikheid nie want vir die 
Griek was die hoogste goed die goeie lewe, die sedelike 
bestaan en die deugsaamheid van die mens. Die Griek wou dus 
meer as net lewe, hy wou goed lewe en opvoeding was die middel 
wat aangewend moes word om die mens tot deugsaamheid te voer. 

Gedurende die Homeriese tydperk moes die vader sy kinders 
daarop attent maak dat die ideale deugde van 'n burger die van 
absolute gehoorsaamheid en daadkrag is. Seuns moes bo alles 
leer om beskeie te wees, hul ouers te respekteer en om 
beskaafd te praat (Verster 1977:399). Die vader was oak 
genoodsaak om sy kinders daarvan bewus te maak dat geen 
oortreding so groat is as wreedheid en dislojaliteit teenoor 
ouers en broers nie (Kruger 1979:55). Die vader het dus 
gedurende die tydperk 'n aktiewe rol in sy seun se lewe 
gespeel: 

De vader geeft aan zijn zoon de morele steun 
in de beslissende momenten van het leven. 
Hij wijdt hem in de geheimen en raadselen van 
het leven in. Niets is in de wereld van 
Homerus een zo ontroerend bewijs 
beschaving, d.i. menselijkheid, 
verhouding van vader en zoon 
1958:44). 

van echte 
als de 

(Wigman 

In Sparta moes die vader die kind tot respek vir meerderes 
inspireer. Omdat hy, as metgesel van sy vader, die 
mannebedrywighede op die Pheiditia (gemeenskapsplein of plek 
van samekoms) kon bywoon, is die seun in staat gestel om deur 
waarneming van respek-in-aksie tussen volwassenes hierdie deug 
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na te volg en in sy eie lewe te verbesonder (Pistorius 
1967:112). 

In Athene moes die vader sy dogter se eer deur streng kontrole 
en 'n beskutte lewe van afsondering verseker. Die Atheense 
vader se oormatige ywer in die verband asook die "emosionele 
afstand" wat hy met betrekking tot sy gesinslede gehandhaaf 
het, het daartoe aanleiding gegee dat die dogter 'n redelik 
swak verhouding met haar vader gehad het (Kruger 1979:31). 

Volgens Sokrates moes ouers, en by name die vader, uit 
natuurlike liefde opoffer en tot sy kinders se voordeel werk 
terwyl van kinders verwag is om hulle ouers te eer en te 
respekteer. 

Ten spyte van die feit dat Plato se staatsfilosofie geen plek 
gelaat het vir die grootwording van die kind binne 'n 
gelukkige gesinsverband nie, was hy tog deeglik bewus van die 
kind se geestelik-sedelike afhanklikheid en dat die jeugdige 
derhalwe kwesbaar is vir sekere dinge wat uitsluitlik tot die 
lewe van die volwassene beperk behoort te word (Verster 
1977:233). Dus is die vader verplig om sy kind onder andere 
te beskerm teen alles wat onwaar, vuil, immoreel en lasterlik 
is (Plato, The Republic 1973:69). Die kind moes derhalwe 
weerhou word van verhale wat handel oar leuens, brassery, 
seksualiteit, gierigheid en valshede (Plato, The Republic 
1973:69-80). 

Op die vader (soos op elke ander volwassene) het die 
verpligting gerus om kinders van drank te weerhou (Plato, The 
Laws 1972:104) en om toe te sien dat hulle vryetyd op 'n 
sinvolle en verrykende wyse benut word (Plato, The Republic 
1973:115). Op grond van kinders se afhanklikheid en die eis 
dat hulle kultivering nie verwaarloos mag word nie, was die 
vader verantwoordelik om toe te sien dat sy kinders geleer 
word 

how ... [to] be silent in the presence of 
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thejr elders, g;ve up thejr seats to them, 
and take dutjful care of thejr parents; not 
to mentjon detajls of personal appearance, 
such as the way their hair is cut and the 
clothes and shoes they wear (Plato, The 
Republic 1973:116). 

Voorts moes die vader voortdurend daarop bedag wees dat sy 
doen en late deur sy kinders nagevolg sal word en daarom moes 
hy ham daarvan weerhou om in hulle teenwoordigheid iets te 
doen of te se wat aanstootlik en skandelik is (Plato, The Laws 
1972:192-193). 

Aristoteles was net soos Plato deeglik daarvan bewus dat die 
kind anders as die volwassene behandel moet word en dat die 
jeugdige nie sander meer toegelaat mag word om alle domeine 
van die wereld van volwassenheid te betree nie. Vaders is dus 
daarop attent gemaak om te sorg dat vuil praatjies, die uiting 
van skandelike woorde, smerige prente en literatuur en 
ongewenste beelde en skilderye uit die staat geweer moet word 
(Aristotle, The Politics [Sinclair] 1969:297). 

Omdat Aristoteles die mening toegedaan was dat die kind tot sy 
sewende lewensjaar alles wat hy moet weet slegs deur 
waarneming en navolging moet aanleer, kan gekonstateer word 
dat die vader deur woord en daad te alle tye 'n 
navolgenswaardige voorbeeld vir sy kinders moes stel. 

3.5.3 Die vader se rol ten opsigte van beroepsvoorbereiding 

Gedurende die Homeriese tydperk het die Grieke van alle stande 
handewerk verrig (Eby & Arrowood 1949:284) en alle aktiwiteite 
wat met 'n bestaansekonomie verband hou, self uitgevoer. Sodra 
die seun groat genoeg was, het die vader horn dus geleer om die 
grand te bewerk, vis te vang en te jag (Verster 1977:398). 
Laasgenoemde aktiwiteit was terselfdertyd 'n leerskool vir 
oorlogvoering. 
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In Athene het die ou aristokratiese families die landbougrond 
besit wat aanvanklik deur hulself bewerk is. Naas die bedryf van 
hulle boerderye het hulle ook ander handvaardighede beoefen. 
Mettertyd het die landadel egter alle vorme van arbeid verag, 
omdat hulle handewerk as minderwaardig begin beskou het: 

They deprive a man of leisure and thus prevent him 
from exercising in the gymnasium or performing his 
civic duties as a free citizen. Many crafts are 
of a sedentary nature and distort the body in some 
way so that he cannot compare in physique with 
free gentlemen (Eby & Arrowood 1949:285). 

Die seun van aristokratiese afkoms het derhalwe geen "formele" 
beroepsvoorbereiding van sy vader ontvang nie (Verster, Van 
Heerden & Van Zyl 1982:87). 

Teen ongeveer 694 vC het die regeerder Solon egter wetgewing met 
betrekking tot onder andere beroepskundige opleiding uitgevaardig 
wat bepaal het dat elke vader daarvoor verantwoordelik is om toe 
te sien dat sy seun beroepsonderrig moet ontvang. Indien die 
vader sy plig in die verband sou versuim, is die seun deur 
wetgewing van die verpligting om sy vader in sy ou dag te 
onderhou, onthef (Eby & Arrowood 1949:227). 

Samevattend kan gekonstateer word dat die vrye Griek, die 
aristokraat, die eintlike burger van die staat, nie aan die 
industriele, arbeidende werksaamhede deelgeneem het nie, 
aangesien dit die terrein van die laagste stand was. Vir lede 
van die eersgenoemde groep het die vorming van die persoonlikheid 
voorrang geniet bo die opleiding van die werker en die ambagsman 
(Coetzee 1970:45). Die gevolgtrekking kan derhalwe gemaak word 
dat die vader nag in die Homeriese nag in die Spartaanse nag in 
die Atheense opvoeding doelbewus by 'n redelik gesofistikeerde 
tipe beroepskundige opvoeding van sy kinders betrokke was. 
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3.5.4 Die vader se rol ten opsigte van die toepassing/handhawing van 
tug en dissipline 

Aangesien die kind bo alles moes leer om gehoorsaam te wees was 
dissipline binne gesinsverband in die algemeen streng (Oosthuizen 
1943:5). 

Dissipline in Sparta was genadeloos en lyfstraf is vir die 
geringste oortreding toegepas. Die vader, soos elke ander 
burger, het ook gesag oor ander se kinders gehad (Barclay 
1958:64) en elke volwassene was verplig om enige oortreding wat 
'n kind in sy teenwoordigheid begaan het, onmiddellik te straf 
(Pistorius 1976:45). 

In die Atheense patriargale familiesisteem het die vader as 
cyrios (dit wil se meester) gesag oor sy wettige vrou, kinders, 
bywywe en slawe gevoer (Kruger 1979:34). Die toepassing en hand
hawing van tug en dissipline binne gesinsverband was dus 
uiteraard een van sy belangrike pligte. 

In ooreenstemming met die destydse gebruik het Plato aanbeveel 
dat 'n kind vir wangedrag getugtig moet word: 

Of all wild things, the child is the most 
unmanageable: an unusually powerful spring of 
reason, whose waters are not yet canalized in the 
right direction, makes him sharp and sly, the most 
unruly animal there is. That/s why he has to be 
curbed by a great many "bridles", so to speak 
(Plato, The Laws 1972:298). 

Die dissipline in die Atheense gesin was dus streng en selfs die 
paedogogus (gewoonlik 'n ouer slaaf wat nie altyd bevoeg was vir 
s6 'n taak nie maar wat nogtans deel van die gesin was) het 
toestemming gehad om lyfstraf vrylik toe te pas (Pistorius 
1976:45). Indien kinders dus ongehoorsaam was, is die pantoffel 
ingele (Laurie 1970:275; Goodsell 1923:106 en Goodsell 1934:108) 
of hulle is met bangmaakstories uit die folklore gedreig (Barrow 
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1976:34). 

In sy Protagoras beskryf Plato die dissiplinering van kinders in 
die algemeen en van 'n seun in die besonder soos volg: 

They [i.e. the parents and especially the father] 
teach and admonish them from earliest childhood 
till the last day of their lives ... If he readily 
obeys, - so; but if not, they treat him as a bent 
and twisted piece of wood and straighten him with 
threats and blows (Plato, Protagoras 1924:325 c, 
d). 

Ouers, ook die vader, moes egter 'n balans tussen blote bederwery 
en oormatige straf behou en in die verband laat Plato homself 
SOOS volg uit: 

I belong to the school of thought which maintains 
that luxury makes a child badtempered; irritable, 
and apt to react violently to trivial things. At 
the other extreme, unduly savage repression turns 
children into cringing slaves and puts them so 
much at odds with the world that they become unfit 
to be members of the community (Plato, The Laws 
1972:275). 

Aristoteles was weer die mening toegedaan dat 'n kind jonger as 
vyf jaar nie aan strenge dissipline onderwerp moet word nie, 
aangesien dit die kind se groei kan belemmer (Verster 1977:236). 

3.5.5 Die beeindiging van die vader se opvoedingsverantwoordelikheid 

Alhoewel die Spartaanse vader 
opvoeding van sy seun gehad het, 

'n aandeel aan die vroegste 
is sy opvoedingsverantwoorde-

likheid beeindig wanneer die seun na sy sewende jaar uit die 
huisgesin geneem is sodat enige individualisering wat moontlik 
uit 'n hegte gesinslewe kon spruit, uitgewis kon word. Die seun 
se opvoeding was dus nou in staatshande aangesien hy voortaan as 
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staatseiendom beskou en verder in kampskole fisies opgevoed sou 
word (Verster, Theron & Van Zyl 1982:125). Die vader kon egter 
wel nag 'n opvoedingsrol vervul in die sin dat daar onder die 
Spartane die gebruik was dat 'n ouer man 'n jong seun as 
beskermling kon kies aan wie hy 'n navolgenswaardige voorbeeld 
kon stel en vir wie se vordering en prestasies hy grootliks 
verantwoordelik was (Verster, Theron & Van Zyl 1982:29). 

Oak in Athene is die grootste deel van die seun se opvoeding na 
sy sewende jaar buite die gesin voortgesit aangesien die 
paidagogos in 'n skoal nou verantwoordelikheid moes aanvaar vir 
die kind se karaktervorming en sy sedelike gedrag (Verster, 
Theron & Van Zyl 1982:29-30). Die paidagogos het deur die 
voorbeeldigheid van sy eie lewe, voorskrifte, hulp en leiding, 
beskerming en toesig 'n belangrike bydrae tot die kind se 
opvoeding gelewer. 

3.6 SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKING 

Ten spyte daarvan dat stadstate ontstaan, gegroei en tot niet gegaan 
het, demokrasie en oligargie as regeringsvorme om bestaansreg gewed
ywer het, vreemde heersers gekom en gegaan het, het die gesin as 
instelling in antieke Griekeland bly voortbestaan (Lacey 1968:9). Na 
die Homeriese tydperk het dit egter nie langer die sentrale plek in 
die opvoedingsmilieu van veral die seun beklee nie (Lacey 1968:177). 

Ten spyte daarvan dat die Atheense gesinsopvoeding meer gebalanseerd 
was as die van Sparta, is die diens aan die staat oak by eersgenoemde 
groep vooropgestel. Die Atheense vader het sy aandag hoofsaaklik op 
sake rakende die polis toegespits (Slater 1974:10) met die gevolg dat 
hy eintlik maar min of weinig aandag aan die opvoeding van die kind 
binne gesinsverband geskenk het. Hierdie taak is dus grootliks deur 
die moeder verrig. Die Atheense moeders was egter oar die algemeen 
feitlik ongeletterd en hulle kon die kind maar weinig intellektuele 
onderrig gee. Tog was dit die moeder en oppasster, en nie die vader 
nie, wat gedurende die eerste sewe jaar die basis van die kind se 
opvoeding binne gesinsverband vasgele het (Laurie 1970:252 en Goodsell 
1934:109). 
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Ten slotte kan daar derhalwe gekonstateer word dat die vader se 
opvoedingsrol eintlik uiters gering was. Die verval van die Griekse 
beskawing kan selfs moontlik aan die "geringe" opvoedingsrol van die 
vader toegeskryf word. Dit moet egter steeds in gedagte gehou word 
dat elke volwasse man met 'n kind bemoeienis gemaak het en in sy 
opvoeding ingegryp het. Dit moet ook in gedagte gehou word dat die 
sosiale ordening sodanig was dat die vader in die kort tydperk wat hy 
intens met sy kinders gemoeid was, werklike "kwaliteit" opvoedings
leiding kon gee. Bowendien kan die intense opvoedingsbemoeienis van 
die moeder met haar kinders ook nie misken word nie en al hierdie 
faktore afsonderlik en gesamentlik was moontlik verantwoordelik dat 
die antieke Griekse beskawing sulke ongekende hoogtepunte bereik het. 
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HOOFSTUK 4 DIE OPVOEDINGSROL VAN DIE ROMEINSE VADER 

4.1 ANTIEKE ROME 'N HISTORIES-KULTURELE OORSIG 

Alhoewel geen presiese jaartal vir die stigting van Rome aangegee word 
nie (daar bestaan egter redelike eenstemmigheid dat dit ± 750 vC moes 
gewees het (Verster 1977:85 en Kruger 1979:83) is dit wel 'n voldonge 
feit dat Rome, ongeveer in die middel van Italie en omring deur die 
vlakte wat in die antieke tyd as Latium bekend was, langs die oewer 
van die Tiberrivier op sewe heuwels ontstaan het (Breasted 1970:257 en 
Petrie 1966:7). Volgens die bekendste legende was die broers Romulus 
en Remus, afstammelinge van 'n Trojaanse 
eintlike stigters van Rome (Boren 1965:15). 

immigrant, Aeneas, die 
Die nuwe stad is dan ook 

na Romulus, die eerste koning, vernoem. Romulus, sowel as die ses 
konings wat na horn oor Rome as koninkryk regeer het (in 510 vC was die 
laaste koning iets van die verlede : Breasted 1970:259) het Rome se 
grondgebied en invloedsfeer geweldig uitgebrei (Rostovtzeff 1967:16 en 
Verster 1977:86). 

Teen die begin van die agste eeu vC was Latium nog die agterlikste 
deel van Italie. As 'n onooglike nedersettinkie was die stadstaatjie 
Rome omring deur volksgroepe wat al 'n betreklike hoe beskawingspeil 
bereik het (Verster, Van Heerden & Van Zyl 1982:13). Die Etruskers 
het noord van. die latere stad Rome gewoon, terwyl die bloeiende 
Griekse handelstede van Suid-ltalie en Sicilie suid daarvan gele het 
met die Oskies-Umbriese groepe ten ooste daarvan (Verster 1977:85). 

Die Italiaanse bevolking is in patrisiers (bevoorregte adellikes) en 
plebejers (gewone, werkende burgerlikes) verdeel. Alhoewel die 
patrisier-aristokrate die grondbesitters was, het dit egter nie 
noodwendig beteken dat al die plebejers arm was nie. Wigman 
(1958:225) wys daarop dat dit veral die ryk plebejers was wat na 
politieke en sosiale gelykstelling met die patrisiers gestrewe het. 

In die vroee Romeinse staat was die koning (rex) die lewende simbool 
van die ryk se eenheid, krag en outoriteit. Rome is 'n paar eeue lank 
deur konings regeer. Die koning het 'n Raad van Oues (Senatus) - wat 
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uit verteenwoordigers van die rykste adellike families (gentes) 
bestaan het - gehad om horn te adviseer {Verster 1977:86). Toenemende 
tirannie onder die laaste drie Etruskiese konings het egter in 510 vC 
tot 'n coup de'etat in Rome gelei en die monargie is deur 'n Republiek 
vervang {Verster 1977:86-87). Alhoewel die senaat van adellikes bly 
voortbestaan het, het twee magistrate {eers praetores en later consuls 
genoem) wat jaarliks verkies is, in die plek van die koning gekom. 

Die verdeling van die bevolking in patrisiers en plebejers is egter 
nie deur die instelling van die Republiek opgehef nie, met die gevolg 
dat daar tot in 260 vC gedurige konflik tussen hierdie groepe was 
{Kruger 1979:83 en Verster 1977:87). Allcroft en Masom {1970:49) wys 
daarop dat die plebejers in 494 vC toegelaat is om twee tribunes - 'n 
instelling wat uit verkose amptenare bestaan het en ten doel gehad het 
om hulle {die plebejers) teen die magistrate te beskerm - aan te stel. 
Die plebejers se aandrang op wetlike beskerming teen die magistrate en 
die versagting van die wette teen skuldenaars, het teen ± 450 vC 
uitgeloop op die eerste geskrewe Romeinse wetgewing, naamlik die 
sogenaamde De Leges XII Tabularum of Twaalf Tafels {Verster 1977:87 en 
Glover 1968:183). Heichelheim en Yeo {1962:87) het die belangrikheid 
van die wette met betrekking tot die maatskaplike ordening van Rome 
soos volg saamgevat: 

In short, ... they established in principle some 
equality in law between patrician and plebeian 
and, more or less, the equality of all free 
citizens before the law. The code was the 
foundation of the Roman state, and more 
significant than a thousand military victories. 

Gedurende die tydperk 264 vC tot 30 vC het Rome horn te midde van groot 
buitelandse oorloe asook verskeie binnelandse woelinge bevind. Die 
klein Italiaanse hoofstadjie het egter deur sy ongelooflike militere 
suksesse gegroei tot die sentrum van 'n wereldryk terwyl 'n beskeie 
stadsbestuur weldra verander het tot 'n regering oor volke wat groot 
werelddele bewoon het : Suid-Gallie, Spanje, Noord-Afrika, Klein Asie 
en Griekeland {Verster 1977:89). Sy uitgestrekte grondgebied en 
probleme met die beheer daarvan sou egter later tot die val van die 
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Republiekeinse Rome lei (Breasted 1970:292). 

Aanraking met vreemde volke en veroweringstogte in die buiteland, het 
Italie nie onbe1nvloed gelaat nie, aangesien die invloei van rykdom en 
die verspreiding van veral die Helleense kultuur gedurende die tydperk 
van buitelandse oorloe (264 vC - 30 vC) 'n rewolusie ten opsigte van 
die ekonomiese, sosiale en morele lewe van die Italiaanse gemeenskap 
tot gevolg gehad het (Verster 1977:89). 

'n Groep kapitaliste se mag en invloed in sowel Rome as die provinsies 
het toegeneem, terwyl die aristokratiese senaatslede en die magistrate 
in weelde begin lewe het. Die konsolidering van landbougrond in die 
hande van 'n paar persone, die beoefening van veeteelt in plaas van 
landbou (koring kon goedkoper uit die kolonies - veral Sicilie 
ingevoer word as wat dit plaaslik verbou kon word) en die invoer van 
slawe-arbeiders uit die Ooste, het tot gevolg gehad dat baie 
kleinboere noodgedwonge hul plasies verlaat het en in die stede as 
proletariaat, armoedige dagloners, begin saamwoon het (Arnott 1970:65 
en Verster 1977:89). Die veranderde ekonomiese omstandighede het die 
maatskaplike ordening versteur en ook die morele lewe diepgaande 
be1nvloed (De Burgh 1967:253). 

Die ontwrigting wat met die buitelandse oorloe gepaard gegaan het, het 
tot gevolg gehad dat die senaat die enigste konstitusionele liggaam 
geword het wat by magte was om staatsaangeleenthede te organiseer: 

At the close of the third century, the senate, in 
addition to its historic power of giving advice to 
the magistrates, wielded almost exclusive control 
over foreign affairs, provincial organization, 
finance, religion, and all vital matters of public 
policy (De Burgh 1967:258). 

Die bevolking het teen hierdie toenemende mag van die senaat in 
op~tand gekom. Die stryd tussen die senaat en die demokratiese 
opposisie onder leiding van Tiberius Gracchus, het in 133 vC ontvlam 
(Verster 1977:90). Rostovtzeff (1967:126) wys daarop dat die orde 
eers in 60 vC tot 'n mate herstel is toe 'n triumviraat, bestaande uit 
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Pompejus, Marcus Crassus en Julius Caesar (al drie was befaamde 
leeraanvoerders) die regering feitlik oorgeneem het. In 45 vC het 
Julius Caesar alleenheerser van Rome geword toe hy deur die senaat tot 
lewenslange diktator verkies is en die konsulamp afgeskaf is (Verster 
1977:90 en De Burgh 1967:272). 

Julius Caesar het geweier om die titel van keiser te aanvaar en het 
probeer om die uiterlike skyn van die Republiek (dit wil se 'n 
demokratiese bestuurstyl) te handhaaf. In 44 vC het gerugte dat hy 
van plan sou wees om die titel van koning aan te neem, daartoe 
aanleiding gegee dat hy in die senaatsaal vermoor is (Rostovtzeff 
1967: 138). 

Nadat Rome vir 'n aantal jare deur 'n tweede triumviraat regeer is, 
het Octavius Augustus, 'n kleinneef en aangenome seun van Julius 
Caesar, in 31 vC hoof van die Romeinse Ryk geword (Boren 1965:86 en 
Verster 1977:91). Alhoewel keiser Octavius Augustus ook pogings 
aangewend het om die republikeinse aard van die regering te behou, het 
sy regering nogtans die begin van die keisertydperk gekenmerk wat in 
27 vC begin het en wat byna 500 jaar sou duur (De Burgh 1967:276). 

Augustus is deur 'n paar swak regeerders (keisers) opgevolg en tydens 
die regering van een van hulle, naamlik Nero (54 nC tot 68 nC) is daar 
met die vervolging van die Christene begin (Verster 1977:91). Ten 
spyte van die toedrag van sake, was die eerste twee eeue in die 
keiserryk se geskiedenis bekend as die "Goue Tydperk". 

Keiser Diocletianus (284 nC - 305 nC) het besef dat die Romeinse Ryk 
te groot geword het om doeltreffend te verdedig en daarom het hy die 
Ryk in 'n oostelike en westelike gebied verdeel (Verster 1977:91 en 
Kruger 1979:84). Die verdeling in 'n Oos-Romeinse en 'n Wes-Romeinse 
Ryk het in 395 nC 'n permanente reeling geword. 

In 476 nC het die Wes-Romeinse Ryk (met Rome as hoofstad) tot 'n val 
gekom toe Romulus Augustulus deur 'n invallende Germaanse generaal, 
Odoaker, as keiser afgesit is en die gebeure het dan ook die 
sogenaamde "Donker Eeue" ingelui (Verster 1977:91 en Verster, Van 
Heerden & Van Zyl 1982:13). Die Oos-Romeinse Ryk (met Konstantinopol 
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as hoofstad) het sukkelend bly voortbestaan totdat dit in 1453 nC deur 
Mohammedaanse Turke oorweldig is (Kruger 1979:84 en Verster, Van 
Heerden & Van Zyl 1982:13). 

4.2 ENKELE GRONDTREKKE VAN DIE ROMEINSE OPVOEDING 

Verskillende outeurs onderskei verskillende tiperende tydperke in die 
Romeinse geskiedenis. Die kritiese bevraging van die meriete van die 
uiteenlopende standpunte in hierdie verband, is 'n aangeleentheid wat 
buite die bestek van hierdie studie val. 

Vir die doel van hierdie verhandeling (waar 'n oorsigtelike beeld van 
die opvoedingsrol van die Romeinse vader beoog word) is slegs twee 
tydperke van belang, naamlik die vroee Romeinse en die Grieks-Romeinse 
(hellenistiese/gehelleniseerde) tydperke. In die bespreking wat volg, 
sal 'n kort tipering van die opvoedingswerksaamhede gedurende die twee 
tydperke gegee word. 

4.2.1 Die vroee Romeinse opvoeding, 750 vC - 146 vC 

Dit was 'n pionierstydperk met feitlik geen formele skole nie en 
derhalwe was die ouers, en by name die vader, primer 
verantwoordelik vir die praktiese en krygskundige opleiding van 
die kind (Pistorius 1976:59). Volgens Coetzee (1970:65) was die 
opvoedingsdoel om die goeie man, die goeie burger, die goeie 
staatsman, die goeie soldaat en die goeie ambagsman te vorm. 
Coetzee (1970:65-66) wys daarop dat die Romeine uit hierdie 
tydperk van mening was dat 

die mens goed is nie omdat hy 'n wysgeer is nie, 
maar omdat hy die essensiele deugde besit, en 
daaronder het die Romein ingesluit vroomheid, 
gehoorsaamheid, manlikheid, moed, dapperheid, 
vlyt, eerlikheid, versigtigheid, opregtheid, erns, 
soberheid, waardigheid, volharding, beskeidenheid. 

Kinders is dus tot deugsaamheid, gehoorsaamheid en respek vir die 
volk se wette, tradisie en godsdiens begelei (Pistorius 1976:59). 
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Venter (1963:8) wys daarop dat die vroee Romeinse opvoeding deur 
die nastrewing van veral vier ideale gekenmerk is, naamlik die 
morele ideaal waarvan die essensie die vorming van die gewete en 
die inprenting van 'n streng sisteem van morele waardes was; die 
gesins- of familie-ideaal (die mos maiorum) wat beteken dat die 
nasionale tradisies, maar ook die tradisies van die familie in 
breer kring, onderrig moes word; die religieuse ideaal as 
gehoorsaamheid aan die gode en die ideaal om die landelike deugde 
van hardwerkendheid, spaarsaamheid en ernstigheid aan te kweek. 

Die gehelleniseerde Romeinse opvoeding, 146 vC - 476 nC 

Griekse opvoedingsidees en -gebruike het die Romeinse Republiek 
na die verowering van Griekeland deur Rome in 146 vC binne
gestroom en 'n groat invloed op die Romeinse opvoeding gehad 
(Kruger 1979:85). 

Weens die Grieke se invloed is daar nou meer aandag bestee aan 
die literere en verstandelike vorming van die jeug en gevolglik 
het goeie taalbeheer en volmaakte welsprekendheid algaande die 
hoofsaak in die onderwys geword (Coetzee 1970:66). Dit moet 
egter beklemtoon word dat die prakties-sedelike elemente nooit 
verdwyn het nie, want alhoewel die nadruk geval het op die 
opleiding van die welsprekende orator, was dit dan tog die 
sedelike goeie orator. Die doel van die opvoeding onder Griekse 
be1nvloeding het dus geword 

die vorming van die goeie man, ervare as spreker 
en sedelik hoogstaande en van praktiese 
diensvaardigheid vir die staat (Coetzee 
1970:66). 

Venter (1963:8) sluit by hierdie siening van sake aan as hy 
daarop wys dat die opvoedingsideaal gedurende die gehelleniseerde 
Romeinse tydperk deur die term humanitas gekarakteriseer is wat 
eintlik niks anders was nie as 'n paging om 'n sintese te 
bewerkstellig tussen die beste in die Griekse en Romeinse 
opvoedingstelsels. Die humanitas-ideaal versinnebeeld dus die 
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kombinering en samesmelting van twee opvoedingsdoelstellings: die 
vorming van 'n welsprekende, maar sedelike goeie redenaar. 

Om die humanitas-ideaal te verwesenlik kon die onderrig van 
kinders nie langer deur slegs die vader en moeder behartig word 
nie en gevolglik is die skole van die litterator, gra11111atikus en 
die retor gestig (Venter 1963:8 en Kruger 1979:86). Die skole 
het dan oak mettertyd gesinsopvoeding vir ouer kinders grootliks 
vervang. 

Die twee grootste opvoedkundige denkers van hierdie tydperk was 
Marcus Tullius Cicero (106 vC - 43 vC - 'n groat Romeinse orator 
en staatsman) en Marcus Fabius Quintilianus (35 nC - 100 nC - wat 
as die eerste amptelik gesalarieerde onderwyser in Rome Retoriek 
onderrig het). Cicero sowel as Quintilianus het die vorming van 
die (volmaakte) redenaar beklemtoon. Quintilianus, wat klein
kinderopvoeding as van die uiterste belang beskou het, het groat 
waarde aan die rol van beide ouers as opvoeders van die kind 
geheg (Kruger 1979:86). Hy het dit dan oak beklemtoon dat albei 
ouers, en nie net die vader nie, goed geleerd moet wees. 

Gesien teen hierdie histories-kulturele agtergrond en oak teen 
die agtergrond van die vroee Romeinse en die gehelleniseerde 
Romeinse opvoedingswerklikheid kan die Romeinse kindbeeld nou 
kursories bespreek word. 

4.3 DIE ROMEINSE KINDBEELD 

Die Romeine (en dan veral in die vroee Romeinse tyd) was meer as die 
Grieke aan familie en stam geheg. Die hoe premie wat op kinders in 
die Romeinse huisgesin geplaas is, kan in 'n groat mate toegeskryf 
word aan die hegte familieband (Kruger 1979:105). Getroude paartjies 
het met groat verlange uitgesien na kinders en daar was groat hartseer 
indien daar nie kinders was nie, of indien kinders aan die dood 
afgestaan moes word (Balsdon 1969:85). Die begeerte na veral seuns 
was sterk omdat hulle sou verseker dat die familie voortgeplant, 
godsdienstige rituele voortgesit en eiendom aan 'n wettige erfgenaam 
bemaak kon word (Queen, Habenstein & Adams 1961:166). Die seun was 
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vir die vader 'n verpersoonliking van homself want deur sy seun sou hy 
onsterflikheid verkry en voortleef (Cronje & Venter 1958:73-74,-95). 
Ouers wat geen seuns gehad het nie, het uit desperaatheid hul dogter 
'n huwelik laat aangaan op voorwaarde dat die kinders uit die huwelik 
tot die dogter se familie sou behoort in plaas van andersom (Kruger 
1979:112) want sodoende sou die dogter dan die vaderlike bloed 
voortplant en sou daar sorg vir sy afgestorwe gees wees (Cronje & 
Venter 1958:107). 

Daar moet egter daarop gewys word dat die natuurlike gesinsbinding wat 
daar tussen ouers en kinders bestaan het nie die enigste binding was 
nie, aangesien kinders wat in 'n Romeinse gesin gebore is, lede van 
die familia (dit is die huisgesin plus alle ander familielede: Dilke 
1975:79 en Hadden & Borgatta 1969:73) geword het deur 'n godsdienstige 
ritueel wat 
voorgestel 
1979:105). 

hulle dan ook aan die "spirituele lede" van die groep 
en gekoppel het (Eby & Arrowood 1949:528 en Kruger 
Kinders was dus 

the bearers and the hope of the family cult [and] 
it was this high destiny and dignity of theirs 
which made their sense of filial duty and of 
submission to parental authority of such great 
importance (Eby & Arrowood 1949:528). 

In die vroee Romeinse opvoeding was die respek, soms feitlik verering, 
waarmee die kinders bejeen is, opvallend (Kruger 1979:105). Geen 
suiwerder simbool van respek teenoor seunskinders kon gevind word as 
in die gebruik om hulle die toga praetexta (die knape-toga met 'n pers 
streep om die kant) tot puberteit te laat dra nie. Die toga is gedra 
as simbool van 'n seun se onskuld en suiwerheid asook om horn te 
herinner aan die verpligtinge wat hy teenoor die staat en die 
familiegroep het (Castle 1961:115). 

In die Romeinse gesin het die vader, die pater familias, feitlik 
onbeperkte mag en invloed gehad; selfs nog meer as in ander 
beskawings van die tyd: 

The Roman type of family is unique, when compared 
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not only with the modern family but with that in 
other ancient societies, in its extreme assertion 
of patriarchal authority. Its root-ideas of unity 
and power were realized exclusively in the person 
of its head. The father (pater familias) 
possessed throughout his life absolute authority 
(patria potestas) over the persons and goods of 
wife, sons, unmarried daughters, clients and 
slaves. Within the family he was sole owner of 
property, sole priest and guardian of the family 
sacra, and sole judge (De Burgh 1967:229). 

As gesinshoof het die vader dus die reg gehad om sy kinders te gesel, 
as slawe te verkoop, te verban en selfs om die lewe te bring. 
Alhoewel daar in die toepaslike literatuur geen klinkklare bewyse 
gevind kon word dat kinders verkoop is nie, is daar egter wel bewyse 
dat kinders om die lewe gebring is. 

Alhoewel die vader onbeperkte gesag en beskikkingsreg oor sy kinders 
gehad het, was eerbiedige liefde tussen ouers en kinders nie iets 
onbekends in antieke Rome nie (Durant 1944:57 en Pistorius 1976:60). 

Anders as by die Grieke het die Romeinse moeder self haar kinders 
versorg en grootgemaak en is kinders nie aan die sorg van 'n 
pleegmoeder of slavin toevertrou nie (Eby & Arrowood 1949:528). 

Gedurende die Hellenistiese tydperk het die hegte gesinslewe saam met 
tradisionele opvattinge aangaande die huwelik en die gesag van die 
vader as gesinshoof, verval (Verster, Theron & Van Zyl 1982:66; Kruger 
1979:106 en Verster 1977:241). Gepaardgaande daarmee het ook die 
kindbeeld verander en skade gely. Kinders het 'n oorlas geword wat 
ouers verhinder het om sosiale funksies en openbare geleenthede by te 
woon met die gevolg dat die versorging van kinders al meer in die 
hande van bediendes (veral Griekse slawe wat hul taal aan die 
kleingoed kon leer) gelaat is (Johnston 1903:71). 'n Onwilligheid om 
te trou en verantwoordelikheid vir (onwelkome) kinders te aanvaar het 
aanleiding gegee tot aborsie en blootstelling (Verster 1977:241-242 en 
Kruger 1979:106). 
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Alhoewel die bekendste opvoedkundige uit hierdie tyd, Quintilianus, 
nie 'n blinde verering vir die kind gehad het nie (Kruger 1979:107) 
wys hy nogtans daarop dat die leerling onder leiding van die 
onderwyser aan homself oorgelaat moet word om onafhanklikheid, 
selfstandigheid en oorspronklikheid te verwerf (Coetzee 1970:76 en 
Venter 1963:9). Hy het dit oak beklemtoon dat die opvoeding altyd 
rekening moet hou met die aanleg en besondere aard van die kind 
(Pistorius 1976:68; Coetzee 1970:76 en Venter 1963:9). 

Die vader se absolute gesag en beskikkingsreg oar sy kinders was teen 
die tweede eeu na Christus finaal iets van die verlede en 
"geemansipeerde" kinders het op die toneel verskyn. Die prys wat vir 
die emansipasie van die kind betaal is, was hoog, want bandeloosheid 
en ongekende bedorwenheid het hoogty gevier (Verster 1977:242). 
lndien vaders (nou sander enige absolute beskikkingsreg) nag gesag oar 
hulle kinders wou uitoefen, is dit volgens die getuienis van Seneca 
deur die moeders ondermyn: 

The father orders his children to be aroused from 
sleep in order that they may start early upon 
their pursuits ... But the mother fondles them in 
her lap, wishes to keep them out of the sun, 
wishes them never to be unhappy, never to cry, 
never to toil (Seneca 1953: "On Providence", II, 5 
in: Moral Essays Vol.I). 

Gesien teen die agtergrond van die Romeinse siening van die kind, sal 
die Romeinse gesin en 'n algemene tipering van gesinsopvoeding 
vervolgens aan die orde gestel word. 

4.4 DIE ROMEINSE GESIN EN 'N ALGEMENE TIPERING VAN GESINSOPVOEOING 

Die Romeine se kosbaarste kultuurbesit was ongetwyfeld hul gesinslewe. 
Die vroee Romein se liefde vir sy huis was diepgaande aangesien sy 
lewe om 'n eie tuiste en eie kinders gesentreer het (Mommsen 1901:59). 
Dit lei derhalwe geen twyfel nie dat die huwelik vir die Romeine 'n 
saak van die grootste belang was omdat dit ten doel gehad het die 
verwekking van kinders ter wille van die behoud en voortsetting van 
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die gesinslewe met sy sacra (heilige plegtighede} (Durant 1944:68 en 
Balsdon 1962:190). Egpare was veral begerig om _ouers van seuns te 
word wat later as burgers die staat in tye van vrede en oorlog kon 
dien (Fowlers 1937:141). Om egter vir burgerskap te kon kwalifiseer, 
moes 'n kind uit 'n wettige huwelik (iustum matrimonium} gebore word 
(Kruger 1979:89). 

In die vroee Romeinse tyd was die gesin - wat gewoonlik bestaan het 
uit die vader, die moeder, hulle kinders, kleinkinders, alle bediendes 
en slawe, die Lares (voorvadergeeste} en die Penates (huisgode} 
(Caldwell & Gyles 1966:409; Heaton 1961:39 en Eby & Arrowood 1949:525} 
- die belangrikste opvoedingsinstelling. Trouens, vir verskeie eeue 
na die ontstaan van Rome in 753 vC was die gesin die enigste 
instelling wat direk met die opvoeding van die kind gemoeid was: 

Within its revered precincts, - sacred to Vesta, 
Goddess of the hearth, to the Lares, spirits of 
ancestors, and to the Penates who blessed the 
family store, - the child was nurtured in rigorous 
simplicity and trained in those hardy virtues and 
habits of industry and self-control which were of 
the utmost value to the family and the state 
(Goodsell 1923:125). 

In die Republiek het die gesin die opvoeding oorheers aangesien dit 
vir die vroee Romeine die aangewese plek was waar kinders opgevoed 
moes word (Eby & Arrowood 1949:528). Binne gesinsverband het die 
vader ('n absolute gesaghebber} en die moeder in 'n atmosfeer van 
groot eerbied, gedeel in die heilige plig om hulle kinders op te voed. 

In die Romeinse gesinsopset het die vrou en moeder 'n belangrike plek 
beklee. Sy is met die grootste liefde en respek behandel (Pistorius 
1976:60; Goodsell 1934:119; Durant 1944:58 en Verster 1977:95) en het 
groot invloed uitgeoefen (De Keyser 1969:59 en Cronje & Venter 
1958:62). Sy is as haar manse gelyke beskou (Treble & King 1969:74; 
Eby & Arrowood 1949:527 en Wilkins 1905:6) en enigeen wat haar beledig 
het, het die dood verdien (Holtzhauzen 1959:60 en Wilkins 1933:56). 
Die Romeinse vrou het haar daaglikse pligte in die artium (die vertrek 
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waar die gesinsaktiwiteite hoofsaaklik plaasgevind het) verrig en het 
nie in afsondering van haar huisgenote geleef soos haar Griekse 
eweknie wat tot die vrouevertrekke beperk was nie (Petrie 1966:107 en 
Goodsell 1934:119). Inteendeel, 

she shared her husband's 
of wifely and motherly 
age (Barrow 1968:21). 

life and set a standard 
virtues envied in a Tater 

Die vroee Romeinse burgers het nie daarmee genoee geneem dat 'n 
onbekende versorgster hulle kinders moes opvoed nie (Goodsell 
1934:130). Tacitus (55 nC - 117 nC: Romeinse geskiedskrywer en 
konsul van Rome in 97 nC) het hom later oor hierdie besondere 
ingesteldheid van sy voorgeslagte soos volg uitgelaat: 

In the good old days, every man's son, born in 
wedlock, was brought up not in the chamber of some 
hireling nurse but in his mother's Tap, and at her 
knee. And that mother could have no higher praise 
than that she managed the house and gave herself 
to her children (Tacitus 1914:28, A Dialogue on 
Oratory). 

Die moeder het dit dus as 'n eer beskou om tuis te bly en haar plig as 
opvoedster teenoor haar kinders na te kom (Marrou 1956:232; Barrow 
1976:63 en Bardis 1963:232). Seuns sowel as meisies is dus aanvanklik 
deur die Romeinse moeder wat bekend was vir haar hoe morele waardes 
asook die invloed wat sy op die opvoeding en karakter van haar kinders 
gehad het, onderrig (Laurie 1970:310). Alhoewel die vader 
langsamerhand die opvoeding van die seun oorgeneem het, het die 
opvoeding van die meisie altyd die moeder se verantwoordelikheid gebly 
(Coetzee 1970:67). 

Die moeder moes haar dogters opvoed vir hul taak as toekomstige 
matronae (huismoeders) van Rome (Goodsell 1934:129; Tucker 
1910:307-308 en Johnston 1903:64). Groot klem is dus gele op die 
aankweek van die vroulike deugde van kuisheid, sedigheid en 
huislikheid (Coetzee 1970:67). 
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Na die Puniese oorloe (die oorloe waarin Rome Carthago geleidelik 
oorwin het en wat tussen 264 vC en 146 vC gevoer is) is die huwelik en 
die gesin in die algemeen as minder belangrik begin beskou (Queen, 
Habenstein & Adams 1961:171-172). Die huwelik is deur baie ook nie 
meer as 'n heilige plig teenoor staat en familie beskou nie (Kruger 
1979:94 en Verster, Theron & Van Zyl 1982:129) maar eerder as 'n 
verbygaande avontuur van min geestelike belang, 'n los kontrak vir die 
wedersydse daarstelling van fisiese gemak of politieke steun (Durant 
1944:363). Al groter getalle jong mense het glad nie getrou nie 
terwyl die losser en korrupter sedelike verhoudinge en die 
oppervlakkige siening van die huwelik veel meer egskeidings tot gevolg 
gehad het (Queen, Habenstein & Adams 1961:176 en Kruger 1979:95). 

Die toedrag van sake het die reinheid en eerbaarheid van die Romeinse 
vrou verswak (Johnston 1903:65) en gepaardgaande daarmee het ook haar 
opvoedingsrol binne gesinsverband verander. Die moeder se 
belangstelling het nou buite haar gesin begin le (Balsdon 1962:45) met 
die gevolg dat oppassters of slawe haar kinders moes versorg 
(Friedlander s.a.:228-229). Die vervlakking van die gesinslewe, die 
huwelik en sedelikheid het aanleiding gegee tot 'n verandering in die 
opvoedingsisteem (Kruger 1979:120). Tacitus het horn soos volg hieroor 
uitgelaat: 

Nowadays, ... , 
their birth 

our children are handed over at 
to some silly little Greek 

serving-maid, with a male slave, who may be any 
one, to help her, - quite frequently the most 
worthless member of the whole establishment, 
incompetent for any serious service. It is from 
the foolish tittle-tattle of such persons that the 
children receive their earliest impressions, while 
their minds are still pliant and unformed; and 
there is not a soul in the whole house who cares a 
jot what he says or does in the presence of its 
lisping little lord. Yes, and the parents 
themselves make no effort to train their little 
ones in goodness and self-control; they grow up 
in an atmosphere of laxity and pertness, in which 
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they come gradually to lose all sense of shame, 
and all respect both for themselves and for other 
people (Tacitus 1914:29, A Dialogue on Oratory). 

Die toedrag van sake het nie net die gesin nie, maar ook die staat 
nadelig be1nvloed. 

Na die derde eeu na Christus en onder die invloed van die verowerde 
Grieke het die opvoeding van die Romeinse kind nou grootliks buite die 
gesin begin plaasvind (Kruger 1979:117). Aangesien die opvoeding meer 
literer en intellektueel van aard geword het (Goodsell 1923:148) het 
die skole, deels omdat hulle beter daarvoor toegerus was, maar ook 
omdat ouers traag was om hul verantwoordelikheid as opvoeders na te 
kom, die taak van die ouers begin oorneem (Oosthuizen 1943:12 en 
Goodsell 1923:148). 

Die veranderinge ten opsigte van die Romeinse gesinslewe en die 
verskuiwing van die ouers se opvoedingsverantwoordelikhede na die 
skole, is weerspieel in die veranderende opvoedingsrol van die vader 
wat mettertyd ingetree het. 

Die opvoedingsrol wat die Romeinse vader vervul het, sal vervolgens 
aan die orde gestel word. 

4.5 DIE OPVOEDINGSROL VAN DIE VADER 

Na 'n kort tipering van die Romeinse vader se opvoedingsverantwoorde-
1 ikheid, sal vier komponente van sy opvoedingsrol, te wete die ten 
opsigte van sy kinders se religieus-sedelike vorming, beroeps
voorbereiding, asook sy rol ten opsigte van die toepassing/handhawing 
van tug en dissipline, bespreek word. 

4.5.1 Die vader se opvoedingsverantwoordelikheid 

Gedurende die vroee Romeinse tydperk (750 vC - 146 vC) was daar 
geen georganiseerde onderwys nie en derhalwe was die gesin, en by 
name die vader as gesinshoof, uitsluitlik verantwoordelik vir die 
opvoedingsverloop ten opsigte van sy kinders (Pistorius 1976:59). 
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Aangesien regerings tot die tyd van die Imperiale Ryk (31 vC -
476 nC) die morele en intellektuele opvoeding van die toekomstige 
burger hoofsaaklik in die hande van die Romeinse ouers gelaat het 
(McDaniel 1963:70) was 'n stelsel van onderrig buite die gesin 
nie juis in aanvraag nie (Wilkens 1905:2). Die eerbiediging van 
die Romeinse tradisie van 

ut omnes liberos susceptos educarent necesse est 
(Vry vertaal as dit is noodsaaklik dat hulle 
[ouers] alle kinders wat aanvaar is, moet opvoed: 
Cowell 1961:37). 

het verder daartoe bygedra dat ouers hulle opvoedingsverant
woordelikheid geensins bevraagteken het nie. 

Gedurende hulle eerste ses lewensjare het die moeder self haar 
kinders, seuns en meisies, se versorging en opvoeding behartig. 
Besondere aandag is aan veral die morele vorming van die kinders 
gegee. Vanaf sy sewende jaar is die seun onder die vader wat as 
sy eintlike opvoeder beskou is, se sorg geplaas (Barclay 
1958:153; Goodsell 1934:131 en Marrou 1956:232). Deur woord en 
voorbeeld het die vader die Romeinse deugde van erns, pieteit, 
moed en lojaliteit teenoor die staat aan sy seun onderrig en dit 
by horn ingeprent (Goodsell 1934:130; Kruger 1979:124 en Coetzee 
1970:67). Vir sy seun(s) was die vader derhalwe die 
verpersoonliking van al die deugde wat aan die nageslag oorgedra 
moes word. 

lndien die vader nie sy opvoedingsverantwoordelikheid kon nakom 
nie, moes hy die verantwoordelikheid aan 'n bevoegde en 
betroubare slaaf of vryman van die huishouding toevertrou (Kruger 
1979:124; McDaniel 1963:74-75 en Balsdon 1969:93). Dit was egter 
sy plig om in sulke gevalle toesig oor die opvoedingsverloop te 
hou (Laurie 1970:320-321). 

Dit is belangrik om daarop te let dat die rol van die vader as 
die primere opvoeder van sy seun, nooit heeltemal verlore gegaan 
het nie, aangesien dit selfs in die dae van die Keiserryk nog bly 
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voortleef het. 

Na die verowering van Griekeland in 146 vC het die Griekse 
opvoedingsdenke die Romeinse opvoedingspraktyk grootliks 
beinvloed. Alhoewel gesinsopvoeding nog as belangrik beskou is, 
het die Romeinse ouers, ook die vader, die neiging getoon om 
hulle opvoedingsverantwoordelikhede aan die skole, en by name die 
onderwysers toe te vertrou (Bardis 1963:232; Verster, Van Heerden 
& Van Zyl 1982:130 en Goodsell 1923:146). 

Hierdie geneigdheid is aangehelp deurdat die Romeine mettertyd 'n 
byna volmaakte stelsel van onderwys ontwikkel het (Coetzee 
1970:68). Op sewejarige leeftyd het sowel seuns as meisies hul 
skoolloopbaan in die primere skoal (ludus of ludus litterarum) 
van die litterator of ludi magister begin (Power 1970:157-158). 
Die skoal van die litterator was 'n privaatonderneming sander 
enige staatstoesig en derhalwe kon ouers hulle kinders stuur na 
wie hulle wou. Die Romeinse seun het vanaf sy elfde tot 
sestiende jaar die skoal van die gra11111atikus bygewoon (Verster 
1977:434 en Coetzee 1970:68). Die bywoning van die skoal was 
geheel en al vrywillig. Benewens die professionele gra11111atici 
met hul privaatskole, was daar ook privaat-tutors 
(huisonderwysers) wat veral deur welgestelde gesinne in diens 
geneem is. As gevolg van die geleidelike agteruitgang van 
dissipline en leerlinggedrag in die skole en ook omdat gra11111atici 
oor die algemeen nie veel gehad het waarop hulle hul kon beroem 
nie (van hulle was slawe, ander was verstotelinge, geruineerde 
manne of bloat net sosiale mislukkings) het heelwat ouers die 
verantwoordelikheid op hulle geneem om na goeie tutors te soek 
wat tuis aan hul kinders onderrig kon verskaf (Verster, Theron & 
Van Zyl 1982:35). In die verband het die vader se opvoedings
verantwoordelikheid meegebring dat hy 'n geskikte tutor vir sy 
kinders moes kies. Daarna moes hy met die tutor van sy keuse die 
diensvoorwaardes en gelde bespreek. Seuns van sewentien en ouer 
kon in die retorskool 'n aanvullende sekondere kursus van twee of 
drie jaar deurloop om hulle as redenaars, regsgeleerdes en 
argitekte te bekwaam (Mulhern 1946:172 en Nakosteen 1965:127). 
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Alhoewel al die genoemde skole (die van die litterator, 
grillllllatikus en die retorskool) aanvanklik privaatinrigtings was, 
het die staat teen die eerste eeu na Christus begin om hulle te 
subsidieer (Eby & Arrowood 1949:516-517). Volgens Verster • 
(1977:434) het 'n custos, soortgelyk aan die Griekse pedagoog 
maar wat versigtiger gekies is, die kind na en van die skoal 
vergesel en sodoende die vader se rol van direkte toesig oar die 
kind oorgeneem. 

Quintilianus was die mening toegedaan dat die opvoeding van 
kinders in die eerste plek die plig en verantwoordelikheid van 
die vader is (Eby & Arrowood 1949:555). Hoewel hy die onderwyser 
in die algemeen as belangrik geag het, was hy baie nadruklik 
omtrent die kies van goeie onderwysers want vir horn was slegs die 
heel beste onderwysers goed genoeg vir die kind. Oaar het 
derhalwe noodwendig 'n enorme verantwoordelikheid op die vader se 
skouers gerus wanneer daar van horn verwag is om 'n tutor 
(privaatskoolonderwyser) vir sy kinders aan te wys. 

In die lig van sy opvoedingsverantwoordelikheid, sal die Romeinse 
vader se rol ten opsigte van die religieus-sedelike vorming van 
sy kinders vervolgens bespreek word. 

4.5.2 Die vader se rol ten opsigte van religieus-sedelike 
opvoeding 

4.5.2.l Religieuse opvoeding 

Godsdiens het 'n uiters belangrike plek in die lewe van die 
Romein beklee. Die huis van die vroee Romeinse gesin was 
gehul in religie en die gesinslede het hulself omring gevoel 
deur 'n wereld van geestelike "magte" of "werkinge", numina, 
wat nie as menslike gestaltes voorstelbaar was nie (Moore 
1938:8; Heichelheim & Yeo 1962:67 en Verster 1977:92). 

As gesinshoof (pater familias) was die Romeinse vader oak 
die godsdienstige hoof en priester van die familie wat moes 
toesien dat sy kinders en ander gesinslede die familiekultus 
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onderhou {Cronje & Venter 1958:90; Kruger 1979:127 en 
Verster 1977:92). Veral seuns, as toekomstige vaders, moes 
daartoe opgevoed word om te besef dat die pater familias die 
skakel moet vorm tussen die gestorwe voorvaders en die nuwe 
geslagte en dat hy as vader van die familie die gesag het om 
die nodige beslissings te maak in alle godsdienstige en 
gesinsaangeleenthede: 

In everythjng that concerned the sacra of the 
famny, the dedsjon must be wjth the famOy 
chjef. He must decjde who was to be admjtted 
to the famny and who excluded from H 

{Westrup 1939:150). 

Kinders moes weet dat elke huis sy eie gode het en dat die 
familie-aktiwiteit is wat nie godsdiens 'n gesins- en 

verwaarloos mag word 
Holtzhauzen 1959:84). 

nie {Eby & Arrowood 1949:527 en 
Zimmerman {1947:327) laat horn soos 

volg hieroor uit: 

Reljgjon dwelt not jn temples, but jn the 
house; each house had jts own gods ... , 
each group created Us own famny sacredness, 
so that because of beUef, faHh, or fear of 
some magjcal consequences members obeyed the 
famny. 

Die simbool van familie-eenheid en die sentrum van 
familie-aanbidding was die familie-haard, waar die Lares 
{voorvadergeeste) aanwesig en Penates {huisgode) gehuisves 
is {Laurie 1970:311; Wilkins 1905:10 en Kruger 1979:126). 
Kinders is dus deur aanskouing geleer dat die onblusbare 
vuur in die haard die teken van die godin Vesta, se 
teenwoordigheid is: 

She [Vesta] was pure spjrjt, the numen of the 
ljvjng flame ... she was the center of the 
famOy Ufe and worsMp. To her the head of 
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the house presented hi~ bride or new-born 
child (Heichelheim & Yeo 1962:68). 

Voorvaderaanbidding het 'n belangrike deel van die godsdiens 
gevorm en elke familie het daaraan meegedoen. Die kind is 
van jongsaf daarop gewys dat hy en sy familielede omring is 
deur Di Hanes, die vriendelike teenwoordigheid van die 
voorvaders wie se doodsmaskers teen die mure gehang het en 
wat elke familielid daaraan herinner het dat daar nie van 
die tradisionele wee afgedwaal mag word nie (Kruger 
1979:127). Die vader was ook verplig om sy seuns daarop te 
wys dat voortdurende offerandes aan die voorvaders gebring 
moet word. Die oorledenes bly eintlik voortleef en van tyd 
tot tyd ervaar hulle fisiese behoeftes wat deur hulle 
nageslag bevredig moet word (Venter 1957:69 en Queen & Adams 
1952:140). Die offerandes was 'n voorwaarde vir die 
voortbestaan van die voorvaders en indien hulle dit nie 
gedurig ontvang het nie, sou hulle rusteloos word, as spoke 
uit die grafte kom en hulle wreek (Westrup 1944:34-43). 

Die pater familias moes ook sy seuns onderrig aangaande die 
feit dat die voorvadergeeste slegs behaag kon word deur 
offerandes wat deur 'n direkte manlike afstammeling 
aangebied word: 

The ancestral cult, however, could only be 
transmitted by the male descendants. The son 
only could perform the sacra in the proper 
way: in the son's blood alone was the 
father's life perpetuated (Westrup 1934:103). 

Die vader moes dus sy seuns daarvan bewus maak dat dit om 
bogenoemde rede hulle dure plig en eintlik 'n religieuse eis 
is om in die huwelik te tree en kinders te he (Durant 
1944:67 en Venter 1957:68). Dit blyk dus dat die Romeinse 
seun aan die sy van sy vader in die Romeinse godsdiens 
geskool is (Kruger 1979:129 en Wilkins 1905:10). Benewens 
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die baie tyd wat spandeer is aan die onderrig van dogma en 
religieuse seremonies en gebruike, het die vader ook 
gewoonlik sy seun gehelp om verskeie religieuse liedere te 
memoriseer (Verster 1977:430). 

Ten slotte kan derhalwe gekonstateer word dat godsdiens een 
van die vernaamste familiebindinge was wat die lede tot een 
groot geheel saamgesnoer het (Venter 1957:65). 

4.5.2.2 Sedelike opvoeding 

Die vroee Romeine was konserwatiewe mense met 'n sterk 
patriotiese inslag en 'n ongekende toegewydheid aan wat 
hulle as sedelik reg beskou het (Verster 1977:429). Die 
geestesgesteldheid het dan ook aan die opvoedingsdoel van 
die vroee Romeinse tyd, naamlik die opvoeding van die kind 
tot 'n sedelike persoonlikheid, beslag gegee. Ouers het 
groot sorg bestee aan die skoling van hulle kinders in die 
eenvoudige maar belangrike lewensdeugde van die goeie 
Romeinse man en vrou en die gesin was 'n "skool" waarin die 
kind gevorm is vir die private en openbare lewe: 

The home, then, was a strict moral school in 
which youth was disciplined for private and 
public life. Thus the formal school played a 
minor part in early Rome, much education 
being devoted to character training, and that 
institutionalized in the home and family 
(Wilds & Lottich 1970:124). 

Vir die Romeinse ouers was virtus of manlikheid 'n baie 
belangrike lewensdeug. Hierdie deug het vereis dat 
verpligtinge met eer, moed en waardigheid nagekom moet word. 
Die vader moes sy kinders byvoorbeeld daarop wys dat as 
pater familias hy nie alleen gesinshoof nie, maar ook 
priester, landbouer of ambagsman, soldaat en burger is en 
dat elk van hierdie hoedanighede sekere eise aan die mens 
stel. Wie hierdie verpligtinge met eer, moed en waardigheid 



79 

kon nakom, het oor die omvattende deug van virtus beskik 
(Ferguson 1958:159-161). 

Die kind moes ook opgevoed word tot 'n tweede deug, naamlik 
die van pietas of pligsbesef en lojaliteit teenoor gesin en 
ouers, die staat en die gode. Volgens Barrow (1968:22) was 
pligsbesef en lojaliteit teenoor die staat slegs 'n 
uitbreiding van lojaliteit binne gesinsverband, terwyl 
lojaliteit teenoor die gode 'n verlengstuk van lojaliteit 
aan die staat was: 

You are pius to the gods if you admit their 
claims; you are pius to your parents and 
elders, and children and friends and country 
and benefactors, and all that excites, or 
should excite, your regard and perhaps 
affection, if you admit their claims on you, 
and discharge your duty accordingly; the 
claims exist because the relationships are 
sacred. 

Die vader moes oak toesien dat sy kinders 'n derde deug, 
naamlik die van gravitas, wat verantwoordelikheid en erns 
ingesluit het, vir hulself toeeien (Ferguson 1958:172-178). 

Al was welsprekenheid (as skoling vir die verstand of 
intellek) uiters noodsaaklik, is dit belangrik om daarop te 
let dat die onderwys en die opvoeding (ook in die gesin waar 
die pater familias 'n leidinggewende rol gespeel het) van 'n 
redenaar altyd gepaard gegaan het met die bybring van die 
deugde van wysheid, moed en selfbeheersing wat in die 
daaglikse omgang met die medemens tot uiting moes kom 
(Verster 1977:437). Die vader moes dus die kind ook opvoed 
tot 'n deugsame, sedelike en sosiale mens: 

Mere wisdom and contemplation is somehow lame 
and imperfect if no practical actions result 
from it. Such action is seen at its best 
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when it helps preserve human interests; and 
so it deals with the social unity of the 
human race (Cicero 1974, De Officiis, Boek I, 
153). 

Al die genoemde deugde was "praktiese" deugde wat 
noodsaaklik was vir die volbrenging van die mens se pligte 
en verantwoordelikhede as burger van die staat (Wilds & 
Lottich 1970:121 en Coetzee 1970:65) en het ook die 
grondslag gevorm van die mores maiorum, op dieselfde wyse as 
die waarvolgens die voorvaders geleef het en wat vir Rome se 
roem en mag verantwoordelik was (Verster 1977:100; Ferguson 
1958:159 en Barrow 1968:23). 

Die verandering in die sedes, die toenemende egskeidings en 
die verminderde pieteit teenoor die familie en die gesin wat 
daar na die Puniese Oorloe te bespeur was, het noodwendig 'n 
nadelige invloed op die denke, gevoel en gedrag van die 
kinders gehad (Kruger 1979:130-131). Cicero laat horn in De 
Republica soos volg uit oor die gevolge van die toedrag van 
sake: 

the father fears his son, the son flouts his 
father, all sense of shame disappears, and 
all is so absolutely free that there is no 
distinction between citizen and alien; the 
schoolmaster fears and flatters his pupils, 
and pupils despise their masters; 
(Cicero 1928 : De Republica I, par. 43/67). 

Na 'n egskeiding is kinders wat uit die huwelik gebore is, 
in die sorg van die vader gelaat (Balsdon 1962:219). 
Aangesien die Romeinse opvoeding, dus ook die morele 
opvoeding, grotendeels gebaseer was op die voorbeeld van die 
volwassenes, en by name die vader (Eyben 1972, Vol. 18, No. 
1:53) het hy 'n uiters belangrike verantwoordelikheid gehad 
aangesien hy genoemde nadelige invloede (wat daar na die 
Puniese Oorloe te bespeur was) deur woord en daad moes 
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probeer teewerk. 

Alhoewel Cicero nie die euwels van sy tyd (waaraan die jeug 
dikwels meegedoen het) enigsins goedgepraat het nie, het hy 
gepleit dat daar tog met die veranderende tye en opvattinge 
in die opvoeding (ook die sedelike opvoeding) rekening gehou 
moet word: 

Let us [also parents i.e. especially the 
father] allow youth to have its fling; down 
with regimentation; let us have some pleasure 
in our lives; the old way may be the true 
way, the right way - but you can have too 
much of a good thing. We must allow pleasure 
and enjoyment to get the better of ideals 
some of the time, provided that on these 
occasions young men observe the golden rule 
of moderation (Cicero 1970:245; Res 
Publica Roman politics and society 
according to Cicero,42). 

In sy De Officiis (Cicero 1974, De Officiis, Boek 1:13) 
beklemtoon Cicero egter ook dat geen groter en mooier 
geskenk aan die staat gebied kan word as 'n goed opgevoede 
jeug nie. Die Romeinse vader moes dus sy kinders so opvoed 
dat hulle eendag die vaderland tot nut en eer sou wees 
(Verster 1977:438). 

Lucius Annaeus Seneca Jnr. (3 vc - 65 nC - die bekende 
sedekundige filosoof en beroemdste Latynse skrywer van die 
Romeinse Goue Eeu) was die mening toegedaan dat die mens 
"siek" in die wereld kom; dat hy deur bose drifte beheers 
word en tot die kwaad geneig is (Verster 1977:440). 'n 
Primere vereiste vir die bestryding van bose drifte is 
selfkennis, waarvoor daaglikse selfondersoek absoluut 
noodsaaklik is. Deur ouerlike ingryping, moet die verstand 
en die gees so gevorm word dat dit uiteindelik tot 
oorwinning oor die sinnelike neiginge kon lei, sodat 'n egte 
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sedelike lewe tot stand kon kom {Coetzee 1970:74 en De 
Keyser 1969:68}. Daarom was dit ook as so belangrik geag 
dat - indien hy dit moes doen - die vader die regte 
onderwyser vir sy kinders moes kies: 

Let us choose ... not men who pour forth 
their words with the greatest glibness, 
turning out commonplaces but men who 
teach us by their lives, men who tell us what 
we ought to do and then prove it by practice, 
who show us what we should avoid, and then 
are never caught doing that which they have 
ordered us to avoid {Seneca 1953: Ad Lucilium 
Epistulae Morales, Vol.I, Epistle Lil, 8-9}. 

Die navolgingswaardige voorbeeld van 'n ware opvoeder, ook 
die vader as primere opvoeder, bevorder dus deug en 
sedelikheid soos wat geen voorskrifte dit ooit sal kan doen 
nie. 

Na aanleiding van bogenoemde is dit dus heeltemal 
verstaanbaar dat swak gedrag en onbehoorlike taalgebruik 
deur ouers in die teenwoordigheid van seuns en dogters, 
skerp teekanting van die skrywers van daardie tyd ontketen 
het {Goodsell 1923:147}. Oor die toedrag van sake het 
Quintilianus hom soos volg uitgelaat: 

Would that we ourselves did not corrupt the 
morals of our children! {Goodsell 1934:151}. 

Juvenal, 'n digter en satirikus wat teen die einde van die 
eerste eeu nC geleef het, was egter bekommerd oor die swak 
voorbeeld van sommige vaders wat hy orals om hom waargeneem 
het en daarom het hy die belangrikheid van onbesproke gedrag 
sterk beklemtoon: 

every one of us is easily influenced when it 
comes to evil and criminal behaviour 
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So, where there's a father, there should be 
heard no swearing, there should be seen no 
disgraceful behaviour ... You [fathers] owe 
it to your children to behave decently ... 
Let the thought of them hold you in check. 
After all, if in the years to come he should 
do something to enrage the censor, if he 
should start behaving as evilly as you 
well, then no doubt you'll be indignant and 
want to punish him, lose your temper and 
threaten to throw him out of the house. But, 
tell me, how are you going to be able to play 
the part of the stern and righteous 
paterfamilias if your own behaviour is no 
better? {Juvenal, Satires XIV, 38 ff, soos 
aangehaal in Barrow 1976:63). 

Alhoewel daar gedurende die Imperiale tyd al minder aandag 
aan sedelike opvoeding gegee is toe die Romeinse volk in 
dekadensie begin verval en al meer in materiele gewin en 
sinnelike genot begin belangstel het {Wilds & Lottich 
1970:127) moet dit tog aanvaar word dat die streng morele 
opvoeding van die vroee Romeinse tyd in sommige families van 
die Imperiale Ryk bly voortleef het {Kruger 1979:131). Die 
aanname word bevestig wanneer Horatius ('n digter wat in 65 
vC gebore is en in 8 vC gesterf het) sy erkentlikheid 
teenoor sy vader soos volg betuig: 

if the flaws that mar my otherwise sound 
nature are but trifling and few in number ... 
if, ... my life is free from strain and guilt 
and I am loved by my friends - I owe this to 
my father ... He himself, a guardian true and 
tried, went with me among all my teachers ... 
{Horace 1926, Satire, Book I, No. 6, lines 
65-88). 
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Die vader se rol ten opsigte van beroepsvoorbereiding 

Aangesien die Romeine in talle oorloe betrokke was, moes die 
paterfamilias sy seuns vir oorlogvoering help voorberei. Dit 
was dus die Romeinse vader se plig om sy seuns fisies te brei en 
te oefen (Dilke 1975:125). Hy het hulle geleer swem, perdry en 
die spies hanteer en, na hul sestiende jaar, om oorlogswapens te 
gebruik. 

Naas die gereedmaking as potensiele soldate, is die seuns ook 
onderrig om 'n vredestydse beroep te beoefen. Aangesien elke 
vrye Romeinse burger 'n paar akker grond besit het (Venter 
1957:86) kan aanvaar word dat heelwat Romeinse burgers boere was: 

The most eminent men of the early Republic were 
content with the simple life of the farmer 
(Goodsell 1923:124). 

As boer moes die vader dus sy seuns onderrig aangaande die 
boerdery sodat hulle veral op praktiese wyse in hulle toekomstige 
beroep ingelyf kon word. 

Heelwat vaders was ook ambagsmanne (veral die plebejers) en dit 
was dan ook die vaders se verantwoordelikheid om hulle seuns te 
onderrig in die onderskeie ambagte waarmee hulle vertroud was. 

In die Republiek het die openbare forum 'n uiters belangrike rol 
gespeel, want dit washier waar die seun deur aanskouing en deur 
te luister sy pligte en ideale as burger geleer het (Coetzee 
1970:68) en waar voornemende regslui hulle ten opsigte van die 
beroep kon orienteer (Laurie 1970:340). In die verband moes die 
vader dus sorg dra dat sy seun horn gereeld na die forum vergesel 
en dat hy (as vader) sy plig nakom deur sy seun deeglik te 
onderrig in die wette van die twaalf tafels. 

Uit die voorafgaande bespreking blyk dit dus duidelik dat die 
Romeinse seun sy toekomstige beroep aan die hand van sy vader 
geleer het. 
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Die vader se rol ten opsigte van die toepassing/handhawing 
van tug en dissipline 

Gedurende die vroee Romeinse tydperk was ouerlike dissipline 
uiters streng (McDaniel 1963:63). Daar is van kinders verwag om 
hulle ouers onvoorwaardelik te gehoorsaam en die gewoonte het aan 
die Romeinse gesin hulle besondere karakter verleen (Kruger 
1979:96). Alhoewel die pater fami7ias byna 'n despotiese gesag 
oor sy familielede uitgeoefen het (Laurie 1970:309; Holtzhauzen 
1959:22; Petrie 1966:103 en Durant 1944:117) was dit juis sy 
absolute gesag wat die basis vir wet en orde gevorm het (Wilkins 
1933:8). 

Die mag wat die vader oor sy kinders gehad het, was sy patria 
potestas, die oor sy vrou manus en vir sy slawe was hy die 
absolute eienaar, dominus (Hadden & Borgatta 1969:73 en Petrie 
1966:103). Die patria potestas oor die kinders het horn 
beskikkingsmag oor hulle lewe en dood verleen. So byvoorbeeld 
het die Romeinse vader die mag gehad om sy kinders te dood indien 
hulle ongehoorsaam sou wees (Coetzee 1970:69). Daar moet egter 
opgemerk word dat tradisie en die wet in die opsig 'n beperkende 
invloed uitgeoefen het, aangesien die pater fami7ias verplig was 
om 'n raad van familie en vriende vir advies byeen te roep indien 
hy beplan het om 'n kind 'n ongenadige swaar straf op te le of te 
dood (Kruger 1979:126). Volgens die openbare mening is die vader 
verplig om horn in die raad se besluit te berus en daarvolgens op 
te tree (Johnston 1903:32). 

Die vader se mag oor sy kinders het, ongeag hulle ouderdomme, 
eers by sy afsterwe geeindig (Hadden & Borgatta 1969:73 en 
Oosthuizen 1943:12). Na die dood van die vader het die oudste 
seun die patriargale gesag oorgeneem. 

Alhoewel die wet gedurende die vroee Romeinse tydperk bepaal het 
dat die vrou altyd onder die gesag van haar vader, bro er of 
eggenoot moet staan (Goodsell 1923:115 en Petrie 1966:104) mo et 
daarop gewys word dat die moeder binne die huisgesin die 
onbetwisbare meesteres was en dat ook haar gesag daar 
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gerespekteer is (Pistorius 1976:60; Goodsell 1923:116 en Graves 
1910:237). 

Daar kan dus gekonstateer word dat die antieke Romeinse kind in 
die algemeen gedissiplineerd grootgeword het (Kruger 1979:126) 
want deur gereelde dissiplinering, ook deur die moeder, het die 
kinders ordelikheid geleer (Pistorius 1976:60). Soos reeds 
genoem, was die pater familias se bydrae in die verband ook van 
die uiterste belang. 

Gedurende die gehelleniseerde Romeinse tydperk het die vader as 
uitsluitlike gesagsfiguur verdwyn. Die verval van sy gesag as 
gesinshoof asook die emansipasie van die vrou wat 'n voorheen 
ongekende vryheid en onafhanklikheid verkry het, het die 
gesinslewe ernstig be1nvloed. Die kind is ook nie meer as iemand 
gesien wat nood het aan die leiding van sy ouers nie. Dit is dus 
te verstane dat Livy, 'n Romeinse historikus wat vanaf 59 vC tot 
17 nC geleef het, die verlies aan ouerlike (ook vaderlike) gesag 
in die geemansipeerde wereld van die vroee lmperiale Rome betreur 
het (Kruger 1979:132 en Balsdon 1969:104). 

'n Algemene tendens gedurende die Romeinse tyd was dat die 
tugtiging wat die vader op sy seuns toegep~s het, soms wreed was. 
Cicero (soos aangehaal deur Coetzee 1970:72) het byvoorbeeld vir 
'n meer menslike tug gepleit en gese 

slaan moet alleen as laaste middel aangewend word; 
die kind moet nooit verneder word deur die vorm 
van die straf nie; die [ouer] moet nooit in toorn 
straf nie en moet altyd probeer om die kind te 
oortuig van die regverdigheid van die straf. 

Ook Seneca was die mening toegedaan dat straf nooit in woede 
uitgedeel mag word nie (Seneca 1953: "On Anger", I, 15, 3 in 
Moral Essays, Vol.I). Vir horn was dit eintlik dwaas om in woede 
teenoor kinders uit te bars (Seneca 1953: "On Anger, II, XXVI, 6: 
Moral Essays, Vol. I). Straf moet altyd met groot oordeel
kundigheid toegepas word en daar moet 'n balans gehandhaaf word 



4.5.5 

87 

tussen die kind se vryheid aan die een kant en ingryping deur die 
opvoeder (ook die vader as primere opvoeder) aan die ander kant 
(Verster 1977:442). 

By freedom the spirit grows, by servitude it is 
crushed; ... therefore we must guide the child 
between the two extremes, using now the curb, now 
the spur (Seneca 1953: "On Anger", II, XXI, 3: 
Moral Essays, Vol I). 

As bekende opvoedkundige het Plutarchus (± 46 nC - 120 nC) daarop 
gewys dat liggaamstraf verkeerd is en dat mishandeling en slae 
deur woorde van vermaninge en teregwysing vervang moet word 
aangesien lof en berisping meer waarde het as liggaamstraf 
(Coetzee 1970:80). In die verband moes die vader dus 'n uiters 
belangrike rol vervul. 

Ook Quintilianus was heeltemal teen die toediening van lyfstraf 
gekant. 'n Kind mag lyfstraf as uiters vernederend ervaar en 
indien 'n jong kind met slegs lyfstraf gedissiplineer word, sal 
daar geen wyse wees waarop hy, wanneer hy 'n jong man is, aan 
gesag gehoor sal gee nie (Eby & Arrowood 1949:557). 

Na aanleiding van verskeie Romeinse opvoedkundiges se uitsprake 
rakende tug en dissipline, kan dit aanvaar word dat die Romeinse 
vader bewus moes gewees het van die menings ten opsigte van die 
toepassing en handhawing van tug en dissipline en dat hy met in 
ag neming daarvan opgetree het. 

Die beeindiging van die vader se opvoedingsverantwoordelik
heid 

Wanneer 'n seun sestien jaar oud geword het, het verskeie 
veranderings met betrekking tot sy onderrig en opvoeding en ook 
met betrekking tot sy verhouding met sy vader plaasgevind. 
Hieroor se Power (1970:151) ender meer die volgende: 
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One was that his father was no longer so much in 
evidence; another was that his education, despite 
its lack of formality, assumed some professional 
dimensions. 

Die verandering in die Romeinse seun se opvoeding het 'n aanvang 
geneem met 'n plegtigheid wat die pater familias se absolute 
beheer oar sy seun se opvoeding beeindig het. Die toga praetexta 
of knapetoga (wat daarop gedui het dat die draer daarvan nag 'n 
kind is) is voor die huisaltaar afgele waarna die suiwer wit toga 
virilis, oak genoem toga libera of toga pura (die manne-toga) op 
die forum (markplein) ontvang is (Eby & Arrowood 1949:531; Power 
1970:151-152; Laurie 1970:321; Kruger 1979:106 en Verster 
1977:430). 

Die toetrede van die seun tot die domein van volwassenheid, wat 
gekenmerk is deur die dra van die toga virilis (Power 
1970:151-152) het op die sestiende Maart plaasgevind en die 
geleentheid het bekend gestaan as Liberalia, dit wil se bevryding 
(Wilds & Lottich 1970:124 en Verster 1977:430). 

Alhoewel, soos reeds genoem, die Romeinse vader se absolute 
beheer oar sy seun se opvoeding met die seremonie beeindig is, 
moet dit beklemtoon word dat die vader daarmee nie geheel en al 
van sy opvoedingsverantwoordelikheid afstand gedoen het nie, maar 
dat dit horn wel toegelaat het om sy onderrig- en 
opvoedingsverantwoordelikhede aan 'n tutor te delegeer: 

Teaching was still learning by doing, although the 
platform for instruction was manifestly wider than 
anything the family [or father] could offer. As a 
boy, the candidate for public life fo77owed his 
father from place to place; as a young man he 
similarly accompanied the public man who had 
agreed to take him under his wing (Power 
1970:152). 
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4.6 SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKING 

Gedurende die vroee Romeinse tyd is die gesinslewe as belangrik 
gereken en alhoewel die destydse gesinsopset primer 'n huishouding was 
met 'n dominerende patriarg aan die hoof, het huweliks- en ouerlike 
geneentheid nie ontbreek nie. Gedurende die tydperk was die vader, as 
paterfamilias, verantwoordelik vir die versorging van sy familie en 
kinders. Onder sy absolute gesag het die kinders hul beroepskundige 
sowel as religieus-sedelike en staatsburgerlike opvoeding ontvang. 
Die vader het die beeld van 'n goeie mens alreeds van jongs af by sy 
kinders ingeskerp en die kenmerkende deugde van 'n goeie mens, naamlik 
eenvoud, matigheid, eerbied en gehoorsaamheid aan die gode, die 
familie en die staat deur sy opvoedingsbemoeienis in hulle lewens 
probeer vasle. 

Alhoewel die Romeinse opvoedingsdenke en -praktyk onder invloed van 
die Grieke groot veranderinge ondergaan het, het die opvoeding basies 
eenvoudig en utilitaristies gebly. Gedurende die vroee lmperiale Rome 
is daar egter 'n verlies aan ouerlike {en by name vaderlike) gesag 
ervaar. Nieteenstaande die toedrag van sake, was daar volgens Pliny 
{61 nC - 112 nC, 'n Romeinse skrywer en 'n neef van Pliny die Que) 
nogtans 

normal, happy families, with parents who took no 
responsibility more seriously than the 
responsibility of the upbringing of their children 
{Balsdon 1969:105). 
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DIE OPVOEDINGSROL VAN DIE VADER IN DIE VROEe 
CHRISTELIKE TYO 

5.1 DIE VROEe CHRISTELIKE TYDPERK 'N HISTORIES-KULTURELE OORSIG 

Die vroee Christelike tydperk neem 'n aanvang met die geboorte van 
Christus en loop ongeveer vyf eeue na die gebeurtenis ten einde 
(Kruger 1979:160). Met die geboorte van Christus was Palestina onder 
Romeinse heerskappy. Die Romeinse senaat het in ± 40 vC Herodes die 
Grote as koning van Palestina (wat byvoorbeeld enkele omliggende 
streke soos Judea en Samaria ingesluit het) benoem en teen die einde 
van sy regeringstydperk is Jesus in Betlehem gebore (Bybelgenootskap 
van Suid-Afrika 1977:388; Hammerton s.a.:547,846 en Verster 1977:115). 

Na die dood van Herodes is Palestina aanvanklik verdeel en deur sy 
seuns regeer (Die Bybel: Lukas 3:1) maar onrus en rewolusie het 
daartoe aanleiding gegee dat die Romeinse keiser in 6 nC beveel het 
dat Judea en Samaria as afsonderlike keiserlike provinsies onder die 
toesig van 'n procurator ('n goewerneur of stadhouer) geplaas moes 
word (Grant 1963:430 en Bauman s.a.:23). Die bekendste goewerneur of 
stadhouer van Judea was seker Pontius Pilatus (26 nC - 36 nC) (Verster 
1977:115). Dit was dan ook Pontius Pilatus wat Jesus ter dood 
veroordeel het (Die Bybel: Lukas 23:23-25). 

Dit moet beklemtoon word dat dit van groat historiese belang is dat 
Jesus geleef en geleer het in 'n land wat deel was van die Romeinse 
Ryk, want in ooreenstemming met hul rykspolitiek het die Romeine groat 
vryheid aan die Jode gelaat in sake rakende godsdiens en regspraak en 

die geweldige geografiese omvang van die Romeinse 
besittings en hul goeie kommunikasiemiddele het 
die verspreiding van die Christelike godsdiens oor 
feitlik die hele wereld via Rome uiteindelik 
moontlik gemaak (Verster 1977:115-116). 

Langs die weg van vervolging, verguising en bloedvergieting is die 
Christelike godsdiens in 313 nC amptelik erken, toe die Romeinse 
keiser, Konstantyn die Grote, met die Edik van Milaan godsdiensvryheid 
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toegestaan het en Rome gepaardgaande daarmee die 
en die sentrum van die Christelike kerk geword het 
Ferguson 1963:94; Verster 1977:116 en Kruger 

Die Romeine se politieke oorheersing van Palestina het religieus
maatskaplike verskille onder die bevolking aangewakker en skerper 
beklemtoon, sodat Juda1sme gedurende die eerste eeu van die 
Christelike jaartelling deur verskeie "strominge" of groepe, elk met 
sy eie besondere religieuse opvatting en politieke aspirasies, 
gekenmerk is (Verster 1977:116). Die belangrikste groepe was die 
Sadduseers (konserwatiewe, aristokratiese landbesitters en 
priesterlike families wat die tempeldiens in Jerusalem beheer het en 
volgens Markus 12:18-27 in Die Bybel met Christus in botsing gekom het 
oor sy leer aangaande die wederopstanding van die vlees) die Fariseers 
of afgesonderdes (Christus se vernaamste vyande) die Essene (wie se 
leefwyse gekenmerk is deur streng dissipline, arbeidsaamheid, 'n 
getroue gebedslewe en kuisheid) en die gewone mense wat nie tot enige 
bepaalde stroming behoort het nie en tot wie Jesus veral sy boodskap 
gerig het (Bauman s.a.:29). 

Teen die voorafgaande agtergrondskets word die vroee Christelike 
tydperk in die bespreking wat volg gerieflikheidshalwe in vier 
tydperke verdeel: 

1. die koms van Christus en sy latere onderwysing op aarde (vanaf 
die begin van die Christelike jaartelling tot± 33 nC) 

2. die tyd van die apostels (eerste eeu nC) 
3. die tyd van die geloofsverdedigers (tweede en derde eeu nC) en 
4. die tyd van die kerkvaders (vierde en vyfde eeu nC). 

Die leser se aandag word egter pertinent daarop gevestig dat daar in 
hierdie hoofstuk nie noodwendig eksplisiet na 'n bepaalde tydperk 
verwys sal word nie en dat 'n tydperk soms slegs by implikasie ter 
sprake mag kom. 

5.2 ENKELE GRONDTREKKE VAN DIE VROEe CHRISTELIKE OPVOEDING 

Die koms van die Here Jesus na die wereld het 'n nuwe tydperk in die 
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geskiedenis van die openbaring van God ingelui: 

Tot op Sy geboorte was daar 'n uitverkore volk van 
God, en die volk het gelewe onder die ou bedeling, 
die van die belofte. Van sy koms af hou Israel 
(die Jode) op om die uitverkore volk te wees, en 
tree die nuwe bedeling, die van die vervulling in 
(Coetzee 1970:83). 

Vir die Christen val die geskiedenis (en so ook die geskiedenis van 
die onderwys en opvoeding) dus in twee tydvakke uiteen, naamlik voor 
en na Christus. 

Ten spyte daarvan dat die invloed van die Joods-Grieks-Romeinse 
geesteslewe op die Christelike kultuur, en dus ook op die opvoeding, 
nie weg te redeneer is nie (Burgh 1947:147 en Kruger 1979:161) het die 
koms van Christus egter tot ingrypende veranderinge ten opsigte van 
die totale/ganse lewensopset gelei: 

The Christian religion not only introduced higher 
ideals of moral life, but it furnished new motive 
power for the regeneration of personality and the 
reorganization of society (Eby ·& Arrowood 
1949:578). 

Met betrekking tot opvoedingsaangeleenthede het Jesus Christus, vir 
die Christus-gelowige die volmaakte opvoeder, aan die volgende "nuwe" 
opvoedingsbeginsels beslag gegee (Pistorius 1976:78-79): 

* opvoeding is universeel - dit is vir almal - seuns en meisies, 
ryk en arm ewe belangrik en noodsaaklik 

* opvoeding berus daarop dat die mens onderrig moet word om God 
lief te he en Sy koninkryk te soek; ware opvoeding kan dus nie 
van religie geskei word nie 

* opvoeding is 'n etiese aangeleentheid wat verband hou met die 
vorming van die mens se houding teenoor sy medemens - 'n houding 
van liefde en daadwerklike welwillendheid 

* opvoeding is een van die belangrikste genademiddele om 'n 
religieus-etiese samelewing waarin die mens met God asook sy 
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medemens versoen is, tot stand te bring. 

Jesus Christus is vir gelowiges die keerpunt asook die middelpunt van 
die wereldgeskiedenis en omdat Hy God is en van ewigheid tot in alle 
ewigheid bestaan, is Hy die fondament en die hoeksteen van alle 
geesteskultuur, dus ook van die opvoeding. Vir Christene kan daar 
derhalwe geen ware beskawing en opvoeding bestaan sonder die juiste 
verhouding tot hulle.Here en Saligmaker, Christus Jesus nie (Coetzee 
1970:83). Augustinus as diepgelowige Christen het aangetoon hoe 
hierdie standpunte in die onderwyspraktyk verwesenlik moet en kan 
word. 

Volgens Brumbaugh en Lawrence (1973:37) was Augustinus uit die tyd van 
die geloofsverdedigers die eerste Christelike pedagoog wat werklik oor 
die formele opvoeding as sodanig besin het. Vir Augustinus was die 
doel van die opvoeding die vorming van die mens tot 'n burger van God 
se koninkryk. Ware opvoeding is daarom nie die bybring van 
feitekennis nie, maar 'n verryking van die siel, 'n gerigtheid na die 
Lig (Verster 1977:461). Die mens moet dus opgevoed word sodat hy van 
sy algehele afhanklikheid van God bewus kan word en kan besef dat hy 
slegs in God vrede kan vind (De Keyser 1969:92; Brumbaugh & Lawrence 
1973:41 en Cave 1957:86). Daar kan dus gekonstateer word dat 
Augustinus se opvoedingsdoel nie was om 'n wyse vir die wereld te vorm 
nie, maar 'n heilige vir die hemel (Cilliers 1975:91). 

Die voorafgaande Christelike uitgangspunte, in samehang met die 
genoemde opvoedingsbeginsels en die Christelike kindbeeld (waaraan 
vervolgens aandag gegee sal word) het die opvoedingsdenke en -praktyk 
in minstens die Westerse wereld radikaal laat verander. 

5.3 DIE VROEe CHRISTELIKE KINDBEELD 

Verster (1977:244) wys daarop dat ten spyte van die feit dat daar 
betreklik min verwysing na die kind in die Evangelies voorkom, die 
uitsprake wat wel in die verband daarin vervat is, so treffend is dat 
dit 'n onuitwisbare indruk op die leser maak. 

Dit moet egter beklemtoon word dat die kind in die tyd van Christus se 
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omwandeling op aarde grootliks op die agtergrond geskuif is. Alhoewel 
min mense 'n besef van die werklike betekenis van kindwees as modus 
van menswees gehad het (Verster 1977:244) het die Christendom, nes die 
Jodedom, van die antropologiese standpunt uitgegaan dat die mens 
alleen as skepsel van God begryp kan word (Kruger 1979:168). Kindwees 
is dus ook in die lig beskou, want vanwee sy skepping deur God was hy 
verbonde aan God en het hy in 'n bepaalde verhouding tot God gestaan. 

Jesus Christus het die besondere, godgegewe plek van kinders in die 
koninkryk van die hemele aangetoon en deur Sy bemoeienis met hulle, 
het Hy hulle menswaardigheid erken en hulle sodoende in die kader van 
menslike eksistensie geplaas (Kruger 1979:169). Trouens, Christus het 
selfs enkele kenmerke van kindskap (volkome nederigheid en 
gehoorsaamheid) aan die volwassenes voorgehou as eienskappe wat nodig 
is om die koninkryk van God te kan beerwe: 

Hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle 
laat staan en gese: "Dit verseker Ek julle : As 
julle nie verander en soos kindertjies word nie, 
sal julle beslis nie in die koninkryk van die 
hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie 
kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk 
van die hemel" (Die Bybel: Matteus 18:2-4). 

Die vroee Christelike kindbeeld dui dus reeds op die mate van 
aanvaarding wat die kind geniet het en volgens Handelinge 2:38-39 en 
Markus 10:13-16 in Die Bybel het Jesus self die voorbeeld vir 
aanvaarding van die kind gestel deur daarop te wys dat die kind in 
Christus lotgenoot en medeganger in en van die lewenswerklikheid is. 
Dit blyk uit die Evangelies baie duidelik dat Christus steeds met 
kinders bemoeienis gemaak het en dat Hy nooit te besig was om vir 
hulle tyd in te ruim nie (Die Bybel: Matteus 19:13 en Lukas 18:15). 
Daar kan ook uit die apostel Paulus se onderwysinge aan die Efesiers 
oor die opvoeding van die kind 'n nuwe kwaliteit van teerheid teenoor 
en aanvaarding van die kind opgemerk word (Die Bybel: Efesiers 6:4; 
Castle 1958:15-16 en Kruger 1979:169). 
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In navolging van die erkenning en die liefdevolle behandeling van die 
kind deur Jesus Christus, het kinders en die tydperk van kindwees vir 
ouers uit die vroee Christelike tyd besondere betekenis ingehou en 
geen kind kon voor of na geboorte gedood word nie (Kruger 
1979:170-171) en die vroee Christelike kerk het die vernietiging van 
'n jong lewe deur blootstelling, aborsie en kindermoord verdoem (La 
Tourette 1975:248). Kinders kon ook nie as slawe verkoop word nie 
(Frost & Bailey 1973:14). 

In die tyd was daar ook by die kerkvaders 'n merkbare bewustheid van 
die kind en sy behoeftes te bespeur (Kruger 1979:169). 

Uit die Briewe van die heilige Jerome (wat van 331 nC - 420 nC geleef 
het) blyk dat hy 'n besondere mate van begrip vir die kind openbaar 
het (Castle 1958:22). 

Uit Aurelius Augustinus (Biskop in Noord Afrika wat van 354 nC - 430 
nC geleef het) se werke blyk dit dat ook hy merkwaardige insig in sake 
rakende die onderrig en die aard van die kind getoon het (Kruger 
1979:169 en Castle 1958:27). 

Augustinus het hom in sy pedagogiese uitsprake ook 
as 'n fyn kenner van didaktiese beginsels, geskoei 
op 'n verantwoorde kindbeeld, onderskei (Verster 
1977:465). 

Augustinus was dan ook die mening toegedaan dat die opvoeder (ook die 
primere opvoeder) horn in sy onderrig- en opvoedingstaak deur die kind 
se belangstelling, aanleg en ervaringsveld op 'n gegewe stadium, moes 
laat lei. 

Johannes Chrysostomus (Biskop van Konstantinopel wat van 347 nC - 407 
nC geleef het) het die kind se siel vergelyk met 'n stad waarin 
verskillende mense met groot uiteenlopendhede woon. 

Just as a city has within it all kinds of people, 
both good and evil, so does the heart of the child 
possess impulses both good and bad (Eby & Arrowood 
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1949:604). 

Vir Chrysostomus was die grondslag van alle ware opvoeding die 
Christelike lewe en voorbeeld van die ouers en die doel van die 
opvoeding was om kinders te lei om die ewebeeld van God te bereik. Om 
die doel te verwesenlik beveel Chrysostomus 'n "geleidelike" opvoeding 
aan wat rekening hou met die vermoe van die kind (Coetzee 1970:109). 

Christus se leer aangaande die mens en veral sy erkenning van die kind 
was daarvoor verantwoordelik dat die vroee Christene mettertyd die 
kind se waardigheid as mens en sy uniekheid as persoon erken het. 
Gesien teen die agtergrond sal 'n algemene tipering van die vroee 

' 
Christelike gesin en van gesinsopvoeding vervolgens aan die orde 
gestel word. 

5.4 DIE VROEe CHRISTELIKE GESIN EN 'N ALGEMENE TIPERING VAN 
GESINSOPVOEDING 

In die lig daarvan dat die leer van Christus nie 'n totale breuk met 
die Ou Testament en die oud-Israelitiese sedes, norme en tradisie 
verteenwoordig het nie (Kruger 1979:162) is dit nodig dat die leser 
daarvan kennis sal neem dat die vroee Christelike gesin nie veel van 
die oud-Israelitiese gesin verskil het nie. 

Die leer van Christus en die aanvaarding daarvan deur die Christendom 
het die heiligheid van die huweliks- en gesinslewe herbevestig as die 
grondslag van die goddelike gebod wat bepaal dat een man en een vrou 
mekaar in die huwelikslewe moet vind, aanvul en in liefde en trou moet 
bystaan (Bavinck 1912:61,73). Christus stel dit dan ook onomwonde dat 
die huwelik 'n eervolle plek in die gemeenskap moet beklee (Die Bybel: 
Efesiers 5:28-31). As heilige kontrak kan die huwelik dan ook alleen 
deur die dood beeindig word aangesien die band wat tussen man en vrou 
deur God gele is, nie deur die mens verbreek mag word nie (Die Bybel: 
Markus 10:9). Egskeiding was vir Jesus ondenkbaar en daarom 
veroordeel Hy alle egskeidings, behalwe in die geval van owerspel (Die 
Bybel: Matteus 19:1-9). 

Uit 1 Korintiers 7:10,12 en 13 in Die Bybel blyk dit duidelik dat ook 
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Paulus 'n hoe premie op huwelikstrou tussen man en vrou geplaas het en 
dat hy horn op die gebod van die Here beroep het met betrekking tot die 
onverbreekbaarheid van die huwelik. Die vroee Christelike kerkvaders 
het in die algemeen oak egskeiding veroordeel (Kruger 1979:165). 

Die huwelik het dus die basis vir die Christelike gesin gele en in 'n 
sekere opsig reeds 'n gesin gekonstitueer alhoewel dit {die gesin) 
sander die seening van kinders nag onvolledig is {M'Clintock 
1969:478). 

In die Christelike gesin is die losse gesinsverhoudinge van die 
antieke Grieks-Romeinse wereld weer saamgebind tot 'n hegte eenheid 
(Kruger 1979:167). Dit is daarom vanselfsprekend dat die huisgesin 
vir die vroee Christene (net soos vir die oud-Israeliete) die sentrum 
van die gemeenskapslewe was {Bavinck 1912:72). Die huisgesin is 
beskou as die natuurlike omgewing waarin die sielelewe van die kind 
kon gedy (Marrou 1956:314). 

Uit Matteus 12:46-50 in Die Bybel blyk dit duidelik dat die vroee 
Christelike gesin hul gesinsverhoudinge as uiters belangrik beskou het 
aangesien dit verteenwoordigend was van die verwantskap tussen God as 
vader en die mens as kind. In die vroee Christelike gesin is alles, 
en derhalwe oak die opvoeding van die kind, in die naam van Christus 
en tot eer van God gedoen {M'Clintock 1969:479). Die gesinslewe het 
derhalwe 'n innige verband tussen die geloofslewe en die alledaagse 
lewensbehoeftes en -gebeure daargestel (Kruger 1979:168). Power 
{1970:201) laat horn soos volg uit oar die vroee Christelike 
gesinsopvoeding: 

Christian education started and continued with the 
family, even when parental training was 
supplemented in important ways. 

Die vroee Christene het dus in hul opvoeding uiteindelike volmaaktheid 
in die Here Jesus Christus nagestreef (Die Bybel: Matteus 5:48). Deur 
die opvoeding moes Christus gestalte in die lewe van die mens verkry, 
sodat die uitbreiding van die Koninkryk op aarde verseker kon word: 
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So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike 
eenheid in ons geloof en in ons kennis van die 
Seun van God. Dan sa} ons, sy kerk, soos 'n 
volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos 
Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie; 
ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en 
weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer 
as vals leraars ons met hulle slinksheid en 
listigheid op dwaalwee wil wegvoer nie. Nee, ons 
sal in liefde by die waarheid bly en so in alle 
opsigte groei na Christus toe (Die Bybel: Efesiers 
4:13-15). 

Vir die ouers van die vroee Christelike tyd, en by name die vader, was 
die opvoeding tuis baie belangrik. Christus se leer het meegebring 
dat die klem in die opvoeding verskuif is van die eertydse suiwer 
gehoorsaamheid aan die wet na 'n volkome gehoorsaamheid aan God se 
oproep tot liefde (Kruger 1979:173) by implikasie dus die vervulling 
van die wet en die verkondiging van die Evangelie (Coetzee 1970:87). 
In die vroee Christelike gesin het die kind 'n godsdienstige en morele 
opvoeding ontvang wat horn vir sowel die eietydse as die toekomstige 
Ewige Lewe voorberei het (Kruger 1979:174). 

In die lig daarvan dat die Christelike leer bepaal dat die vrou 'n 
hulp vir haar man en mede-erfgenaam van die Ewige Lewe is (Die Bybel: 
Galasiers 3:27-29) het die vrou in die vroee Christelike gesin 'n 
belangrike rol vervul. So het die vroee Christelike Kerk dan ook aan 
die vrou die sorg van die oues van dae, die armes, die siekes en die 
opvoeding tuis opgedra. Die Kerk het op die vrou se voorbeeld en 
haar beskeie maar behoudende invloed op haar man en kind(ers) 
staatgemaak om die mensheid tot die Christendom te bekeer (Marique 
1977:44). 

Uit bogenoemde bespreking blyk dit dus duidelik dat albei ouers 
betrokke was by die opvoeding van hulle kinders maar aangesien hierdie 
verhandeling pertinent oor die opvoedingsrol van die vader handel, sal 
dit vervolgens aan die orde gestel word. 
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5.5 DIE OPVOEDINGSROL VAN DIE VADER 

Na 'n kort tipering van die vader uit die vroee Christelike tyd se 
opvoedingsverantwoordelikheid, sal vier komponente van sy 
opvoedingsrol, te wete die ten opsigte van sy kinders se religieus
sedelike opvoeding en hul beroepsvoorbereiding asook sy rol ten 
opsigte van die toepassing/handhawing van tug en dissipline, bespreek 
word. 

5.5.1 Die vader se opvoedingsverantwoordelikheid 

Christus het Hom oor die ontsettende verantwoordelikheid wat elke 
Christenvolwassene teenoor die kind het, soos volg uitgelaat: 

Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My 
glo, van My afvallig laat word, vir hom is dit 
baie beter as 
vasgemaak en hy 
Markus 9:42). 

'n groot meulsteen aan sy nek 
in die see gegooi word (Die Bybel: 

Die persoon (ook die vader) wat die kind in sy weg na Christus as 
die bron van die Waarheid en Lewe laat struikel, sal die 
goddelike straf sekerlik nie vryspring nie (Barclay 1959:140). 

Selfs net voor Sy hemelvaart het Jesus aan Simon Petrus (en dus 
ook aan alle ander wat Hom liefhet) die mees omvattende en 
heerlike begeleidingsopdrag gegee, naamlik om verantwoordelikheid 
vir die bekering van mense (en ook die geestelike versorging van 
kinders) te aanvaar: 

Toe hulle klaar geeet het, vra Jesus vir Simon 
Petrus : 'Simon seun van Johannes, het jy My baie 
lief, meer as hulle hier?' 'Ja, Here,' antwoord 
hy Hom, 'U weet dat ek U liefhet.' Hy se toe vir 
hom : 'Laat my lammers wei.' Jesus vra hom weer 
'n tweede keer : 'Simon seun van Johannes, het jy 
My baie lief?' 'Ja, Here,' antwoord hy Hom, 'U 
weet dat ek U liefhet.' Hy se toe vir hom : 'Pas 
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my skape op. ' Jesus vra hom die derde keer 
'Simon seun van Johannes, het jy My lief?' Petrus 
het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer 
gevra het : 'Het jy My lief?', en hy antwoord 
Hom: 'Here, U weet alles, U weet dat ek U 
liefhet.' Hy se toe vir hom : 'Laat my skape 
wei' (Die Bybel: Johannes 21:15-17). 

Sonder om pedanties te raak, het Christus in sy prediking twee 
groot waarhede by elke ouer tuisgebring. 

Eerstens stel Christus dit as vanselfsprekend dat die versorging 
en opvoeding van die kind 'n primer ouerlike plig is en dat selfs 

julle wat sleg is, 
goeie dinge te gee 

weet om vir julle kinders 
(Die Bybel: Lukas 11:13). 

Tweedens beklemtoon Christus dat die Christenouer se 
verantwoordelikheid teenoor die kind 'n bindende verpligting is 
wat nie maar net ontduik kan word nie. In Die Bybel (Markus 
9:36-37) word dit onomwonde gestel dat om 'n kind te ontvang en 
te aanvaar is om Christus self te ontvang: 

Toe het Hy 'n kindjie geneem en hom tussen hulle 
laat staan. Hy het sy arm om hom· gesit en vir 
hulle gese : Elkeen wat so 'n kindjie in my Naam 
ontvang, ontvang My; en elkeen wat My ontvang, 
ontvang nie net vir My nie, maar ook vir Hom wat 
my gestuur het. 

In Matteus 28:19-20 beveel Christus sy volgelinge om (net soos 
Hy) mense na God te lei en hulle te leer om as Ware Christene te 
lewe. In die Christelike gemeentes is dit onder die aandag 
gebring dat die taak 'n ouerlike (en daarom ook 'n vaderlike) 
plig is wat teenoor kinders vervul moes word (Steyn, Grebe, 
Smith, Van Niekerk & Viljoen 1991:43). 

Gedurende die vroee Christelike tydperk was albei ouers dus 
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verantwoordelik om die kind in sy eerste jare op te voed (Kruger 
1979:174). Later het die vader egter vir veral die seun en die 
moeder vir die meisie se opvoeding verantwoordelikheid aanvaar 
(Frost & Bailey 1973:116 en M'Clintock 1969:478). 

Die apostel Paulus gee in Efesiers 6 duidelike riglyne aan ouers 
met betrekking tot die opvoeding van die kind. Dit is nodig dat 
kennis geneem word dat ook die kerkvaders dit eens was dat die 
verantwoordelikheid vir die kind se vroee opvoeding in die hande 
van die ouers le (Barclay 1958:236-237 en Laistner Cl951:30). In 
die lig van hierdie besondere opvoedingsverpligtinge, sal die rol 
van die vader by die vroee Christene ten opsigte van die 
religieus-sedelike vorming van sy kinders (as een van die vier 
komponente van sy opvoedingsrol) vervolgens bespreek word. 

Die vader se rol ten opsigte van religieus-sedelike 
opvoeding 

5.5.2.I Religieuse opvoeding 

Die opvoeding binne die vroee Christelike gesin was 
hoofsaaklik gerig op gewoontevorming, insluitend liefde tot 
God en die naaste (Castle 1958:23) en die vorming van die 
kind tot 'n navolger van Jesus Christus (Eby & Arrowood 
1949:602). 

Tydens die huisgodsdiens het die vader as voorganger en 
leermeester opgetree (Erasmus 1942:51) en sy kinders onder
rig in die leringe en vermaninge van die Here. 

Die vader het sy gesinslede aktief betrek by die 
godsdiensoefeninge en die kinders is hoogs waarskynlik 
opgevoed tot die besef dat die mens hier op aarde geen 
blywende woning het nie, maar dat sy bestemming 'n nuwe 
hemel en 'n nuwe aarde - 'n ewige woning - is (Coetzee 
1970:93 en Verster 1977:120). Hoewel geen bewyse gevind kan 
word dat die vroee Christene 'n houding van terugtrekking en 
onttrekking (wereldversaking) ten opsigte van die daaglikse 
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bestaansrealiteite ingeneem het nie, kan dit aanvaar word 
dat die kinders geleer is dat dit vir die mens in hierdie 
lewe om veel meer as net materiele voorspoed gaan en dat hy 
eerder vir horn skatte in die hemel moet bymekaarmaak 

waar mot en roes dit nie verniel nie en waar 
diewe nie inbreek en dit steel nie (Die 
Bybel: Matteus 6:20). 

Dit kan seker ook aanvaar word dat die volgende Bybelse 
opdrag in verband met die ouer-kind-verhouding dikwels ter 
sprake gekom het: 

Kinders wees in alles aan julle ouers 
gehoorsaam, want die Here verlang dit van 
kinders wat in Hom glo. Vaders, moenie 
gedurig by julle kinders fout soek dat hulle 
moedeloos word nie (Die Bybel: Kolossense 
3:20-21). 

Die nakoming van hierdie bevel, moet sekerlik daartoe lei 
dat ouers en kinders nie teenoor mekaar stelling inneem nie, 
maar dat hulle in 'n hegte gesinseenheid met mekaar en vir 
mekaar saamleef. 

Die hoe opvoedingsideaal waarna die vader dus in die 
onderrig van sy kinders moes strewe, was om Christus te 
verkondig; om sy kinders tot geestelike volwassenheid in 
Hom te bring (Die Bybel: Kolossense 1:28) en om te sorg dat 
hulle die Woord van God ken, sodat hulle 

volkome voorberei en toegerus sal wees vir 
elke goeie werk (Die Bybel: 2 Timoteus 3:17). 

Aangesien die Christelike sedelikheidsleer onlosmaaklik 
veranker is in die Christelike religie, sal die vader se rol 
ten opsigte van sedelike opvoeding vervolgens van nader 
betrag word. 
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5.5.2.2 Sedelike opvoeding 

Met die geboorte van Christus is die Joodse godsdiens deur 
die wettiese karakter daarvan gekenmerk (Steyn et al 
1991:41). Die enkeling en die (Joodse) volk kon slegs deur 
die nakoming van sekere wettiese voorskrifte tot God se 
troon van genade nader. Christus het egter gekom om te 
getuig dat die mens wat in die regte verhouding tot Hom 
staan, op grond van Sy middelaarskap toegang tot God het en 
nie nodig het om eers 'n reeks wettiese voorskrifte na te 
kom nie. Uit bogenoemde blyk dit dat die Christelike 
sedelikheid uit die regte verhouding tot God spruit. 

Grondliggend aan die sedelike opvoeding in die kultuurtyd en 
-omgewing ter sprake, was die vorming van die kind tot 'n 
mens wie se gedrag as 
wees (Wilds & Lottich 
en Lukas 6:43-45). 

die "vrug van bekering" kenbaar sou 
1970:145; Die Bybel: Matteus 7:16-20 

In 'n lewe gekenmerk deur die "vrug van bekering" word die 
volgende deugde, wat deur opvoedingsbemoeienis gerealiseer 
moet word, weerspieel: 

* Nederigheid, wat 'n voorwaarde vir toelating tot die 
koninkryk van die hemele is (Die Bybel: Matteus 18:3-4) en 
wat die aflegging van trots en verwaandheid en ware liefde 
tot God en die naaste vereis (Die Bybel: Lukas 18:9-14 en 
Lukas 14:7-14). 

* Opregtheid, wat die teenpool vorm van geveinsdheid en 
valsheid (Die Bybel: Matteus 12:3 en Matteus 6:5). 

* Barmhartigheid, wat mededeelsaamheid en naasteliefde, ook en 
veral teenoor vreemdelinge, armes, siekes en gevangenes 
impliseer (Die Bybel: Matteus 25:31-46; Lukas 10:25-37 en 
Lukas 16:19-31). 

* Vergewensgesindheid en tegemoetkomendheid want dit is wat 
God in Sy Woord van Sy kinders vereis (Die Bybel: Matteus 
5:38-48 en Matteus 18:21-22). 

* Hoed en vasberadenheid om alles op te offer ter wille van 
gehoorsaamheid aan God, want iemand 
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wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou 
omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die 
koninkryk van God nie (Die Bybel: Lukas 
9:62). 

* Matigheid, wat die vergryp aan veral drank verbied (Die 
Bybel: Efesiers 5:18). 

* Beheersing, veral ten opsigte van ligsinnige of vuil 
praatjies in besonder (Die Bybel: Efesiers 4:29,31 en 5:4) 
maar teen loslippigheid en kwaadpraat in die algemeen (Die 
Bybel: Jakobus 3:5-12). 

* Toegewydheid, wat 'n najaag van die goeie (die vrug van die 
Gees) naamlik liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en 
selfbeheersing (Die Bybel: Galasiers 5:22-23) vereis maar 
ook 'n vasberade vermyding van verkeerde dinge soos 
onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, 
towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, 
verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid 
en al derglike dinge (Die Bybel: Galasiers 5:19-21). 

Dit is nodig om daarop te wys dat die vroee Christene wel 
deeglik bewus was van die invloed wat die voorbeeld van 
volwassenes, en by name die vader, op sy kinders het; 
gevolglik het hulle probeer om volgens die Woord van God in 
hulle daaglikse lewe op te tree (Castle 1958:17-18). Vaders 
het derhalwe gepoog om eerder deur dade as deur woorde te 
onderrig (Die Bybel: Johannes 10:25). 

Ook die kerkvaders - veral Clemens, Jerome (Castle 1958:23) 
en Chrysostomus het die belangrikheid van die regte 
ouerlike voorlewing sterk beklemtoon. Clemens het horn oor 
die aangeleentheid soos volg uitgelaat: 

As a reward I beg of you to repent with a 77 

your heart and give to yourselves salvation 
and live. For if we do this, we shall set a 
mark for all the young who wish to work in 
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the cause of piety and the goodness of God 
(Clemens, Second Epistle, 19 soos aangehaal 
in Laistner Cl951:30). 

Volgens Chrysostomus moes die ouers in alles vir die kind 'n 
lewende voorbeeld wees, want s6 alleen sou die kind sy 
hartstogte leer beheer (Coetzee 1970:109). 

Die vader se rol ten opsigte van beroepsvoorbereiding 

Om vir 'n bestaan te werk was inherent deel van die vroee 
Christene se lewenswyse: 

Working for a living was one of the areas common 
to men both inside and outside the Christian 
community, but this activity could be taken up 
into the new pattern of obedience in so far as it 
could be shown to be directed towards the goal of 
Christ (Davies 1965:66). 

Die vader het derhalwe 'n belangrike plig gehad om sy kinders op 
nie net die noodsaaklikheid van werk te wys nie, maar ook om die 
Christelike werksetiek by hulle in te skerp. Ten eerste moes 

kinders besef dat hulle nie 'n las vir andere mag wees nie (Die 
Bybel: 1 Tessalonisense 2:9). Tweedens moes kinders daarvan 
bewus wees dat die vrug van hulle arbeid met die behoeftiges 
gedeel moet word (Die Bybel: Efesiers 4:28). Derdens moes die 
vader sy kinders se aandag daarop vestig dat indien hulle self in 
hulle lewensonderhoud kon voorsien, hulle die agting van die 
mense buite die gemeente sou afdwing en op die wyse kon die mense 

dan moontlik by die gemeente betrek word (Die Bybel: 1 
Tessalonisense 4:11-12). Kinders moes dus so opgevoed word dat 
hulle sou besef dat as hulle nie bereid is om te werk nie, hulle 
ook nie die reg het om te eet nie (Die Bybel: 2 Tessalonisense 
3:10). Die vader moes in woord en daad sy kinders derhalwe tot 
die besef bring dat dit elkeen se plig is om te werk en dat hulle 
nie net moet werk om deur mense raakgesien te word nie, maar dat 
hulle met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here moes werk 
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(Die Bybel: Kolossense 3:22 en Efesiers 6:6-7). 

Die vroee Christene was meesal boere, ambagsmanne (byvoorbeeld 
timmermanne, grofsmede, pottebakkers, leerlooiers, verwers, 
mandjiemakers) vissermanne (Die Bybel: Matteus 13:47-48 en Markus 
1:16-20) en handelaars (Die Bybel: Johannes 2:14) van beroep. 
Die feit dat baie van hulle boere was en dat die volk intiem 
vertroud was met landbougebruike blyk duidelik uit byvoorbeeld 
Christus se gelykenis van die saaier (Die Bybel: Matteus 13:3-23) 
asook die van die saad wat vanself groei (Die Bybel: Markus 
4:26-29) omdat Hy geweet het dat die mense juis daarmee sou kon 
identifiseer. Matteus 21:33-44 dui daarop dat daar ook 
wingerdboere in die vroee Christelike tydperk was. 

In die lig daarvan dat dit vir die vroee Christene uiters 
belangrik was om te werk juis omdat arbeid vir hulle 'n dieper 
betekenis as bloot net die verkryging van bestaansmiddele gehad 
het, is dit byna vanselfsprekend dat 'n Christelike werksetiek 
aan die kinders oorgedra is. Dit kan ook aanvaar word dat seuns 
deur aanskoue en deur saam met hulle vaders te werk, hulle 
toekomstige beroepe/ambagte aangeleer het. In hierdie opsig het 
die vader sy plig met betrekking tot die beroepsvoorbereiding van 
sy kinders getrou nagekom. 

Die vader se rol ten opsigte van die toepassing/handhawing 
van tug en dissipline 

In die vroee Christelike huisgesin was die vader en die moeder 
die gesamentlike gesagsdraers wat deur die kinders gehoorsaam en 
geeer moes word sodat dit met hulle goed kon gaan en hulle lank 
kon lewe (Die Bybel: Kolossense 3:20 en Efesiers 6:1-3). Gesags
uitoefening moes egter begrypend en liefdevol hanteer word (Die 
Bybel: 1 Tessalonisense 2:11-12 en 1 Korintiers 4:14) want die 
weg na Christus en die Ewige Lewe is gebou op die liefde (Die 
Bybel: 1 Korintiers 13). 

Alhoewel die vroee Christelike dissipline ooreengekom het met die 
strenge Joodse dissipline, is dit nietemin getemper deur die 
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liefdevolle vergewensgesindheid wat Christus verkondig het 
(Kruger 1979:175). 

In ooreenstemming met die voorskrifte van die Nuwe Testament kan 
aanvaar word dat kinders beloon en geprys is wanneer hulle dit 
verdien, maar dat hulle ook gestraf is vir ongehoorsaamheid, 
oneerbiedigheid en ontrouheid (Die Bybel: Efesiers 6:4 en 1 
Timoteus 3:4). 

Die vader by die vroee Christene moes sy kinders daarvan bewus 
maak dat tug soms noodsaaklik is omdat dit vir die wat daardeur 
gevorm is, goeie vrugte oplewer (Die Bybel: Hebreers 12:11) en 
ook dat die Here die tugtig wat Hy liefhet (Die Bybel: Hebreers 
12:5-6;9-10). 

Die kerkvader Augustinus se aanvaarding van die algemeen 
aanvaarde Christelike beskouing dat die kind van nature boos en 
tot die kwaad geneig is (Eby & Arrowood 1949:648) het daartoe 
gelei dat hy 'n voorstander van streng, maar getemperde 
dissipline en selfs liggaamstraf, ook in die skool, was: 

But your law, 0 God, permits the free flow of 
curiosity to be stemmed by force. From the 
schoolmaster's care to the ordeals of martyrdom, 
your law prescribes bitter medicine to retrieve us 
from the noxious pleasures which 
desert you (Saint Augustine, 
[Pine-Coffin] 1970:35). 

cause us to 
Confessions 

Ten spyte van hierdie opvatting het Augustinus nietemin klem gele 
op die wisselwerking tussen tug en liefde in die opvoeding 
(Pistorius 1976:105 en Coetzee 1970:116) en ook dat die 
geaardheid/individualiteit van die kind by die keuse van 
dissiplineringsaksies in ag geneem moet word. 

'With some' het hy gese, 'love labours hard, with 
others it becomes weak. Some it strives to edify, 
to others it dreads to be a cause of offence. 
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Before some it bows its head, before others it 
stands with head erect. To some it is gentle, to 
others stern, an enemy to none, a mother to all/ 
(Howie 1969:152). 

Alhoewel bogenoemde die standpunt van Augustinus verteenwoordig 

en hy aan hierdie standpunt gestalte gegee het in die 
onderwyspraktyk, kan aanvaar word dat sy invloed daartoe 
aanleiding gegee het dat vaders uit die vroee Christelike tydperk 
in ooreenstemming met sy siening van sake sou opgetree het. 

Alle tug en dissipline was nie net gerig op die vaslegging van 
wat reg is en die voorkoming of bestryding van wat verkeerd is 

nie, maar ook op die ontplooiing van die hele persoonlikheid in 
die lig van wat behoort te wees (Castle 1958:16). 

Daar kan derhalwe gekonstateer word dat tug en liefde gedurende 
die vroee Christelike tydperk nie 'n teestelling gevorm het nie. 
Inteendeel. Dit was twee kante van dieselfde munt. Tug en 
liefde het as wedersydse korrektief gedien deurdat tug deur 
liefde getemper is (Pistorius 1976:81 en Kruger 1979:175). 

Die beeindiging van die vader se opvoedingsverantwoordelik
heid 

In die Ou Testament het die besnydenis as verbondsteken tussen 
God en Abraham en sy nageslag en al hulle geslagte gedien (Die 
Bybel: Genesis 17:1-11). Met die koms van Christus het die doop 
in die plek van die besnydenis gekom (Marais 1974:49) en die 
funksie van die besnydenis oorgeneem (Die Bybel: Galasiers 
3:23-29). Christus het beveel dat Sy Woord aan alle nasies 
verkondig moet word en dat die wat hulle van hul sondige wee 
bekeer (as gevolg van die aanvaarding van die verkondigde Woord) 
en bereid is om kinders van die Verbond te word, gedoop moet word 
(Die Bybel: Matteus 28:19-20). Volgens Marais (1974:46) het 
Christus die gemeente so lief gehad dat Hy homself daarvoor 
oorgegee het om dit te heilig nadat Hy dit geheilig het met die 
waterbad deur die Woord (Die Bybel: Efesiers 5:25-26) en daarom 
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is dit die wil van God dat Sy hele gemeente gedoop moet wees (Die 
Bybel: 1 Korintiers 12:13,27). 

Die Woord praat van die kerk as 'n huis (Die Bybel: Lukas 19:9; 
Johannes 4:53; Handelinge 10:2, 16:14-15,30-33, 18:8; 2 Timoteus 
1:16; Lukas 7:11-17 en 1 Korintiers 7:14) 'n kudde (Die Bybel: 
Johannes 10:16; Handelinge 20:28-29 en 1 Petrus 5:2-3) 'n volk 
(Die Bybel: Matteus 21:43; Handelinge 15:14-17; Romeine 12:4-5; 2 
Korintiers 6:16; Kolossense 3:11-12; Titus 2:14; Hebreers 4:9, 
8:10 en 1 Petrus 2:9) en 'n gemeente (Die Bybel: Efesiers 5:25) 
(Marais 1974:46). Voorts wys Marais (1974:46) daarop dat 'n 
huis, 'n kudde en 'n volk nie sander suigelinge bestaan nie en 
onder die gemeente tel oak die suigelinge en lammers (Die Bybel: 
Johannes 21:15) en die kinders (Die Bybel: Efesiers 6:1 en 1 
Johannes 2:13) as 'n deel daarvan. Aangesien suigelinge ook as 
lede van die gemeente gereken moet word en alleen deur die doop 
tot die sigbare gemeente gevoeg kan word (Die Bybel: Handelinge 
2:41,47 en 1 Korintiers 12:13,27) is dit vanselfsprekend dat 
aangeneem kan word dat hulle ook gedoop is, want daar is geen 
aanduiding dat die Skrif van enige ander wyse weet waardeur 
iemand tot die Christelike gemeente toegelaat kon word nie 

. (Flemington 1948:65,132). 

Die vraag kan wel by lesers ontstaan of kinderdoop gedurende die 
vroee Christelike tydperk (wat 'n aanvang neem met die geboorte 
van Christus en ongeveer vyf eeue na die gebeurtenis ten einde 
loop) 'n algemene gebruik was en daarom is dit nodig om die 
aandag daarop te vestig dat die eerste keer ooit toe daar in 145 
nC -220 nC deur Tertulianus ('n Christen teoloog - oorlede ± 230 
nC) teen die kinderdoop kritiek ingebring is, het hy ham verset 
teen 'n vaste en algemene kerklike gebruik (Marais 1974:72). Die 
gevolgtrekking kan derhalwe gemaak word dat kinderdoop wel 
gedurende die vroee Christelike tydperk algemene gebruik was. 

Na aanleiding van die voorafgaande uiteensetting kan daar 
gekonstateer word dat met die kinderdoop die ouers (oak die 
vader) gedurende die vroee Christelike tydperk hulle daartoe 
verbind het om hulle kinders in die Christelike leer en lewe te 
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(Eavey 1964:81,82,85-87 en Viljoen, 
1981:254). Na die doop het 

De 
die 

verantwoordelikheid dus op die ouers gerus om hulle kind so op te 
voed dat die geloof as "vrug" in sy hart "gebore" kan word. Die 
vader moes dus verantwoordelikheid vir sy kinders se opvoeding 
aanvaar vanaf die doop tot en met die dag dat hulle toegelaat is 
om na geloofsbelydenis (as volwassenes) die nagmaal te gebruik 
(Viljoen, De Villiers en Zeeman 1981:254). Die taak kon niemand 
van die ouers oorneem nie. 

Eers wanneer die kind belydenis doen van sy eie geloof in die 
boesem van die gemeente (en s6 toegang tot en deel aan die 
nagmaal verkry : Dressel & Lamprecht 1985:84) is die gelowige 
ouer, en by name die vader, van sy doopbelofte en derhalwe ook sy 
opvoedingsverantwoordelikheid, vrygestel. 

5.6 SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKING 

Gedurende die vroee Christelike tydperk het die ouers hulle kind(ers) 
in die Christelike leer en lewe onderrig en in die vrese van die Here 
opgevoed. 

Die hoofdoel van die vroee Christelike opvoeding was die sedelik
godsdienstige opheffing van die kind wat uit genade aan sy ouers 
geskenk is en oor wie se opvoeding hulle teenoor God verantwoording 
moes doen. Die vader veral, as hoof van die huis, het besondere 
aandag geskenk aan die sedelik-godsdienstige opvoeding van sy kinders. 
Hy het hulle in en volgens die Heilige Skrif onderrig, hulle van die 
eise van die Woord bewus gemaak en gepoog om hulle so op te voed dat 
hulle bereid sou wees om volgens die eise te lewe. Algemene 
verstandelike onderrig het nie die fokuspunt van die opvoeding gevorm 
nie. Die vader uit die vroee Christelike tyd as navolger van 'n nuwe 
{Christelike) leer, het immers saam met sy huisgenote 'n geloofstryd 
tot taak gehad en nie 'n verstandsontwikkelingsprogram nie (Coetzee 
1970:98). 

Alhoewel die dissiplinering van kinders in die vroee Christelike gesin 
sekerlik nie laks en onverskillig hanteer is nie, kan dit aanvaar word 
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dat die uitoefening van vaderlike tug in 'n groot mate deur die 
voorbeeld van Christus se liefdevolle vergewensgesindheid getemper is. 

Dit was elke Christenvader se plig om deur genormeerde voorlewing sy 
kind(ers) byte staan met die oog op die verwerwing van geestelike 
mondigheid. Die opdrag is deur Jesus Christus as 'n bindende 
verpligting beklemtoon en daar kan derhalwe aanvaar word dat die vader 
by die vroee Christene gepoog het om sy opvoedingsverantwoordelikheid 
in die verband na die beste van sy vermoe na te kom. 

Ten slotte moet dit gestel word dat die Evangelie van Christus 'n heel 
nuwe mensbeeld en derhalwe ook nuwe opvoedingsinsigte aan die orde 
gestel het. Christus self het die ideele mensbeeld versinnebeeld en 
deur die opvoeding moes die kind na die idee van die mens, soos 
Christus dit vergestalt het, gelei word (Cilliers 1975:90). As 
Verlosser het Christus aan die mens 'n bevoorregte en unieke plek in 
die skepping toegeken : iemand met 'n voorgeskiedenis in God se ewige 
plan en met 'n nageskiedenis in die toekomstige eskatologie, want daar 
alleen word die allervolledigste opvoeding van die mens na liggaam en 
siel voltrek (Decoene 1953:88). 



112 

HOOFSTUK 6 SINTESE GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

6.1 INLEIDEND 

In hierdie hoofstuk moet antwoorde verskaf word op bewerings en vrae 
in verband met die vader se opvoedingsrol wat in die eerste hoofstuk 
aan die orde gestel is en wat tot die aanpak van hierdie studie 
aanleiding gegee het. 

Om die vader se opvoedingsrol in die kontemporere samelewing na waarde 
te skat, is dit nodig dat daar verwys word na die gesin as die primere 
opvoedingsmilieu waarin en van waaruit die vader opvoed. Op die vraag 
of die gesin vandag nag allerwee 'n belangrike opvoedingsinstelling is 
wat aan die vader 'n platform vir sy opvoedingsbemoeienis bied, moet 
beslis ontkennend geantwoord word, want daar kan gekonstateer word dat 
die gesin in die Westerse wereld (ook in ans eie land) tans 'n krisis 
beleef. Die toedrag van sake kan ongetwyfeld toegeskryf word aan die 
geleidelike wegbeweeg van eens geldige norme met betrekking tot 
gesinsaangeleenthede wat uit die aard van die saak bepalend is vir die 
vader se opvoedingsbemoeienis met sy kind{ers). 

Die bevraging van die verlede met die oog op die beantwoording van 
vrae aangaande die opvoedingsrol van die vader in die huidige tyd, het 
ongetwyfeld daartoe gelei dat insigte blootgele is wat met vrug aan
gewend kan word ter verbetering van die vader se opvoedingsbemoeienis 
met sy kind{ers). In die enkele gevolgtrekkings en aanbevelings word 
sekere essensies van outentieke vaderlike opvoedingsbemoeienis onthul 
en riglyne verskaf waarvolgens hierdie essensies verreken moet word. 

6.2 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

* Die Griekse en Romeinse vaders was bereid om 'n welgeskape kind 
as 'n gesinslid te aanvaar {kyk Hoofstuk 3 paragraaf 3.3.1 en 
Hoofstuk 4 paragraaf 4.5.1) terwyl die vaders uit die antieke 
Joodse en die vroee Christelike eras die pasgebore kind aanvaar 
het op grand van hulle siening dat die kind 'n skepsel en geskenk 
van God is (kyk Hoofstuk 2 paragraaf 2.2 en Hoofstuk 5 paragraaf 
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5.3). 

Deur die aanvaarding van hul kinders het die vaders uit die ge
noemde kultuurtye hulle aangesprokenheid en opvoedingsverant
woordel ikheid ten opsigte van 'n besondere taakverrigting erken. 
Daarmee het hulle hulself verbind tot 'n deurlopende betrokken
heid by die volwassewording van hulle kinders deur voortdurende 
bystand en hulp sodat die kinders gehelp kan word om die mense te 
word wat hulle kan en behoort te word. 

Empiriese waarneming dui daarop dat talle vaders in die huidige 
tydsgewrig nie altyd hul kinders se jarelange hulpbehoewende 
afhanklikheid besef nie en dat hulle nie bereid is om deurlopende 
verantwoordelikheid vir die opvoeding van hul kinders op hulle te 
neem nie. Hierdie toedrag van sake kan moontlik aan van die 
volgende faktore gewyt word en waarteen vaders ernstig gewaarsku 
moet word: die aanname dat die skool die ouer (vader) se 
verpligtinge ten opsigte van die opvoeding van sy kinders 
volledig en op 'n bekwame wyse kan oorneem; 'n onbehaaglike 
bevorderings- en rykdomsindroom wat die vader geen oog en oor 
laat vir enigiets anders as net sy nougesette beroepsbeoefening 
nie; die opvatting dat die generering van 'n steeds hoer 
inkomste (dikwels met behulp van die moeder wat vir die 
verkryging van meer rykdom ook tot die arbeidsmark toetree) 
belangriker is as die nakoming van eie opvoeders- en opvoedings
verantwoordel ikheid wat tog maar net so goed deur 'n creche, 'n 
kleuterskool of 'n huishulp oorgeneem kan word. 

Indien 'n vader sy opvoedingsverantwoordelikheid daadwerklik wil 
nakom, moet die essensie van (kind)aanvaarding eerbiedig word. 
Dit kan gedoen word deur meer "kwaliteit tyd" vir 'n gemoeid-wees 
en kommunikasie met sy kind(ers) in te ruim. Die wonderlike 
voorreg van vaderskap vereis dat 'n besondere opvoedingsplig 
vervul moet word en indien die vader nie self by die opvoeding 
van sy kind(ers) betrokke kan wees na die mate wat dit van hom 
vereis word nie, moet hy minstens toesien dat die persone aan wie 
die opvoeding van sy kind(ers) toevertrou word, hulle deeglik van 
hulle taak in ooreenstemming met egte opvoedings- en lewens-
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waardevolle eise sal kwyt. 

'n Ware besef van die plek wat die vader as opvoeder moet inneem, 
is 'n noodsaaklike voorvereiste indien dit sy begeerte is dat sy 
kind(ers) vanuit die geborgenheid van die primere 
opvoedingsituasie tot volwassenheid moet gedy. Die vader se 
verantwoordelikheidsbesef en die nakoming van sy opvoedingsplig, 
stel reeds aan sy kind(ers) die voorbeeld om self 
verantwoordelikheid te aanvaar om behoorlik kind te wees en 
toenemend volwassene te word. 

'n Tweede belangrike gevolgtrekking wat op sterkte van die 
verledestudie gemaak kan word, is die onwegdinkbare waarheid dat 
die mens 'n religieuse/godsdienstige wese is. 
of ander vorm, is 'n algemene menslike 
aanhangers van elkeen van die veelheid van 
wereld voed hulle kinders in ooreenstemming 
voorskrifte of eise van hul godsdienstige 

Godsdiens, in een 
verskynsel en die 
godsdienste in die 
met die normatiewe 

oortuigings op. 'n 
Ander, net so 'n belangrike feit, is dat ouers deur die eeue heen 
dit oak as uiters belangrik geag het dat hul eie religieuse/ 
godsdienstige oortuiginge oak aan hulle kinders onderrig/oorgedra 
moet word. Godsdiensonderrig, en dan veral deur die vader as 
gesinshoof, het sedert die jare her die geleentheid vir die kind 
gebied om nie net sy vader se geloofsbelydenis te hoor nie, maar 
oak om horn met sy vader se geloofsoortuiginge te vereenselwig. 

Gedurende die Griekse en die Romeinse tydperke byvoorbeeld, het 
die vader sy opvoedingsverantwoordelikheid ten opsigte van 
religieuse steungewing nagekom deur die praktiese demonstrering 
van die daaglikse gebedslewe, die getroue instandhouding van die 
pligpleginge random die huisaltaar en die gereelde deelname as 
lid van die gemeenskap aan godsdienstige plegtighede en 
seremonies (kyk Hoofstuk 3 paragraaf 3.5.2.1 en Hoofstuk 4 
paragraaf 4.5.2.1). Op die wyse het die vader die kind vanaf 'n 
baie jong ouderdom op 'n navolgenswaardige wyse ten opsigte van 
religieuse/godsdienstige inhoudgewing aan sy daaglikse handel en 
wandel voorberei. 
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Vir die oud-Israeliet en die vroee Christene het God in Sy Woord 
die voorskrifte met betrekking tot die kind se religieuse/ 
godsdienstige onderrig daargestel (kyk Hoofstuk 2 paragraaf 
2.4.2.1 en Hoofstuk 5 ~aragraaf 5.5.2.1). Die vaders uit die 
genoemde eras het gebuig onder die gesag van die voorskrifte en 
het nie hul ouerlike steungewing en onderrig ten opsigte van 
godsdiensonderrig verwaarloos nie. Die kinders moes die Woord 
van die Here leer ken en tot gehoorsaamheid aan die wil van God 
opgevoed word. 

Dit is 'n redelik algemene feit dat toenemende sekularisasie 
daarvoor verantwoordelik is dat die belangrikheid en aansien van 
godsdiens as 'n rigtinggewende krag in die lewe van die 
kontemporere mens baie verswak en afgeneem het. Talle vaders 
self word al te dikwels nie meer deur godsdienstige waardes 
aangespreek nie en daarom kan en wil hulle nie meer "priesters" 
in en vir hulle gesinne/kinders wees nie. 

Hoe daar ook al geredeneer word, moet dit aanvaar word dat 
godsdiens 'n anker in die lewe van die mens is; dit verleen 
vastigheid en koers aan sy lewe en 'n welmenende vader sal nie 
nalaat om sy kind(ers) tot religieuse volwassenheid te begelei en 
erns met hul godsdiensonderrig te maak nie. Vaders behoort 
daarom hulle afhanklikheid van die bowe-aardse openlik teenoor 
hulle kinders te bely en te erken. Deur die vader se verrekening 
van die essensie van religieuse steungewing en deur sy voorlewing 
van godsdienstige waardes sal die kind tot die vaslegging van 'n 
rangorde van waardevoorkeure in sy eie lewe kan kom. Eers dan 
sal hy aanspraak kan maak op outentieke persoonlikheidsont
plooiing. 

'n Derde gevolgtrekking wat uit die studie voortvloei, staan in 
verband met die vader se opvoedingsplig met betrekking tot sy 
kind(ers) se moreel-sedelike opvoeding. 

Dit is noodsaaklik dat elke vader duidelikheid sal he oor watter 
rigting met die opvoeding van sy kind ingeslaan moet word. 'n 
Duidelike volwassenheidsbeeld (wat bepaal word deur die norme en 
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waardes van 'n besondere lewens- en wereldbeskouing) as die 
einddoel van opvoeding, voorsien die opvoeder van maatstawwe 
waaraan die vordering van die kind op pad na volwassenheid gemeet 
kan word. 

Beginnende by Homerus het alle denkers wat oar die mens en die 
opvoeding besin het en wie se denkbeelde vir die 
opvoedingspraktyk van groat betekenis was en selfs nag is, dit 
duidelik laat blyk dat die volwasse mens 'n "gevormde" en 'n 
gekultiveerde wese is; iemand wat nie net van die deugde, 
waardes en norme wat binne sy besondere kultuurgemeenskap 
gehuldig word bewus is nie, maar wat bowe-al daartoe gekom het om 
met sy lewe, dit wil se met sy woorde, denke en dade aan hierdie 
deugde, waardes en norme uitdrukking te gee en hulle op konstante 
wyse te gehoorsaam. Daar kan dus onomwonde gekonstateer word dat 
die begrip volwassenheid deur al die eeue heen 'n normatiewe 
begrip was wat 'n besondere inhoud, die taakkarakter van die mens 
se lewe en bedrywighede binne 'n partikuliere kultuurgemeenskap, 
verteenwoordig het. 

Aansluitend by die voorafgaande opmerking is dit belangrik om te 
noem dat die bereiking van volwassenheid nie aan 'n bepaalde 
chronologiese leeftyd gekoppel kan word n{e. As voorbeeld kan 
verwys word na die oud-Israeliet wat bereid was om die 
dertienjarige seun as volwassene te aanvaar (kyk Hoofstuk 2 
paragraaf 2.4.5). Daarteenoor het die Griekse jongman eers op 
sestienjarige leeftyd die status van volwassenheid bereik (kyk 
Hoofstuk 3 paragraaf 3.3). Hieruit kan afgelei word dat volwas
senheid niks met die bereiking van 'n bepaalde chronologiese 
ouderdom te doen het nie. Die feit dat die oud-Israelitiese seun 
reeds op dertienjarige ouderdom en die Griekse jongmens eers op 
sestienjarige leeftyd as volwassene gereken is, dui daarop dat 
daar in verskillende kultuurkringe verskillende ouderdomme was 
waarop seuns as gereed geag is om die opeisende "gesag" van 
waardes wat binne hulle besondere kultuurgemeenskappe gegeld het, 
te aanvaar. Hulle is dus as gereed en bereid beskou om self die 
verantwoordelikheid vir hulle eie lewe van keuses en beslissings 
te neem. Volgens Verster (1977:579) is volwassenheid, maar dan 
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as normatiewe aangeleentheid, dus nie iets wat vreemd is aan 
kindwees en aan jeugdige wees nie: dit le reeds daarin ingebed 
en erkenning van die feit is trouens tog die rede waarom daar nie 
eers met opvoeding tot volwassenheid begin word wanneer 
liggaamlike volgroeidheid bereik word nie. 

Een opvallende essensie van behoorlike steungewing tot 
moreel-etiese/moreel-sedelike volwassenheid wat deurgaans uit die 
verledestudie geblyk het, is die vereiste dat die vader wat vir 
die opvoeding van sy kind(ers) verantwoordelikheid aanvaar het, 
homself waardig (dit wil se as 'n toonbeeld van wat egte 
volwassenheid behels) teenoor die kind moet gedra. In die 
verband word daar byvoorbeeld gedink aan die verpligtinge wat met 
betrekking tot hierdie aangeleentheid op die oud-Israelitiese 
vader gerus het (kyk Hoofstuk 2 paragraaf 2.4.2.2) terwyl ook 
Plato (kyk Hoofstuk 3 paragraaf 3.5.2.2) en Christus (kyk 
Hoofstuk 5 paragraaf 5.5.2.2) om slegs enkele voorbeelde te noem, 
hulle hieroor uitgelaat het. Deur horn waardig teenoor die kind 
te gedra en waardige optrede in sy algemene lewenswandel te 
vergestalt, kan die vader sy kind op die enigste "egte" wyse 
bystaan in sy onderwegwees na volwassenheid deurdat hy die kind 
"sigbaar" in aanraking bring met die praktiese toepassing van die 
norme en waardes wat as rig- en meetsnoere vir die lewe in sy 
besondere kultuurgemeenskap geld. Die onweerlegbare waarheid wat 
vanaf die vroegste eeue besef is, naamlik dat die voorbeeld van 
die volwassene, sy voorlewing van die normbeeld van volwassen
heid, noodsaaklik is vir die inlywing van die kind in 'n bepaalde 
kultuurgemeenskap, kan nie genoeg beklemtoon word nie. 

Die permissiwiteit wat volgens betroubare getuienisse in ons 
moderne samelewing aan die orde van die dag is, het meegebring 
dat talle vaders nie altyd 'n navolgenswaardige voorbeeld van 
algemeen geldige ordentlikheid (respektiewelik moreel-sedelik 
aanvaarbare gedrag) vir hulle kinders voorleef nie. Vaders laat 
dikwels hulle kinders se sedelike oordeelsfoute ooglopend toe en 
spreek hulle hoegenaamd nie daaroor aan nie. Dit mag wees dat 
hulself sedereels willens en wetens oortree of dat hulle oordeel 
betreffende reg en verkeerd, afgestomp is. Die toedrag van sake 
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mag nie geduld word nie, want al is die kind medeganger in die 
opvoedingsgebeure en al moet hy self daadwerklik deel aan sy 
volwassewording he, beteken dit geensins dat hy aan homself 
oorgelaat mag word nie. Voordat die kind nie gereed en bereid is 
om bepaalde norme as behoorlikheidseise op konstante wyse en ten 
opsigte van alle lewensaangeleenthede te eerbiedig nie, mag 
pedagogiese steungewing nie verwaarloos en/of opgeskort word nie. 
Oaarom mag die kind nie soos tans in baie Westerse lande die 
geval is, toegelaat word om met byvoorbeeld seksualiteit, 
dwelmmiddels en ander attribute van volwassenheid in aanraking te 
kom voordat hy nie werklik daarvoor gereed is nie. 

Gedurende die tydperk van hul sedelike afhanklikheid en 
hulpbehoewendheid moet vaders hulle kinders se sedelike bewussyn 
help vorm deur die nodige sedelike kennis by hulle in te skerp en 
hulle deur woord en daad te onderrig om op sedelike gebied 
selfstandig en goed te oordeel, te kies en te handel. Die kind 
moet derhalwe opgevoed word tot /n volwassene wat sy sedelike 
verantwoordelikheid as mens ken, aanvaar en na die beste van sy 
vermoe vervul. 

Die vader moet /n duidelike besef he van waarheen hy sy kind wil 
begelei en waarteen hy sy kind moet beskerm. Hy sal doelgerig 
moet opvoed. In die lig van groot ideologiese aanslae wat tans 
op die kind gemaak word en wat na alle waarskynlikheid in omvang 
en intensiteit sal toeneem, sal elke vader duidelik standpunt 
moet inneem ten opsigte van waardes en norme wat ononderhandel
baar is. Deur doelbewuste en volgehoue opvoedingsbemoeienis sal 
moreel-sedelike verval, soos vergestalt word deur die toename in 
(en selfs die goedpraat van) byvoorbeeld voorhuwelikse seks, 
permissiwiteit ten opsigte van die gebruik van dwelmmiddels, 
egskeiding, saamwoon, ongewenste literatuur en die akklamerende 
uitbeelding van 'n geweldskultuur in televisieprogramme met mag 
en mening bestry moet word. Vaders moet onder meer geleenthede 
skep om met hul kinders oor hierdie aangeleenthede in gesprek te 
tree aangesien kommunikasie tussen hulle en hulle kinders van 
kardinale belang is. Vaders moet vir hul kinders toeganklik wees 
sodat hulle nie net .f2l mekaar nie, maar veral met mekaar as 
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gesinslede kan verkeer. Vaders moet daarom daadwerklik by hulle 
kinders se doen en late betrokke raak en bly sodat 'n wedersydse 
vertrouensverhouding geskep en in stand gehou kan word. Spontane 
interaksie tussen vader en kind is 'n voorvereiste vir effektiewe 
kommunikasie. Vaders moet daarom nie net bereid wees om met 
hulle kinders te praat nie, maar om ook veral na hulle kinders te 
luister. Die vader moet dus kennis neem van sy kind(ers) se 
hunkering na egte kommunikasie en probeer om sodanige hunkering 
in sy daaglikse gesprekvoering met sy kind(ers) te akkommodeer. 

'n Vierde gevolgtrekking wat na aanleiding van hierdie studie 
gemaak kan word, is dat die mens, vanwee die taakkarakter van sy 
aardse bestaan, ook vir 'n lewe van arbeid onderrig en opgevoed 
moet word. 

Die lewe van die mens word nie net deur arbeid gekenmerk nie en 
mens-wees is nie identies met net arbeider-wees nie, maar om 
waarlik as mens te lewe moet en wil hy ook arbei. Trouens, om te 
werk is 'n essensie van mens-wees (Gunter 1979:88). 

As selfbewuste, vrye, redelike en handelende subjek is die mens 
steeds besig om die wereld soos dit gegee is te bewerk; is hy 
van geslag tot geslag voortdurend besig om deur sy arbeid die 
natuurwereld te omskep tot 'n kultuurwereld en ook om laasge
noemde steeds te omvorm tot 'n beter tuiste waarin hy as mens kan 
woon en homself kan verwesenlik. 

As 'n bestaan in die wereld het elke mens 'n taak om te verrig 
ter wille van homself en die gemeenskap waarvan hy lid is. In en 
deur sy daaglikse werk tree hy in verhouding met die wereld van 
natuur en kultuur en met sy medemens en verwesenlik hy homself as 
'n saam-met-die-medemens-in-die-wereldwees (Gunter 1979:89). 

Gedurende die oud-lsraelitiese, Griekse, Romeinse en vroee 
Christelike tydperke (kyk Hoofstuk 2 paragraaf 2.4.3, Hoofstuk 3 
paragraaf 3.5.3, Hoofstuk 4 paragraaf 4.5.3 en Hoofstuk 5 
paragraaf 5.5.3) het die vader hoofsaaklik sy beroep tuis beoefen 
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en deur aanskouing en hulpverlening is kinders in die wereld van 
arbeid ingelei en tuisgemaak. Uit die bestudering van die 
voorgenoemde eksemplare blyk dit dus dat die vader as 
beroepsbeoefenaar sy kinders na die toekomstige arbeidsbestel 
waarheen hulle op weg was, begelei het. 

Vandag moet die vader meestal sy arbeid weg van die huis verrig. 
Sy arbeidsveld, soos die van ander volwassenes, is dus vir sy 
kind vreemd en onbekend. Tans is daar in die Westerse wereld 
baie verontrustende beskouings en denkrigtings waarmee die vader 
rekening sal moet hou en wat hy in sy kinders se steungewing tot 
'n aanvaarbare arbeidsetos sal moet verreken. Een hiervan is die 
beskouing wat daarop neerkom dat die "waarde" van arbeid net in 
terme van materiele vergoeding bereken kan word. 'n Ander 
opvatting is dat sekere vorme van arbeid (en dan veral hande
arbeid) degraderend vir die mens is. 

Tot die selfstandige en behoorlike verrigting van sy taak as mens 
saam met die medemens in die wereld is die kind van nature nie 
in staat nie, maar daarvoor moet hy deur opvoeding toegerus en 
bekwaam gemaak word. Die vader moet die kind help, steun en 
begelei om sy aangebore moontlikhede te verwerklik en hulle aan 
te wend tot die behoorlike vervulling van sy lewenstaak wat 
immers veel meer as net sy beroepstaak behels (kyk Hoofstuk 5 
paragraaf 5.5.3). Voorbereiding van die kind om die sinvolheid 
en veredelende invloed van enige vorm van arbeid te besef - veral 
met die oog op 'n uiteindelike suksesvolle en gelukkige 
beroepslewe - is 'n baie belangrike en wesenlike deel van 'n 
vader se opvoedingstaak. Dit is daarom die vader se 
verantwoordelikheid om deur sy voorbeeld van arbeidsaamheid en sy 
eie positiewe ingesteldheid teenoor sy werk of beroep, sy kind te 
oortuig van die vreugde wat daar in die getroue verrigting van 
jou dagtaak bestaan, asook van die gevolge wat lae produktiwiteit 
en hoe besoldiging vir die land se ekonomie en vir die mens se 
persoonlike welsyn inhou. Indien moontlik behoort die vader sy 
kind(ers) soms ook saam te neem werk toe want op die wyse sal die 
vader se werk weer vir sy kind(ers) sigbaar en betekenisvol word. 
Dok ten opsigte van sy arbeidsverrigting moet die vader vir sy 



121 

kind 'n identifikasiefiguur wees. Die ideaal moet egter steeds 
wees dat die vader 'n balans moet handhaaf tussen arbeid en sy 
ander lewensverpligtinge en daarom moet hy daadwerklik tyd vir 
ontspanning saam met sy gesin inruim. 

* Pedagogiese liefde en aanvaarding impliseer geensins 'n 
ongedissiplineerde lewenswyse en die opskorting van gesag en 
dissiplinere maatreels nie. Trouens, 'n egte opvoedingsver
houding kan juis getipeer word as 'n liefdevolle en begripvolle 
gesagsverhouding. Indien dit nie die geval is nie, kan daar 
hoegenaamd nie sprake wees van verantwoordelikheidsaanvaarding 
deur of die opvoedeling of die opvoeder nie. Die vader is 
gesagsdraer en gesagseerbiediger by uitnemendheid: hy moet gesag 
uitoefen en dissipline handhaaf, maar self ook buig voor hoer 
gesag. As dit nie gebeur nie, kan die opvoedeling op dwaalwee 
beland en sal daar van opvoeding nie sprake wees nie. 

Gedurende die antieke tydperk was die gesagsposisie van die vader 
nooit bevraagteken nie en die kinders is streng gedissiplineer 
(kyk Hoofstuk 2 paragraaf 2.4.4, Hoofstuk 3 paragraaf 3.5.4, 
Hoofstuk 4 paragraaf 4.5.4 en Hoofstuk 5 paragraaf 5.5.4). 
Trouens, die antieke Grieke en die Romeine het selfs van elke 
volwassene verwag om tug en dissipline ten opsigte van enige kind 
wat oortree het, toe te pas (kyk Hoofstuk 3 paragraaf 3.5.4 en 
Hoofstuk 4 paragraaf 4.5.4). Eers met Christus se koms is soms 
wrede tug en dissipline getemper (maar nooit opgeskort of 
verwater nie) deur Sy liefdevolle aanvaarding van die kind (kyk 
Hoofstuk 5 paragraaf 5.5.4). 

Die geleidelike vervaging van die patriargale gesagstelsel, veral 
gedurende die latere Grieks-Romeinse tydperk, het 'n nadelige 
effek op gesagshandhawing binne gesinsverband gehad (kyk Hoofstuk 
4 paragraaf 4.5.4) en dit het tot beskawingsagteruitgang gelei. 

Die kontemporere maatskaplike bestel word weer eens deur 
gesagsverval gekenmerk. Daarvan getuig enersyds die jeug se 
verset teen tug en dissipline en andersyds talle vaders se 
tragiese onwilligheid om dissipline teenoor hul kinders te 
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handhaaf. Gebrek aan dissipline binne gesinsverband lei tot 'n 
verslapping van gesinsbande wat ongetwyfeld nadelig op die kind 
se karaktervorming inwerk. Die kind het in sy diepste wese 'n 
behoefte aan gesag en dissipline omdat dit horn in staat stel om 
met gerustheid binne die begrensdheid van 'n goedkeurenswaardige 
ruimte te leef. 

Dit is derhalwe uiters noodsaaklik dat vaders hul kinders moet 
dissiplineer deur gebruik te maak van onder andere die 
belangrikste tugmiddele, naamlik beloning, aanprysing 
(lofuiting), aanmoediging, bemoediging, ontmoediging, waarskuwing 
en vermaning en indien nodig selfs deur 'n paar rapse. 

Die kind se toenemende selfstandigwording en die vrywillige 
aanvaarding van gesag, lei uiteraard tot die oorbodigwording van 
die "eksterne" opvoedersgesag. Alhoewel dit vir die opvoeder nie 
altyd maklik is om te onderskei wanneer dit wenslik is om te lei 
en wanneer om die opvoedeling vryheid van beslissing te gun nie, 

moet die vader nogtans die kind geleentheid bied om geleidelik 
onafhanklik te oordeel en beslissings te vel. Periodieke 
"verlating" van die kind binne die opvoedingsituasie is belangrik 
vir kinders se selfstandigwording omdat dit hulle die geleentheid 
bied om nuwe ondervindings op te doen en ervarings te verwerk. 
Die vader (soos ook die moeder) moet saam met die kind die 
toekoms antisipeer en die kind voorberei om op selfstandige wyse 
daardie toekoms aan te durf. Daarom is dit dringend noodsaaklik 
dat elke ouerpaar weer oor die vader se plek en taak as man en 
gesinshoof (dus as onwegdinkbare gesagsfiguur) sal moet besin. 
Die gebrek aan vaderlike gesagsuitoefening in 'n permissiewe 
samelewing, is fataal. Alhoewel daar uitsonderings is, kan daar 
aanvaar word dat die gesagskrisis wat ervaar word die gevolg is 
van talle vaders se onverskilligheid oor die gesagsleiding en 
gesagseerbiediging wat hulle moet aanvaar. Sulke vaders se 
gesagsposisie sal in die huidige maatskaplike opset en tydsgees 
ondubbelsinnig herstel moet word en hulle sal op die volle 
ondersteuning van hulle eggenotes moet kan reken. Vaders se 
gesagsuitoefening teenoor en die dissiplinering van hulle kinders 
sal nie deur moeders teegegaan mag word soos wat tans dikwels 
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gebeur nie. 

Die voorafgaande aanbevelings is sekerlik nie die enigste wat 
gemaak kan word nie maar dit is egter kardinale aangeleenthede 
wat aan alle opvoedingsfasette ten grondslag le. 

Oar hoe daar te werk gegaan moet word om die belangrikheid en die 
betekenis van genoemde aanbevelings onder die aandag van alle 
opvoeders - en dan veral by name alle vaders en potensiele vaders 
- te bring, mag daar wel verskillende sieninge wees. Die 
volgende voorstelle word nietemin aan die hand gedoen: 

Aangesien vaders nie altyd presies weet wat vaderlikheid en hul 
opvoedingsrol behels nie, moet hulle daartoe opgevoed word. 
Vaders en voornemende vaders moet dus ingelig en voorgelig word 
oar wat ouerskap, en by name vaderskap en vaderlikheid, werklik 
behels en watter opvoedingseise dit aan hulle stel of gaan stel. 
Uit voorgenoemde blyk dit dat aandag aan onderrig van vaders 
gewens en selfs dringend noodsaaklik is. Dit is daarom 'n 
vereiste dat onderrig wat kinders (seuns en meisies} voorberei 
vir hul opvoedingsrol as toekomstige ouers (vaders en moeders} 
alreeds op skoal op een of ander wyse in die kurrikulum ingesluit 
moet word. 

Onderrig vir volwassenes en raadgewingsprogramme is oak nodig. 
So kan byvoorbeeld die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 
ouerleidingklinieke en instansies soos universiteite wat betrokke 
is by die aanbied van ouerverrykingskursusse en ouerleiding
aksieprogramme, opleidings- en inligtingsprogramme asook 
kongresse oar die opvoedingsrol van die vader aanbied. 

Oak werkgewers het 'n belangrike rol om te speel. Inligtings-
brosjures wat deur kundiges oar die opvoedingsrol van die vader 
opgestel moet word, behoort by indiensneming deur werkgewers aan 
hulle werknemers (alle vaders en potensiele vaders} beskikbaar 
gestel te word. Deur deskundiges te betrek, behoort alle 
werkgewers oak op 'n gereelde grondslag werkwinkels - vir vaders 
en voornemende vaders wat in hulle diens staan - oar die 
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opvoedingseise wat tot vaders spreek, aan te bied. 

Ook die media in al sy vertakkinge, kan 'n uiters waardevolle 
bydrae lewer om vaders oor hulle opvoedingsverantwoordelikheid in 
te lig. 

Voorligting aan vaders met betrekking tot hul opvoedingsrol verg 
'n spanpoging en daarom moet kerklike, gemeenskaps-, onderwys-, 
privaat- en selfs staatsinstansies by sodanige paging betrek 
word. 

Om elke Suid-Afrikaanse vader te bereik, vra verbeeldingryke en 
grootse denke maar onder die oorkoepelende leiding van een 
sentrale liggaam (byvoorbeeld FAMSA - die Vereniging vir 
Huweliks- en Gesinslewe) en met die samewerking van alle ander 
instansies wat moontlik betrek kan word, kan 'n omvattende en 
noodsaaklike veldtog van stapel gestuur word. Op die wyse mag 
deskundiges uit verskeie vakrigtings betrek word om sodoende 
hulle onderskeie insette te lewer. Daar moet egter altyd onthou 
word dat al is daar van hulp aan die vader met betrekking tot die 
opvoeding van sy kind(ers) sprake, dit primer nie·om die vader as 
mens gaan nie maar om die vader as versinnebeelding van vaderskap 
wat die welsyn van sy kind(ers) voor oe moet hou. 

6.3 SLOTWOORO 

Hierdie studie het onteenseglik getoon dat die vader se rol in die 
opvoeding van die kind nooit onderskat mag word nie. Ofskoon verskeie 
faktore negatief op sy opvoedingsbemoeienis inwerk, beklee outentieke 
vaderwees so 'n belangrike plek in die lewe van 'n kind dat geslaagde 
opvoeding sander die vader as 'n identifikasie- en gesagsfiguur 
feitlik ondenkbaar is. Die vader moet derhalwe tyd inruim om sy rol 
as 'n outentieke opvoeder (naas die moeder) te kan vervul en hy moet 
geleenthede skep om sy vaderlike plig en voorreg insake die opvoeding 
van sy kinders te benut. 'n Vader wat nie doelbewuste en voortdurende 
opvoedingsbemoeienis met sy kinders maak nie, sal verantwoordelikheid 
moet aanvaar as sy kinders as pedagogiesverwaarloosdes die lewe 
ingestuur word. Deur sy beskermende teenwoordigheid bied die vader 



125 

aan die kind 'n geborgenheidsruimte en beskut hy die weerlose kleine 
teen die aanslae van die lewe. Vir die kind wat ontdekkend die wereld 
as eie betekeniswereld moet verower, is 'n geborge tuiste met vader en 
moeder noodsaaklik. Trouens: 

The resulting haven of security makes him more 
resistant to the shocks of "growing up" and the 
image of strength that he shares with his father 
helps him to overcome natural fears of the unknown 
that he faces in his becoming an adult (Paine 
1976:18). 



126 

BRONNELYS 

Adler, B. (ed.). 1970. Growing up Jewish. New York: Pocket Books. 

Allcroft, A.H. & Masom, W.F. 1970. The tutorial history of Rome. 
(revised and rewritten by C.E. Robin, E.E. Doherty & B.R.I. 
Sealy) London: University Tutorial Press. 

Appleton, W.S. 1981. Fathers and daughters. New York: Doubleday & 
Company. 

Aries, P. 1962. Centuries of childhood; a social history of family 
life. (translated from the French by R. Baldick) London: Jonathan 
Cape. 

Aristotle. 1961. Politica, Oeconomica, Atheniensium Respublica. (in 
Ross, W.D. (ed.). The works of Aristotle. Vol.X.) Oxford: 
Clarendon Press. 

Aristotle. [S.a.]. The Nicomachean ethics. (edited by J.M. Mitchell) 
London: Routledge & Sons. 

Aristotle. 1969. The politics. (translated by T.A. Sinclair) [S.l.]: 
Penguin Books. 

Arnold, L.E. 1985. Parents, children and change. Lexington: D.C. 
Heath & Co. 

Arnott, P.O. 1970. An introduction to the Roman world. London: 
Macmillan. 

Augustine, A. 1970. Confessions. (translated by Pine-Coffin) [S.l.]: 
Penguin Books. 

Balsdon, J.P.V.D. 1962. Roman women; their history and habits. 
London: Bodley Head. 



127 

Balsdon, J.P.V.D. 1969. Life and leisure in ancient Rome. London: 
Bodley Head. 

Barclay, W. 1958. Educational ideals in the ancient world. London: 
Collins. 

Barclay, W. 1959. Educational ideals in the ancient world. London: 
Collins. 

Bardis, P.D. 1963. Main features of the ancient Roman family. Social 
Science, 38(4):225-240. 

Bardis, P.D. 1964. The ancient Greek family. Social Science, 
39(3):156-175. 

Barkin, R.M. 1989. The changing role of fathers. USA Today, 
118(2530):56-57. 

Barnard, F. 1971. Moederlikheid, gesien in pedagogiese perspektief. 
(gepubliseerde M.Ed-verhandeling, Universiteit van Pretoria) 
Stellenbosch, Grahamstad: Universiteitsuitgewers en 
-boekhandelaars. 

Barnard, F. 1980. Fundamentele pedagogiek. HOD (pre-primer nagraads) 
DKO. Gids 2 (vraestel 1, afdeling b) vir HFPEDO-U. Pretoria: 
Universiteit van Suid-Afrika. 

Barnard, M.C. 1987. Praat die gesin nog? Roeping en Riglyne -
Vereniging vir Christelike Onderwys, Bloemfontein, 35(2):14-16. 

Barrow, R. 1976. Greek and Roman education. Hampshire: Macmillan. 

Barrow, R.H. 1968. The Romans. England: Penguin Books. 

Bauhofer, V. 1987. Prison parenting: a challenge for children's 
advocates. Children today, 16(1):15-16. 



128 

Bauman, E.W. [S.a.] The life and teaching of Jesus. Philadelphia: 
Westminster Press. 

Bavinck, H. 1912. Het christelijk huisgesin. Kampen: J.H. Kok. 

Beck, F.A.G. 1964. Greek education; 450-350 8.C. London: Methuen. 

Beckmann, J.L. 1988. Enkele gedagtes oor die probleemveld waarbinne 
die onderwyser as voorlewingsmodel moet funksioneer. Orgaan van 
die Natalse Onderwysunie, 19(1):2-6. 

Beets, N. 1954. De grote jongen. Utrecht: Erven J. Bijleveld. 

Beets, N. 1960. Volwassen worden. Utrecht: Erven J. Bijleveld. 

Behr, B. 1989. Die rol van die vrou in die gesinslewe. Handhaaf, 
28(4):12-14. 

Bermant, C. CJ974. The wa77ed garden; the saga of Jewish family life 

and tradition. London: Weidenfeld & Nicolson. 

Beuttler, W. 1990. The family, the future. San Diego, California: 

Libra Publishers. 

Boren, H.C. 1965. The Roman republic. Princeton: Van Nostrand. 

Bosman, D.B. Van der Merwe, I.W. & Hiemstra, L.W. 1984. Tweetalige 
woordeboek. Kaapstad: Tafelberg Uitgewers. 

Botha, W. 1993. Pa en sy meisiekind. Die Voorligter, 56(6):10-12. 

Botha, J.L. Du Plessis, P.J.J. Joubert, C.J. Botha, T.R. & Roos, 
S.G. 1975. Jeugweerbaarheid. Durban: Butterworths. 

Bowen, J. 1972. A history of western education. Volume 1. London: 
Methuen. 

Bowra, C.M. Cl971. Classical Greece. Netherlands N.V.: Time-Life 
International. 



129 

Boyd, W. 1921. The history of western education. London: Adams & 
Charles Black. 

Bradley, R.H. 1980. The renaissance of fathering. Educational 
Horizons: The Changing Family, 59(1):27-33. 

Brake, M. 1980. The sociology of youth culture and youth subcultures 
sex and drugs and rock 'n' roll? London: Routledge & Kegan Paul. 

Breasted, J.H. 1970. A brief history of ancient times. Revised 
edition. (abbreviated and edited from the author's Ancient Times 
by W.H. Jones) London: Ginn & Co. 

Brembeck, C.S. 1971. Social foundations of education. Environmental 
influences in teaching and learning. Second edition. New York: 
John Wiley & Sons. 

Bricker, C. Cason, L. Flowers, C. Murphy, W. & Weisberger, B. 1988. 
Jesus and His times. New York, Montreal: The Reader's Digest 
Association. 

Bronner, A.F. 1932. Psychiatric concepts of the early Greek 
philosophers. The American Journal of Orthopsychiatry, 

2(2):103-113. 

Brownell, J. 1988. Family life education. Opvoeding en Kultuur, 
11(3):6-7. 

Brubacher, J.S. 1966. A history of the problems of education. New 
York: McGraw-Hill. 

Brumbaugh, R.S. & Lawrence, N.M. 1973. Philosophical themes in 
modern education. Boston: Houghton Mifflin. 

Burgh, W.G. de 1947. The legacy of the ancient world. London: 
Macdonald & Evans. 



130 

Burnet, J. (ed.). 1936. Arjstotle on educatjon (bejng extracts from 
the Ethjcs and Poljtjcs). Cambridge: University Press. 

Burnet, J. 1968. Greek phjlosophy: Thales to Plato. New York: St. 
Martins Press. 

Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1977. Dje blye boodskap. Kaapstad: 
Nasionale Boekdrukkery Bpk. 

Caldwell, W.E. & Gyles, M.F. Cl966. The ancient world. Third 
edition. New York: Holt, Reinhart & Winston. 

Carcopino, J. Cl961. Het dagelijks leven in het oude Rome. Vol.I. 
Nederlands van 0. de Marez Oyens-Schilt. Utrecht: Het Spectrum. 

Carsten, J.H. 1984. Die rol van die vader in die opvoedingsgebeure -
'n eksemplariese studie in temporaliteitsperspektief. 
M.Ed-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch, Stellenbosch. 

Castle, E.B. 1958. Moral education in Christian times. London: Allen 
& Unwin. 

Castle, E.B. 1961. Ancient education and today. England: Penguin 
Books. 

Cave, S. 1957. The Christian estimate of man. London: Duckworth & 
Co. 

Chamberlayne, J.H. 1963. Kinship relationship among the early 
Hebrews. Numen, 10:153-166. 

Charlton, K. 1988. Not publike onely but also private and 
domesticall: mothers and familial education in pre-industrial 
England. History of Education, 17(1):1-20. 

Christensen, H.T. 1964. Handbook of marriage and the family. 
Chicago: Rand McNally. 



131 

Cicero. 1928. De Republica. (translated by C.W. Keyes) London: 
Heinemann. 

Cicero. 1970. Res Publica: Roman politics and society according to 
Cicero. (translated by W.K. Lacey & B.W.J.G. Wilson) Oxford: 
University Press. 

Cicero. 1974. De Officiis/On duties. (translated by H.G. Edinger) 
[S.l.]: Library of Liberal Arts. 

Cilliers, C.M. 1975. Opvoeding tot mondigheid in historiese 
perspektief: 'n sisteemordening. M.Ed-verhandeling, Universiteit 
van Pretoria, Pretoria. 

Cilliers, S.P. 1960. Gesonde gesinsbou. Stellenbosch: 
Universiteitsuitgewers en -boekhandelaars. 

Clarke-Stewart, K.A. 1978. And daddy makes three: the father's 
impact on mother and young child. Child Development, 49:466-478. 

Coetzee, J.C. 1943. Opvoedkundige teorie en praktyk deur die eeue. 
Johannesburg: Voortrekkerpers. 

Coetzee, J.C. 1970. Inleiding tot die historiese opvoedkunde. 
Johannesburg: Voortrekkerpers. 

Coetzer, I.A. & Van Zyl, A.E. 1989. History of education: a few 
contemporary educational issues. Pretoria: University of South 
Africa. 

Conradie, A. 1993. Armoede by die voordeur in, liefde by die 
agterdeur uit? Die Voorligter, 58(7):26-27. 

Copleston, F. 1966. A history of philosophy. Volume 1: Greece and 
Rome. London: Burns & Oates Ltd. 

Cosby, W.H.Jr. 1986. Fatherhood. London: Transworld Publishers Ltd. 



132 

Cosford, B. 1978. Deficiencies in the paternal role as a causative 
factor of maladjustment in primary school boys: a 
pyscho-pedagogical study. M.Ed dissertation, University of South 
Africa, Pretoria. 

Cowell, F.R. 1961. Everyday life in ancient Rome. (illustrated by 
D.S. Bist) London: Batsford. 

Cronje, G. Van der Walt, P.J. Retief, G.M. & Naude, C.M.B. 1989. Die 
jeugoortreder in die gemeenskap. Pretoria: Haum. 

Cronje, G & Venter, J.D. 1958. Die patriargale familie. Kaapstad: 
Haum. 

Cross, E.B. 1927. The Hebrew Family. Chicago, Illinois: The 
University of Chicago Press. 

Cubberley, E.P. 1920. The history of education. Boston: Houghton 
Mifflin Company. 

Davidson, T. 1902. The education of the Greek people and its 
influence on civilisation. New York: Appleton. 

Davidson, T. 1969. Aristotle and ancient educational ideals. New 
York: Burt Franklin. 

Davies, J.G. 1965. The early Christian church. Worcester and London: 
The Trinity Press. 

De Burgh, W.G. 1967. The legacy of the ancient world. [S.l.]: 
Penguin Books. 

Decoene, A. 1953. Grondproblemen van de Christelijke paedagogie. 
Antwerpen: N.V. Standaard-boekhandel. 

De Keyser, C. 1969. Inleiding in de geschiedenis van het Westerse 
vormingswezen. N.V. Antwerpen: Plantyn. 



133 

Demause, L. 1973/74. The evolution of childhood. History of 
Childhood Quarterly, 1:503-605. 

Derbyshire, E.J. 1989. Die begeleidingsfunksie van die gesin ten 
aansien van die kind se sosiale volwassewording. Educare, 
18(1):63-71. 

De Villiers, L.J. 1993. Ouer-kindkommunikasie van die leerling in 
die sekondere skool. D.Ed-proefskrif, Universiteit van 
Suid-Afrika, Pretoria. 

De Wilde, P. 1965. Geschiedenis van de pedagogiek. Deel 1 van de 
Grieken tot de Contrareformatie. Vierde ongewijzigde druk. 
Antwerpen: Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij. 

Dickenson, G.L. 1957. The Greek view of life. 23rd edition. London: 
Methuen. 

Die Bybel. 1986. Nuwe vertaling. Kaapstad: Die Bybelgenootskap van 
Suid-Afrika. 

Dilke, O.A.W. 1975. The ancient Romans; how they lived and worked. 

London: David. 

Dippenaar, C. 1987. Waarom 'n gesinsvoorligtingsprogram op skoal 
noodsaaklik geword het. Die Unie, 83(7):204-206. 

Dobson, J.F. 1932. Ancient education and its meaning to us. [S.l.]: 
Longmans, Green & Co. 

Drazin, N. 1940: History of Jewish education from 515 B.C.E. to 220 

C.E. Baltimore: The Johns Hopkins Press. 

Dressel, L. & Lamprecht, N. 1985. Vertel mekaar van God se liefde. 
Wellington: Bybelkor. 



134 

Du Plooy, J.L. Griessel, G.A.J. & Oberholzer, M.O. 1983. 
Fundamentele pedagogiek vir gevorderde studente. Pretoria: Haum. 

Du Plooy, J.L. & Kilian, C.J.G. 1982. Fundamentele pedagogiek: 'n 
inleiding. Pretoria: Haum. 

Durant, W. 1944. Caesar and Christ; a history of Roman civilization 
and of Christianity from their beginnings to A.D. 325. New York: 
Simon & Schuster. 

Du Toit, D.J. 1973. 'n Tematiese analise van die kindbeeld in die Ou 
Testament. M.Ed-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch, 
Stellenbosch. 

Earle, N. 1993. Family: 'but, I tried my best'. The Plain Truth, 
58(10):12-13. 

Eavey, C.B. 1964. History of Christian education. Chicago: Moody 
Press. 

Eby, F. & Arrowood, C.F. 1949. The history and philosophy of 
education ancient and medieval. New York: Prentice-Hall. 

Education Commission of the States (Denver). 1988. Ecs calls on 
states to lure parents to take interest in kids' education. 
Report on Education Research, 20(17):5-6. 

Eichrodt, W. 1951. Man in the Old Testament. London: SCM Press Ltd. 

Eksteen, A.J. 1980. Die invloed van ontoereikende vaderidentifikasie 
op skolastiese prestasie. D.Ed-proefskrif, Potchefstroomse 
Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys, Potchefstroom. 

Epstein, I. 1947. The Jewish way of life. London: Goldston. 

Erasmus, D.F. 1942. Die Christelike huisgesin. Stellenbosch: Pro 
Ecclesia. 



135 

Erwee, D. 1993. As pa tronk toe moet gaan. Die Voorligter, 
56(2):18-19. 

Evans, R. & O'Connor, L. 1992. Drug abuse and misuse. London: David 
Fulton Publishers. 

Eyben, E. 1972/73. De verklaring van de Romeinse oudheid voor de 
crisisperiode van de Jeugd. Tijdschrift voor Opvoedkunde, 
18(1):45-57. 

Ferguson, J. 1958. Moral values in the Ancient world. London: 
Methuen. 

Ferguson, J. 1963. Foundations of the modern world. Cambridge: 
University Press. 

Fisher, H.A.L. 1957. A history of Europe. London: Edward Arnold. 

Flemington, W.F. 1948. The new testament doctrine of Baptism. 
London: [S.n.]. 

Fowler, W.W. 1937. Social life at Rome in the age of Cicero. London: 
Macmillan. 

Freeman, K.J. 1912. Schools of Hellas. An essay on the practice and 
theory of ancient Greek education from 600 to 300 8.C. London: 
Macmillan. 

Freeman, K.J. 1932. Schools of Hellas; an essay on the practice and 
theory of ancient Greek education from 600 to 300 8.C. Second 
edition. London: Macmillan. 

Friedlander, L. [S.a.] Roman life and manners under the early 
empire. Seventh edition. London: Routledge. 

Friedlander, P. 1969. Plato and the dialogues. Second and third 
periods. London: Routledge & Kegan Paul. 



136 

Frost, S.E. Jr. & Bailey, K.P. 1973. Historical and philosophical 
foundations of western education. Second edition. [S.l.]: 
Merrill. 

Gilman, A. Cl885. Rome; from the earliest times to the end of the 
Republic. Third edition. London: Unwin. 

Glachan, M. 1991. Child abuse: a social and cultural phenomenon. 
Early Child Development and Care, 74:95-101. 

Glover, T.R. 1968. The ancient world: a beginning. Middlesex: 
Penguin Books. 

Goldscheider, F.K. & Waite, L.J. 1991. New families, no families? 
Berkeley, California: University of California Press. 

Gomes-Fernandes, M.A.da C.P. 1977. Female education in the western 

world from Greek times to the Renaissance. An historico
pedagogical approach. M.Ed dissertation, University of South 

Africa, Pretoria. 

Good, C.V. & Scates, D.E. Cl954. Methods of research, educational, 
psychological, sociological. New York: Appleton. 

Goodsell, W. 1923. A history of the family as a social and 
educational institution. New York: Macmillan. 

Goodsell, W. 1934. A history of marriage and the family. New York: 
Macmillan. 

Goodsell, W. 1945. A history of marriage and the family. New York: 
Macmillan. 

Gottschalk, L. 1968. Understanding history. A primer of historical 
method. New York: Alfred A. Knopf. 

Graham, S. 1988. Today's family ... myths of motherhood. The Plain 
Truth, 53(4):12-13. 



137 

Grant, R.M. 1963. A historical introduction to the New Testament. 
London: Collins. 

Graves, F.P. 1910. A history of education: before the middle ages. 
Vol.I. New York: Macmillan. 

Grayzel, S. 1947. A history of the Jews from the Babylonian exile to 
the establishment of Israel. Philadelphia: The Jewish Publication 
Society of America. 

Gresse, D.A. 1981. Opvoeding vir die dekade 80. Die uitdaging vanuit 
die maatskaplike hoek gesien. Pretoria: SAVBO-referaat. 

Grobbelaar, S.W.P. 1987. Verantwoordelike vaderskap. Roeping en 
Riglyne, 35(2):4-7. 

Gulick, C.B. 1963. Modern traits in old Greek life. New York: Cooper 
Square. 

Gunter, C.F.G. 1979. Aspekte van die teoretiese opvoedkunde. Vierde 
druk. Stellenbosch/Grahamstad: Universiteitsuitgewers en 
-boekhandelaars. 

Guttman, J. Geva, N. & Gefen, S. 1988. Teachers' and school 
children's stereotypic perception of the child of divorce. 
American Educational Research Journal, 25(4):555-571. 

Gwynne-Thomas, E.H. 1981. A concise history of education to 1900 

A.D. Washington, D.C.: University Press of America, Inc. 

Haasbroek, A. & Luttig, B. (ed.). 1983. Venster op die gesin. 
Potchefstroom: Potchefstroom University for Higher Education. 

Hadden, J.K. & Borgatta, M.L. (ed.). 1969. Marriage and the family. 
Illinois: Peacock Publishers. 

Hamilton, E. & Cairns, H. 1961. The collected dialogues of Plato. 
Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 



138 

Hammerton, J. (ed.). [S.a.] The modern encyclopedia and world atlas. 
London: The Amalgamated Press Ltd. 

Harvey, E. 1989. Die rol van die vader in die hedendaagse 
gesinslewe. Handhaaf, 28(4):16-17. 

Hausman, B. 1989. Parents as teachers: the right fit for Missouri. 
Educational Horizons, 67(1&2):35-39. 

Heath, S.B. & Mclaughlin, M.W. 1987. A child resource policy: moving 
beyond dependence on school and family. Phi Delta Kappan, 
68(8):576-580. 

Heaton, E.W. 1961. Everyday life in Old Testament times. London: 
Batsford. 

Heichelheim, F.M. & Yeo, C.A. 1962. A history of the Roman people. 
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 

Henning, O.A. 1987. Kind in gesinsverband. Roeping en Riglyne, 
35(2):9-13. 

Hertzberg, A. (ed.). 1961. Judaism. London: Prentice-Hall. 

Holtzhauzen, H.A. 1959. The position and influence of woman in 
republican Rome - an historical-sociological study. MA 
dissertation, University of the Orange Free State, Bloemfontein. 

Horace. 1926. Satire I in Horace, satires, epistles and ars 
poetica. (translated by H.R. Fairclough) London: Heinemann. 

Horton, P.B. & Hunt, C.L. 1980. Sociology. Fifth edition. Tokyo: 
McGraw-Hill. 

Howie, G. 1969. Educational theory and practice in St. Augustine. 
London: Routledge & Kegan Paul. 



139 

Hulme, D. 1987. Positive parenting in five steps. The Plain Truth, 
52(8):11-13. 

Hyma, A. 1955. Ancient history. New York: Barnes & Noble. 

Jarde, A. 1926. The formation of the Greek people. London: Kegan 
Paul. 

Jenkins, G.G. 1976. The single parent family - an overview. (in 
Burden, S. Housten, P. Kripke, E. Simpson, R. & Stultz, W.F. 
[ed.]. The single parent family. Proceedings of the changing 
family.) Conference Iowa: The University of Iowa. 

Johnston, H.W. 1903. The private life of the romans. Chicago: Scott, 
Foresman & Co. 

Jordaan, J.H. 1984. 'n Metableties-eksemplariese deurskouing van 
die opvoedingsdoelleer. 'n Studie in die temporaliteits
pedagogiek. M.Ed-verhandeling, Universiteit van Port Elizabeth, 
Port Elizabeth. 

Jowett, S. & Baginsky, M. 1988. Parents and education: a survey of 
their involvement and a discussion of some issues. Educational 
Research, 30(1):36-45. 

Jubber, K. 1988. The home and family environment and its impact on 
school achievement. S.A. Tydskrif vir Opvoedkunde, 8(4):287-297. 

Kelly, R.D. 1988. Todays family ... Were we wrong? What a recent poll 
didn't reveal. The Plain Truth, 53(1):10-11. 

Kennedy, E.C. 1972. Publius, a roman boy. London: Macmillan. 

Keyter, J. de W. 1961. Opvoeding en onderwys. Kaapstad: Nasionale 
Boekhandel. 



140 

Kilian, C.J.G. & Viljoen, T.A. 1974. Fundamental pedagogics and 
fundamental structures. Durban: Butterworths. 

Kriegler, S. 1991. Molestering ... wat vertel ek my kind? Die 
Voorligter, 54(2):12-13. 

Kruger, E.G. 1979. Die gesin as primere opvoedingsmilieu by die 
antieke Grieke, Romeine, Jode en vroe~ Christene. 
M.Ed-verhandeling, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria. 

Kruger, E.G. 1984. 'n Deurskouing van die skool as leefwereldlike 
ruimte - 'n studie in tydsperspektief. D.Ed-proefskrif, 
Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria. 

Lacey, W.K. 1968. The family in classical Greece. London: Thames & 
Hudson. 

Laistner, M.L.W. CI951. Christianity and pagan culture in the later 
Roman empire; together with an English translation of John 
Chrysostom's address on vainglory and the right way for parents 
to bring up their children. New York: Cornell U.P. 

Lamb, M.E. 1981. The role of the father in child development. New 
York: John Wiley & Sons. 

Lamb, M. 1989. The new father: no real role reversal. USA Today, 
118(2530):11. 

Lantz, H.R. & Snyder, E.C. 1969. Marriage: an examination of the 
man-woman relationship. Second edition. New York: John Wiley & 
Sons. 

Lategan, M.M. 1986. Onderwys vir die begaafde kind - 'n 
histories-pedagogiese deurskouing. D.Ed-proefskrif, Universiteit 
van Suid-Afrika, Pretoria. 

La Tourette, K.S. 1953. A history of the expansion of Christianity. 
Vol.I: The first five centuries. London: Eyre & Spottiswoode. 



141 

La Tourette, K.S. 1975. A history of Christianity. London: Harper & 
Row. 

Laubscher, T.L. 1993. Identiteitsvestiging by persone met 
onsekerheidsprobleme. D.Ed-proefskrif, Universiteit van 
Suid-Afrika, Pretoria. 

Laurie, S.S. 1970. Historical survey of pre-Christian education. New 
York: Ams Press, Inc. 

Lawrence, E. 1970. The origins and growth of modern education. 
Aylesbury: Watson & Viney. 

Lawrence, E. [S.a.] The origins and growth of modern education. 
Harmondsworth, Middlesex: [S.n.]. 

Le Roux, J. Pretorius, J.W.M~ Engelbrecht, C.S. Smit, M.E. Olivier, 
M.A.J. Meyer, L.W. & Kotze, J.M.A. 1992. Temas in die 
sosiopedagogiek. Pretoria: Van Schaik (Edms) Bpk. 

Louw, W.J. De Necker, J.G.H. Jacobs, C.D. Kriegler, S. Kruger, H.B. 
Moller, T. Pretorius, J.W.M. & Van Niekerk, P.A. 1987. Gesin in 
krisis. Pretoria: Van Schaik (Edms) Bpk. 

Lucas, C.J. 1972. Our western educational heritage. New York: 
Macmillan. 

Lurie, T. 1993. Fathers and families. Forging ties that bind. USA 
Today, 121(2576):30-33. 

Maciver, R.M. & Page, C.H. 1952. Society. London: Macmillan. 

Malan, M. 1982. Ek glo - oor die Apostoliese geloofsbelydenis. 
Kaapstad: N.G. Kerk-Uitgewers. 

Malherbe, B. 1993. My pa is 'n alkoholis. Die Voorligter, 
56(8):28-29. 



I42 

Marais, W. I974. Die kinderdoop en besprinkeling. Pretoria: W & M 
Uitgewers. 

Marique, P.J. I977. History of Christian education. Vol.I. 
University microfilm international. Xerox copy of original 
edition. New York: Fordham U.P. 

Marrou, H.J. I956. A history of education in antiquity. London: 
Sheed & Ward. 

M'Clintock, D.D. I969. Cyclopaedia of biblical, theological and 
ecclesiastical literature. Vol.3. Michangan: [S.n.]. 

McDaniel, W.B. I963. Roman private life and its survivals. New York: 
Cooper Square. 

Mednick, B, Reznick, C. Hovecar, D. & Baker, R. I987. Long-term 
effects of parental divorce on young adult male crime. Journal of 
Youth and Adolescence, I6(I):3I-43. 

Messer, M.B. I928. The family in the making: a historic sketch. New 
York: G.P. Putnam's Sons. 

Metzger, B.M. (ed.). I982. The reader's digest Bible. New York: The 
Reader's Digest Association. 

Mialaret, G. I969. The role of parents in early childhood education. 
Educational Science, 3(I):29-40. 

Mommsen, T. I90I. The history of Rome. Vol.I. (translated with 
additions by W.P.Dickson) London: Macmillan. 

Monroe, P. I90I. Source book of the history of education for the 
Greek and Roman period. New York: Macmillan. 

Monroe, P. I939. History of education for the Greek and Roman 
period. New York: Macmillan. 



143 

Moore, E.C. 1938. The story of instruction. The church, the 
renaissances and the reformations. New York: Macmillan. 

Mulhern, J. 1946. A history of education. New York: Ronald Press. 

MUller, J. 1991. Hand in die hare met huisgodsdiens. Die Voorligter, 
54(5):10-11. 

Myburgh, H.J. 1981. Die adolessente seun sonder vader - implikasie 
vir die opvoeding. Neon:33-34. 

Nakosteen, M. 1965. The history and philosophy of education. New 
York: Ronald Press. 

Nel, B.F. & Sonnekus, M.C.H. 1959. Beroepsleiding in die middelbare 
skool in Suid-Afrika. Pretoria: Haum. 

Nieboer, M. & Jackson, S. 1991. Leerlingen met levensgrote probleme. 
Amersfoort: Acco. 

Noordam, N.F. 1968. lnleiding in de historische pedagogiek. N.V. 
Groningen: Wolters-Noordhoff. 

Noordam, N.F. 1971. Die pedagogische attitude en de uniciteit van 
het kind. N.V. Groningen: Wolters-Noordhoff. 

Norton, I. 1985. Child abuse. Living, September:l9-24. 

Norton, A.J. 1987. Families and children in the year 2000. Children 
Today, 16(4):6-9. 

Odendal, F.F. Schoonees, P.C. Swanepoel, C.J. Du Toit, S.J. & 
Booysen, C.M. 1981. Verklarende handwoordeboek van die 
Afrikaanse Taal. Doornfontein, Johannesburg: Perskor. 

Oliva, P. 1971. Sparta and her social problems. Amsterdam: Hakkert. 

Omond, J. 1989. The great flaw in our education. Creata, 7(1):12&16. 



144 

Oosthuizen, C.J. 1943. Die aandeel en invloed van die ouers in die 
opvoeding van die kind en hulle opvattings en menings insake 
sekere onderwysvraagstukke. M.Ed-verhandeling, Universiteit van 
Suid-Afrika, Pretoria. 

Osherson, S. 1988. How schools can help in father-son relations. The 
Education Digest, III(8):50-53. 

Painter, F.V.N. 1905. A history of education. International 
education series. New York: Appleton. 

Paine, K.R. 1976. A fundamental pedagogical approach to parental 
support and availability in education with special reference to 
the role of the father. M.Ed dissertation, University of South 
Africa, Pretoria. 

Pedersen, J. 1926. Israel: its life and culture. Part I and II. 
London: Oxford University Press. 

Pence, A.R. & Early, R. 1988. Fathers and child care: an exploratory 
study of fathers with children in day care. Early Child 
Development and Care, 36:71-90. 

Petrie, A. 1966. An introduction to Roman history, literature and 
antiquities. London: Oxford University Press. 

Petrovsky, A. 1983. Psychology and priorities in family education. 
Prospects, XIII(l):21-32. 

Picard, C. Cl964. Het dagelijks leven in het oude Griekenland. 
Utrecht: Het Spectrum. 

Pieterse, J.E. 1989. Die moderne Afrikaanse gesinslewe: vesting of 
verbrokkeling. Handhaaf, 28(4):8-11. 



145 

Pistorius, P. 1967. Die implikasies van die antropologie van Hellas, 
Israel en die vroee Christene vir die moderne opvoedkundige 
denke. D.Ed-proefskrif, Potchefstroomse Universiteit vir 
Christelike Hoer Onderwys, Potchefstroom. 

Pistorius, P. 1976. Gister en vandag in die opvoeding. 
Potchefstroom: Pro Rege Pers. 

Plato. 19I4. Crito. (in Plato, Euthyphro, Apology, Crito Phaedo, 
Phaedrus. Vol.I. translated by H.R. Fowler) London: Heinemann. 

Plato. I924. Protagoras. (in Plato, Laches, Protagoras, Meno, 
Enthydemus. translated by W.R.M. Lamd) London: Heinemann. 

Plato.I926. Laws. Vol.I en 2. (translated by R.B. Bury) London: 
Heinemann. 

Plato. 1930. The republic. Vol.I. Book I-5. (translated by P. 
Shorey) London: Heinemann. 

Plato. I972. The laws. (translated by T.J. Saunders) [S.l.]: 
Aylesbury, Watson & Viney. 

Plato. I973. The republic. (translated by D.M. Cornford) Oxford: 
University Press. 

Pope, M. CI976. The ancient Greeks; how they lived and worked. 
[S.l.:s.n.]. 

Porter, J.R. I967. The extended family in the Old Testament. [S.l.]: 
Edutext. 

Power, E.J. I970. Main currents in the history of education. New 
York: McGraw-Hill. 

Pretorius, J.W.M. I979. Opvoeding, samelewing, jeug. Pretoria: Van 
Schaik (Edms) Bpk. 



146 

Pretorius, F.J. Van Niekerk, S.L.H. & Van As, K.H. 1988. 
Historiese opvoedkunde. Opvoedingstemas in tydsperspektief. 
Enigste studiegids vir EDU201-P. Pretoria: Universiteit van 
Suid-Afrika. 

Prinsloo, E. 1993. Topical problems of the reconstituted family in 
contemporary society. Educare, 22(1&2):38-48. 

Pyszkowski, l.S. 1989. Parents as partners in educating the young. 
Education, 109(3):286-294. 

Queen, S.A. & Adams, J.B. 1952. The family in various cultures. 
Chicago: Lippincott. 

Queen, S.A. Habenstein, R.W. & Adams, J.B. 1961. The family in 
various cultures. Chicago: Lippincott. 

Roode, C.D. 1971. Inleiding tot die sosiologie. Kaapstad: A.A. 
Balkema. 

Rossouw, P.J. 1987. Oordenking. Roeping en Riglyne, 35(2):12-13. 

Rostovtzeff, M. 1967. Rome. (translated by J.D. Duff & J. Bickerman) 
Oxford: University Press. 

Rubin, L.D. & Price, J.H. 1979. Divorce and its effects on children. 
The Journal of School Health, 49:552-556. 

Rusk, R.R. & Scotland, J. 1918. Doctrines of the great educators. 
Hong Kong: Macmillan. 

Russell, A. & Russell, G. 1989. Warmth in mother-child and 
father-child relationship in middle childhood. British Journal of 
Development Psychology:219-235. 

Seneca. 1953. Ad Lucilium Epistulae Morales. Vol.I. (translated by 
R.M. Gummere) London: Heinemann. 



147 

Seneca. 1953. Moral Essays. Vol.I. (translated by J.W. Basore) 
[S.l.]: Loeb Classical Library. 

Skeat, W.W. 1924. Etymological dictionary of the English language. 
Oxford: Clarendon Press. 

Slater, P.E. 1974. The Greek family in history and myth. Arethusa, 
7(1):9-44. 

Smit, K. 1987. Die gesin - koninkrykskleinnood. Roeping en Riglyne, 
35(2):1-2. 

Smith, J.A.J. 1980. Besinning oor enkele faktore wat 'n pedagogies
verantwoordbare jeugweerbaarheidsprogram noodsaak. M.Ed
verhandeling, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria. 

Smith, T.G. 1977. 'n Metableties-eksemplariese deurskouing van die 
paideiastruktuur. 'n Studie in die temporaliteitspedagogiek. 
M.Ed-verhandeling, Universiteit van Port Elizabeth, Port 
Elizabeth. 

Smith, T.G. 1983. Die periagogiese denkverloop as 'n poging tot 
outentieke agogiese denke. D.Ed-proefskrif, Universiteit van Port 
Elizabeth, Port Elizabeth. 

Sorokin, P.A. Zimmerman, C.C. & Galpin, C.J. 1931. A systematic 
source book in rural sociology. Vol.II. Minneapolis: The 
University of Minnesota Press. 

Stalker, J. 1893. Ivnago Christi; the example of Jesus Christ. 
London: Hodder & Stoughton. 

Sterling, R.W. & Scott, W.C. 1985. Plato and The republic. New York: 
W.W. Norton & Co. 

Steyn, A.F. & Breedt, A. 1977. Die veranderende gesin. Pretoria: 
Academica. 



148 

Steyn, A.F. & Breedt, A. 1978. Die veranderende gesin. Pretoria: 
Academica. 

Steyn, A.F. Van Wyk, D. & Le Roux, T. 1990. Die gesin: gister en 
vandag. Pretoria: Academica. 

Steyn, A.F. 1991. The changing family in South Africa. South African 
Journal in Sociology, 22:23-30. 

Steyn, J.C. Grebe, R. Smith, T.G. Van Niekerk, E.J. & Viljoen, C.T. 
1991. Onderwys in transformasie: opstelle in die historiese 
opvoedkunde. Stellenbosch: Universiteitsuitgewers en 
-boekhandelaars. 

Steyn, G.M. 1989. Die onderwyser en die kind uit die eenouergesin. 
Educare, 18(1):95-102. 

Strauss, S. 1989. Gesinsopvoeding in die lig van die tien gebooie. 
Roeping en Riglyne, 37(2):7+10. 

Strong, C.F. 1970. The ancient and early medieval world: from the 
founding of the Greek city states to the coronation of emperor 
Charlemagne in A.D. 800. London: University of London Press. 

Swanepoel, J.I. 1981. Die probleem van kinderverwerping en die 
agogiese implikasies daarvan. 'n Studie in die 
temporaliteitspedagogiek. M.Ed-verhandeling, Universiteit van 
Port Elizabeth, Port Elizabeth. 

Swart, M.J. & Zietsman, P.H. 1971. Die westerse ontplooiing. 
Stellenbosch: Universiteitsuitgewers en -boekhandelaars. 

Swift, F.H. 1919. Education in ancient Israel. Chicago/London: The 
Open Court Publ. Co. 

Tacitus. 1914. A dialogue on oratory. (in Tacitus, Dialogus, 
Agricola, Germania) London: Heinemann. 



149 

Treble, H.A. & King, K.M. 1969. Everyday life in Rome in the time of 
Caesar and Cicero. Oxford: Clarendon Press. 

Tucker, T.G. 1907. Life in ancient Athens; the social and public 
life of a classical Athenian from day to day. London: Macmillan. 

Tucker, T.G. 1910. Life in the Roman world of Nero and St. Paul. 
London: Macmillan. 

Van der Merwe, L. 1987. Die mens en werk: 'n sosiologiese beskouing. 
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Sosiologie, 18(4):30-35. 

Van der Ploeg, J.D. 1987. Zwervende jongeren. Tijdschrift voor 
Orthopedagogiek, 26(5):236-248. 

Van Heerden, K.W. 1975. 'n Histories-pedagogiese bevraging van 
kindwees voor en tydens die Romantiek, met spesiale verwysing na 
J.J. Rousseau. M.Ed-verhandeling, Universiteit van Port 
Elizabeth, Port Elizabeth. 

Van Heerden, S.M. 1988. Die ontwikkelingsgang van die onderwyser: 'n 
metapedagogiese perspektief. D.Ed-proefskrif, Universiteit van 
Suid-Afrika, Pretoria. 

Van Loggerenberg, M. & Roets, H.E. 1993. Die belewing van die kind 
in die enkelouergesin. Educare, 22(1&2):106-119. 

Van Loggerenberg, N.T. & Jooste, A.J.C. 1980. Verantwoordelike 
opvoeding. Bloemfontein: Die Nasionale Boekhandel. 

Van Niekerk, J. 1992. Rebel - wat het gebeur? Die Voorligter, 
55(8):26-27. 

Van Rensburg, C.J.J. & Landman, W.A. 1986. Fundamenteel-pedagogiese 
begripsverklaringe - /n inleidende orientering. Pretoria: N.G. 
Kerk-Boekhandel. 



150 

Van Vuuren, J.C.G. Griessel, G.A.J. Fourie, G.W. Visser, P.S. 
Sohnge, W.F. & Stone, H.J.S. 1976. Orientering in die pedagogiek. 
Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. 

Van Zyl, P. 1975. Opvoedkunde. 'n Handleiding vir studente. Deel 2. 
Johannesburg: Boekhandel De Jong (Edms) Bpk. 

Venter, E.A. 1972. Calvyn en die Calvinisme. Bloemfontein: Sacum 
Beperk. 

Venter, I.S.J. 1976. Die historiese opvoedkunde. Durban: 
Butterworths. 

Venter, I.S.J. & Verster, T.L. 1986. Opvoedingstemas in 
tydsperspektief. Deel drie. Pretoria: Universiteit van 
Suid-Afrika. 

Venter, l.S.J. 1963. Die "goeie" in die ou Griekse, Romeinse en 
Joodse opvoedingstelsels en die betekenis daarvan vir die 
hedendaagse opvoedingsteorie en -praktyk. Intreerede gehou by die 
aanvaarding van 'n professoraat in die Historiese Opvoedkunde aan 
die Universiteit van Suid-Afrika. Pretoria: Universiteit van 
Suid-Afrika. 

Venter, J.D. 1957. Die kenmerke van die patriargale familie. 
Pretoria: Universiteit van Pretoria. 

Verster, T.L. 1977. Die veranderende mens- en kindbeeld in die 
Westerse wereld en die betekenis daarvan vir die opvoedings
denke en -praktyk. D.Ed-proefskrif, Universiteit van Suid
Afrika, Pretoria. 

Verster, T.L. Theron, A.M.C. & Van Zyl, A.E. 1982. Opvoedingstemas 
in tydsperspektief. Deel 1. Durban: Butterworths. 

Verster, T.L. Van Heerden, S.M. & Van Zyl, A.E. 1982. Opvoedings
temas in tydsperspektief. Deel 2. Durban: Butterworths. 



151 

Viljoen, D.J. De Villiers, D.W. & Zeeman, M.T.S. 1981. Leer uit die 
Woord. Baek 6. Bloemfontein: N.G. Sendingpers. 

Vrey, J.D. 1979. Die opvoedeling in sy selfaktualisering. Tweede 
druk. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. 

Walton, J.D. 1989. A metagogical perspective on the role of the male 
educator in the South African education situation. M.Ed 
dissertation, University of South Africa, Pretoria. 

Westrup, C.W. 1934. Introduction to early Roman law. Vol.II. London: 
Oxford University Press. 

Westrup, C.W. 1939. Introduction to early Roman law. Vol.III. 
London: Oxford University Press. 

Westrup, C.W. 1944. Introduction to early Roman law. Vol.I. London: 
Oxford University Press. 

Weyers, A. Strydom, W.M. [S.a.]. Programme vir wyksbyeenkomste oor 
die betekenis en funksie van die gesinslewe. Bloemfontein: N.G. 
Sendingpers. 

White, B. 1981. Education for parenthood. Journal of Education, 
163(3) :205-217. 

Whittle, T. 1972. Royal and republican Rome. London: Heinemann. 

Wigman, H. 1958. De geschiedenis van de mensheid: deel V: Hellas en 
Rome. Utrecht: [S.n.]. 

Wilds, E.H. & Lottich, K.V. 1970. The foundations of modern 
education. New York: Rinehart & Winston. 

Wilkenson, J. 1991. As jou wederhelf 'n drinker is. Die Voorligter, 
54(6): 10-11. 

Wilkins, A.S. 1905. Roman education. Cambridge: University Press. 



152 

Wilkins, A.S. 1933. Roman antiquities. London: Macmillan. 

Wilks, J. 1986. The relative importance of parents and friends in 
adolescent decision making. Journal of Youth and Adolescence, 
15(4):323-333. 

Woody, T. 1949. Life and education in early societies. New York: 
Macmillan. 

Xenophon. 1959. Memorabilia & Oeconomicus. (translated by E.C. 
Marchant) London: Heinemann. 

Zeeman, T. 1989. My huwelik. Roeping en Riglyne, 37(2):11,14. 

Zeller, E. 1963. Outlines of the history of Greek philosophy. New 
York: Routledge & Kegan Paul. 

Zimmerman, C.C. Cl947. Family and civilization. New York, London: 

Harper. 


	Button1: 


