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2.1  Inleidende opmerkings

Hoewel ’n formele opvoedingsprogram spesifiek vir die kleinkindertyd eers 
so onlangs as tweehonderd jaar gelede deur Pestalozzi ontwerp is (kyk 
hoofstuk 5, par. 5.2.4.2) strek die verwondering oor die wording, wel en wee 
in die opvoeding van die klein kind baie eeue terug. Die kontemporêre op- 
voedingsteorie en -praktyk is die gevolg van die wisselwerking van onder meer 
oorlewing, veranderde lewensomstandighede en veranderde opvattinge oor 
die kinderaard wat gespruit het uit die wetenskaplike bestudering van die 
kind, sy grootwording en sy opvoeding.

’n Bestudering van hoe klein kindertjies in verskillende lande en tye onder- 
rig en opgevoed is, skep nie net ’n bewuswording van die veelvoud van 
onderrig- en opvoedingsbenaderings met betrekking tot die voorskoolse kind 
nie, maar dit help ook om te begryp waarom sekere van hierdie benaderings 
meer suksesvol as ander was en is. Sodanige begrip en insig is noodsaaklik 
indien huidige sowel as toekomstige teorieë en werkwyses in verband met 
die onderrig en opvoeding van kleintjies op ’n verantwoordbare wyse beoor- 
deel of geëvalueer wil word. Op grond van so ’n evaluering kan handelings- 
keuses gemaak word deur almal wat met die opvoeding van voorskoolse kin- 
ders gemoeid is — ouers, studente, onderwysbeplanners, politici en onder- 
wysers.

In hierdie hoofstuk en die vier daaropvolgende hoofstukke (wat saam ’n 
eenheid vorm) word ’n oorsigtelike beeld van kleinkinderopvoeding deur die 
eeue gebied. Slegs enkele tydperke, strominge, rigtings en verteenwoordi- 
gers word as voorbeelde (eksemplare) uitgelig om verskillende aspekte van 
die wordingsgang van kleinkinderopvoeding te illustreer. Diagram 1 (kyk heel 
agter in hierdie boek) toon egter duidelik hoedat hierdie tydperke, strominge, 
rigtings en verteenwoordigers steeds aan mekaar verbind was, mekaar beïn- 
vloed het en hoedat spore van “ou” opvattinge (teorieë) en gebruike steeds 
in die “nuwe” behou gebly het. So byvoorbeeld het die Middeleeue nie skie-
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lik op ’n dag en datum tot ’n einde geloop nie; inteendeel, sekere momente 
van die bestaande realiteite (o.m. lewensomstandighede, kindbeeld, opvoe- 
dingsteorie en -praktyk, ens.) het selfs na afloop van die Middeleeue voort- 
geduur en steeds hul Ínvloed laat geld. Verandering het geleidelik ingetree 
tot ’n nuwe era, stroming, denkrigting of denker/dader so duidelik na vore 
getree het dat die oue enigsins vervaag maar nie noodwendig heeltemal ver- 
dwyn het nie.
Die begin van kleinkinderopvoeding in die Westerse wêreld (en dit is waar- 
oor hierdie hoofstuk handel) kan na vier baie ou kultuur-eras of kultuurrig- 
tings — naamlik die Griekse, Romeinse, Joodse en Christelike — teruggevoer 
word. Hierdie vier sogenaamde Westerse grondkulture (ook genoem die an- 
tieke of klassieke grondkulture of beskawings) word allerweë as die baker- 
mat van die Westerse beskawing beskou. Dit is aan hierdie kulture te danke 
dat die Westerse beskawing sulke hoogtepunte bereik het. Daar kan met 
Thaddeus Zielinski saamgestem word wanneer hy die volgende bewering in 
dié verband maak:

All of us have two Fatherlands,—the one is the land from which we take our 
name, the other is antiquity. In body and soul, we belong to our own country, 
in spirit however, we are, or should be, one with the great past.

(Gulick 1963:7)

In hierdie hoofstuk gaan daar gepoog word om te bepaal wat bogenoemde 
kulture se opvoedingsdenke en -praktyke ten opsigte van veral die informele 
(huislike) opvoeding van die klein kind (ons huidige voorskoolse kind) was 
en hoe sekere opvattinge oor en die praktiese “hantering” van kleinkinder- 
opvoeding deur die eeue heen behoue gebly het. In die deurskouinge sal daar 
onder meer ook aandag geskenk word aan die invloed van die tydgees op die 
gesinslewe in elk van die vier Westerse grondkulture en daar sal gepoog word 
om aan te toon in watter mate opvattinge oor en die praktiese “aanbieding” 
van kleinkindopvoeding deur die eeue heen—tot selfs vandag toe— behoue 
gebly het.

2 .2  Die gesin en informele opvoeding in die 
W esterse grondkulture

2 .2 ,1  Die W esterse grondkulture se erfenis uit die  
prim itiew e tyd

Die opvoedingsgebeure het in vroeëre eeue meestal binne ’n uitgebreide 
familiekring—bestaande uit ouers, grootouers, ooms en tantes en selfs slawe— 
plaasgevind. Almal het in ’n mindere of meerdere mate invloed op die klein
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kind uitgeoefen. Hoe hoër die beskawingspeil en hoe ingewikkelder die mens 
se kultuur geword het, hoe kleiner het die familiekring as opvoedingsinstel- 
ling geword. Vandag bestaan hierdie eerste opvoedingsmilieu van die kind 
gewoonlik uit vader, moeder en kind(ers) en miskien grootouers.

Net soos die vroeëre familiekring, is die gesin tans ’n primêre opvoedings- 
milieu wat aan die kind die noodsaaklike maatskaplike en opvoedingstruk- 
tuur bied waarin hy tot volwassenheid kan gedy. Hier word die grondslag 
gelê vir opvattinge oor die belangrike en die minder belangrike; die goeie en 
die minder goeie; die waardevolle en die waardelose, die sinvolle en die bete- 
kenislose. Dit is vanuit hierdie opvoedingsmilieu dat die kind tot die groter 
maatskaplike werklikheid en die uiteindelike wêreld van die volwassene moet 
toetree. Sou hierdie so belangrike leefwêreld om die een of ander rede peda- 
gogies te kort skiet, sou die kind “loop en ... huil hier in sy hart al is hy drie, 
vier-en-twintig. En hy huil daaroor dat hy ’n beroofde, ’n onterfde is wie se 
kinderjare hom ontneem is” (Kotzee 1969:176).

In die vroegste primitiewe tyd, dit wil sê lank voor die klassieke of antieke 
beskawings wat hier onder bespreking is, was opvoeding ’n voorbereiding 
vir die lewe in sy mees letterlike sin, dit wil sê opvoeding was deur en deur 
prakties van aard. Die jeug moes die ouer geslag se verantwoordelikhede tot 
oorlewing as algemene lewensdoel oomeem. Gevolglik was die opvoeding van 
die kind daarop gemik om hom deur selfstandigmaking voor te berei vir oor- 
lewing. Die opvoeding van die kind was voltooi sodra die seun net soveel ge- 
weet het as sy vader en die dogter se kennis gelykstaande was aan dié van 
haar moeder. Die doelwit was die presiese reprodiúísie van die kennis en vaar- 
dighede van die ouer.

In die primitiewe tyd is die kind meestal nie as individu beskou nie. Hy 
het geen reg op lewe ter wille van homself gehad nie. As besitting van sy 
vader wat absolute mag oor hom uitgeoefen het, het die kind se oorlewing 
afgehang van sy vader se keuse. Gevolglik was aborsies en kindermoord (as 
gevolg van byvoorbeeld voedselskaarste, te veel kinders en ’n liggaamsge- 
brek by die kind) algemene praktyk. Die status van die kind in die gesin was 
dus nie veel meer as dié van ’n diertjie nie. Dit wil egter nie sê dat ouerlike 
toegeneentheid by die primitiewe samelewings ontbreek het nie; inteendeel, 
die ouerlike instink was gewoonlik sterk ontwikkel, maar dit het maklik in 
’n soort dierlike emosie ontaard en het nie altyd getuig van selfopofferende 
liefde en intelligente versorging nie.

Die moeder het selde hoë status geniet; saam met die kind is sy in die meeste 
gevalle as minderwaardig en dikwels as ’n blote besitting beskou. Geen won- 
der dus dat die gesinsopvoeding, gemeet aan hedendaagse kriteria, ’n rela- 
tief lae standaard gehad het nie. Dit was nie veel meer nie as blote gewoonte- 
vorming deur blindelingse nabootsing van die ouerlike voorbeeld en toeval- 
lige leer deur deelname aan die daelikse werk van die ouers. Die resultaat 
van so ’n opvoeding was konformering aan groepsnorme ter wille van blote 
oorlewing. Benewens nabootsing het spel ’n belangrike opvoedende rol 
gespeel: speelgoed, troeteldiere en die speelse nabootsing van die ouers se



Informele opvoeding in Westerse grondkulture 35

bedrywighede het die kind vir die lewe voorberei op liggaamlike sowel as 
geestelike gebied.

Indien die baba sterk genoeg was om die harde lewensomstandighede te 
oorleef, kon sy opvoeding en opleiding ’n aanvang neem, en wel ten opsigte 
van die volgende aspekte:

•  Praktiese vorming: Die kind is geleer om homself te voed, te klee en teen 
die elemente en ander gevare te beskerm. Daarom moes hy vaardighede 
aanleer rakende jag, oorlogvoering en die maak en instandhouding van wa- 
pens en ander werktuie.

•  Sedelik-sosiale vorming: Die ouers het die kinders ingelig oor die geskiede- 
nis, samestelling, rites, seremonies en gebruike van die groep. Hier het 
vertellinge, mondelinge oorleweringe, sages en eposse ’n belangrike plek 
in die daaglikse lewe ingeneem.

•  Religieuse vorming: Dit het daarin bestaan dat die ouers hul kinders inge- 
lyf het in die praktyke van die godsdiens met al sy bygelowe, sy taboes 
en sy ingewikkelde prosedures om die gode se goedgesindheid te verkry 
en om siektes, die dood, natuurlike rampe, ongelukke en mislukkings te 
begryp as die gevolg van die vyandigheid van sekere bonatuurlike asook 
bose wesens.

•  Estetiese vorming: Onder leiding van die ouer het die kind geleer hoe om 
speelgoed, wapens en werktuie te versier en het hy ook vaardigheid, gra- 
sie en soepelheid in die dans aangeleer — geleenthede waardeur die sug 
na die kunstige en mooie onbewustelik aandag geniet het.

Hierdie inleidende opmerkings oor informele opvoeding (dit wil sê nie forme- 
le opvoeding in ’n skool nie) in primitiewe samelewings, sal help om informe- 
le opvoeding van klein kindertjies gedurende die klassieke tyd beter te begryp.

2 .2 ,2  Die tydgees in k lassieke Griekeland

Die Grieke is ’n Indo-Europese nasie wat Griekeland baie eeue voor die ge- 
boorte van Christus vanuit Suidoos-Europa binnegekom het. Mettertyd het 
die bekende Griekse beskawing sy beslag gekry in verskeie stadstate, veral 
tussen die jare 1000-750 v.C. Die belangrikste stadstate was Sparta en Athene.

2 .2 .2 .1  Sparta

Aanvanklik (± 800 v.C.) was Sparta ’n klein gemeenskappie in ’n vallei op 
die Lakoniese vlakte in die suid-oostelike punt van die Peloponesiese Skier- 
eiland. Teen 700 v.C. het Sparta egter al tot ’n toonaangewende stadstaat 
(polis) gegroei. As gevolg van berge en onbruikbare hawens was Sparta geo- 
grafies afgesonder en ook van die buitewêreld afgesny op sowel handels- as 
kulturele gebied. In ’n poging om te oorlewe en terselfdertyd beheer uit te



36 Wortels van kleinkinderopvoeding in Westerse wêreld

oefen oor die omringende oorspronklike bewoners van die gebied (die Helo- 
te) wat voortdurend probeer het om hulle verlore vryheid van die Spartaanse 
veroweraars te herwin, was dit van lewensbelang dat elke Spartaan opgelei 
moes word tot ’n geharde en gehoorsame vegter wat die belang van die staat 
hoër as enigiets anders sou ag. Hierdeur is individualisme en die gesinslewe 
aan die belange van die stadstaat opgeoffer.

In die lig hiervan was die Spartaanse opvoedingsdoel, heeltemal begryplik, 
gerig op die vorming van die patriotiese, oorloggeskikte staatsburger; die lig- 
gaamlik volmaak ontwikkelde mens met gehoorsaamheid en daadkrag as die 
voortreflikste deugde.

2 .2 .2 .2  Athene

Die stadstaat Athene is geleë in Attika, heeltemal aan die oostekant van sen- 
trale Griekeland. Die ontoereikende natuurlike hulpbronne het die Atheners, 
in teenstelling met die Spartane, gedwing om hul buitelandse kontak en han- 
del met verafgeleë lande soos Rusland, Sicilië, Egipte en die Donau-gebied 
te ontwikkel. Anders as in die geslote Spartaanse gemeenskap, was vreem- 
delinge en invloede van buite niks onbekends in Athene nie. Die Atheners, 
hoewel bewus van die gevare van die vrye toelating van vreemdelinge, was 
nie teen die uiteenlopende elemente in hul samelewing gekant nie.

In teenstelling met die Spartane was die opvoeding en onderwys by die Athe- 
ners ’n private en ’n gesinsaangeleentheid. Die staat het slegs algemene toe- 
sig gehou en daar is gepoog om ’n harmoniese verhouding tussen die indivi- 
du, die gemeenskap en die staat te bewerkstellig. In Athene het die opvoe- 
ding dus ’n demokratiese inslag gehad in teenstelling met die sosialistiese be- 
leid van absolute staatsbeheer wat in Sparta gevolg is.

Die Atheners het geglo dat die enkeling die beste diens aan die staat kan 
lewer as sy besondere gawes ten volle ontplooi/gevorm word en hoewel staats- 
burgerskap hier (net soos in Sparta) hoog aangeslaan is, is die enkeling en die 
gesin ’n vryheid toegesê wat in Sparta ondenkbaar sou gewees het. Die drie 
pilare waarop die Atheense opvoeding gesteun het, was dus individualisme, 
’n gelukkige gesinslewe en vryheid. In die vroeëre geskiedenis van Athene 
( 776-449 v.C.) is die ideale mens gesien as iemand met dryfkrag en durf wat 
sowel sy eie as die staat se vryheid sal verdedig; later ( 479-338 v.C.) het 
dié ideaal verbreed en die ideale mens is toe getipeer as iemand met wysheid 
in wie die hoedanighede van goedheid, waarheid en skoonheid verewig is.

2 .2 .3  Inform ele opvoeding b y  die k lassieke Grieke

2 .2 .3 .1  Sparta

In die Spartaanse stadstaat is die opvoeding van selfs die klein kind wat nog 
tuis versorg is, haarfyn deur die staat beplan en streng deur staatsvoorskrif-
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te beheer. Terwyl die kind (seun) nog tot sy sewende jaar in die sorg van 
sy moeder en oppasster was (die vaders het in staatsbarakke gewoon), is drie 
doelstellings nagestreef: eerstens om sy liggaam te versterk en hom te leer 
om honger en pyn te verduur; tweedens om hom te leer om altyd respek teen- 
oor sy ouers en meerderes te betoon en derdens om sy verbeelding te vul 
met die heroïese dade uit die mitologie en die geskiedenis, sodat ’n liefde en 
lojaliteit teenoor tradisies en bestaande gebruike ontwikkel kon word. 
Plutarchus, ’n Griekse (Atheense) geleerde het hom soos volg oor sowel die 
informele as formele opvoeding van Spartaanse kinders uitgelaat:

[T]heir training was calculated to make them obey commands well, endure
hardships, and conquer in battle.

(Plutarch 1967: “Lycurgus” , XVI.6)

Die opvoedingsideaal vir die meisie was daarop gemik om haar te bekwaam 
om gesonde en sterk kinders in die lewe te bring; om haar ’n waardige moe- 
der van soldate te maak. In dié lig is sy aan dieselfde huislike opvoeding as 
die seun onderwerp sodat alle teerheid en vrees uitgeskakel kon word.

Aangesien die huwelik in Sparta ’n verpligte staatstransaksie was en die 
staat (en ouers) die keuse van huweliksmaats bepaal het, het liefde nie eintlik 
’n rol gespeel nie. ’n Kind is dus ook nie noodwendig as liefdespand of as 
die bevestiging van die liefdesband beskou nie. Die hoofdoel van die huwelik 
was om kinders in die lewe te bring sodat die bevolking kon vermeerder en 
die voortbestaan van die staat gewaarborg kon word.

Die kind op sigself was nie van enige betekenis nie en kindwees was net 
’n noodsaaklike fase in die ontwikkelingsgang van die ideale burger. Die nu- 
we baba is nie altyd in die gesin aanvaar nie. Kinderblootstelling (d.w.s. die 
kind is eenvouding op ’n afgesonderde plek “weggegooi) was ’n aanvaarde 
praktyk en het gedien as gesinsbeperkingsmetode en as ’n maatreël om van 
swak of gebreklike kinders ontslae te raak.

In Sparta is die pasgeborene amptelik deur ’n raad van burgers by ’n plek 
genaamd Lesche ondersoek en indien wangeskape of swak, is daar geweier 
dat die kind grootgemaak mag word. So ’n kind is dan blootgestel op ’n plek 
genaamd Apothetae, ’n diep grot naby die berg, Taíyetos. ’n Ander metode 
was om die pasgebore baba in wyn te was in plaas van in water. Volgens 
Plutarchus sou net die sterk, gesonde, lewenskragtige baba hierdie wyndoop 
kon oorleef. Dit is aanvaar dat epileptiese en swak kinders sou flou word en 
sou wegteer as hul so gebad word “while the healthy ones are rather tempered 
by it, like steel, and given a firm habit of body” (Plutarch Ibid. XVI. 1-3). Die 
aanvaarde kind is dan vir sewe jaar aan die sorg van die moeder toevertrou 
wat in werklikheid bloot staatsverpleegster was. Tog is dit interessant om 
daarop te let dat wat die status van die vrou (en die meisie) in die gesin be- 
tref, die moeder gereken is as die gelyke en die hulp van die man, nie as sy 
ondergeskikte nie. Die voortdurende buitelewe van die Spartaan, sy groot 
bemoeienis met die politiek en sy deelname aan oorloë het geen ruimte ge-
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laat vir ’n huislike lewe nie. Gevolglik was die teenwoordigheid van ’n ver- 
standige vrou in die huis ’n noodsaaklikheid.

Die Spartaanse moeders was alom bekend vir hul vaardigheid en hantering 
van die klein kind. Deur liedere en sang en die dissipline wat sy afgedwing 
het, het sy die kinders geleer om selfbeheersd, gehoorsaam en dapper te wees. 
Hulle is geleer om gevoelens van angs, toorn, honger en pyn in toom te hou, 
om vrees vir die donker te oorkom, te vas, uiters dun gekleed te gaan (selfs 
in die winter), op ’n harde bed te slaap en baie oefening in die buitelug te 
doen. Stilswye, gehoorsaamheid, eerbied en respek teenoor sy meerderes is 
as nastrewenswaardige deugde voorgehou en ingeskerp.

Onder hierdie bedeling was die kind staatsbesitting. Sodra ’n seuntjie se- 
we jaar oud geword het, moes hy sy ouerhuis verlaat om saam met ander 
leeftydgenote vir die res van sy lewe in ’n “militêre skool” deur te bring. Hier 
is die genoemde deugde verder ingeskerp. Die rede waarom die staat so ’n 
streng voorskriftelike beleid ten opsigte van opvoeding gehandhaaf het en 
die kind ook so gou moontlik uit die beskerming van die huisgesin onttrek 
het, was Lycurgus (hy was die grondlegger van Sparta en het ook die staats- 
wette opgestel) se diepgesetelde wantroue in die invloed wat ’n hegte gesins- 
lewe moontlik op die staatsburgers sou kon uitoefen. Syns insiens het die 
gesinslewe die nadruk geplaas op die belange van die gesinslede en dit kon 
toegewydheid aan die gemeenskap verswak en sodoende die veiligheid van 
die staat bedreig.

2 .2 .3 .2  Athene

In teenstelling met Sparta waar staatsbeheer ’n strenge houvas oor alle op- 
voeding, ook kleinkinderopvoeding gehad het, was opvoeding van die klein 
kind in Athene hoofsaaklik ’n private aangeleentheid en die volle verantwoor- 
delikheid van die gesin. Die staat het slegs algemene toesig gehou. Deur ge- 
sinsopvoeding het die Athener gehoop om die karakter, die liggaam en die 
intellek van die kind op só ’n wyse te vorm dat hy uiteindelik as ’n “goeie” 
mens en ’n “goeie” staatsburger—bestempel kan word.

In Athene is die huwelik, wat gewoonlik deur ouers of familielede gereël 
is, beiangrik geag ter wille van die voortbestaan van die individu, die familie 
en die staat. Derhalwe is die huwelik met piëteit bejeën en is dit beskou as 
’n heilige seremonie.

Ten spyte van die hoë aansien wat die huwelikslewe geniet het, was dit 
nie die geval met kinders nie. Ook in Athene was die kind in sy kindwees 
misken. Kindwees was slegs ’n deurgangsfase na volwassenheid, ’n fase wat 
so gou as moontlik moes verbygaan. Die kind as uiteindelike volwassene, as 
waarborg vir die voortbestaan van die familie en die staat was egter wel be- 
langrik en daarom was die geboorte van ’n kind (veral ’n seun) tog ’n heugli- 
ke gebeurtenis. Wanneer ’n inwoner van Athene ’n takkie olyfblare aan sy 
vriend se huisdeur sien hang het, het hy gedeel in die vreugde en geluk oor
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die geboorte van ’n seun; indien ’n dogter gebore is, is die blaretakkie met 
wol vervang.

Opvattinge oor die aard van die kind moet nie verwar word met toegeneent- 
heid en liefde vir kinders nie. In Athene was daar talle voorbeelde van famili- 
ale toegeneentheid, ouerlike liefde en wedersydse respek tussen ouer en kind. 
Tog was kinderblootstelling ook in Athene, soos in die hele antieke wêreld, 
’n aanvaarde gebruik en is misvormde en ongewensde kinders op ’n verlate 
plek aan hul lot oorgelaat. Baie blootgestelde kinders is in erdepotte naby 
tempels of bedrywige plekke geplaas en dikwels is hulle deur verbygangers 
opgetel en as slawe grootgemaak. Moeders het gevolglik dikwels ’n uitken- 
ningsteken aan so ’n kind vasgemaak vir latere uitkenning in ’n onbekende 
toekoms.

Ná die geboorte is die kind aan sy vader se voete gelê; indien hy dit opgetel 
het, het dit beteken dat hy vaderskap daarvan aanvaar. Daarna het drie sere- 
monies die aanvaarding van die kind gekenmerk:

•  Op die vyfde tot sewende dag na sy geboorte het ’n familiefees plaasge- 
vind waarop ’n oppasster of ’n vroulike familielid die kind om die haard 
van die huisgesin gedra het. Die doel hiermee was om die kind vir ewig 
onder die sorg van die aegis (familiegode) te plaas en om sy familielidmaat- 
skap te bevestig.

•  Op die tiende dag het die vader formeel verantwoordelikheid vir die be- 
skerming en opvoeding van die kind aanvaar en ’n familienaam is aan hom 
toegesê.

•  Op die jaarlikse herfsfamiliefees is alle kinders wat gedurende die vooraf- 
gaande jaar gebore is, aan die vader se familielede voorgestel wat dan deur 
stemming besluit het of die seun of meisie die wetlike en wettige kind van 
Atheense ouers is. Indien wel, is die kind se naam in ’n familieregister aan- 
geteken wat hom op burgerskap geregtig maak en as erfgenaam van sy 
ouers se besittings bevestig het.

Athene was ’n “wêreld vir die m an”, Die status van die vrou was hier heel- 
wat laer as dié van haar Spartaanse eweknie. Sy het feitlik geen regte gehad 
nie en was die “besitting van haar man” . In teenstelling met die Spartaanse 
vrou se redelike vrye beweging in die openbaar, is daar volgens die destydse 
morele standaarde van die Atheense vrou verwag om haar te onthou van eni- 
ge verskyning in die openbaar, behalwe om haar godsdiens te beoefen en be- 
grafnisse by te woon by welke geleenthede sy swaar gesluier en deur haar 
man vergesel moes wees. Die Griekse digter Menander het hieroor opgemerk: 
“The life of a respectable woman [was] bounded by the street door” (aange- 
haal in Goodsell 1934:87). Afgesny van die buitewêreld en beperk tot die 
vrouevertrekke van die huis was haar enigste geselskap haar kinders en die 
slawe.

Nieteenstaande hierdie diskriminasie teenoor die Atheense vrou, is sy in 
die huislike sfeer beslis nie sonder eerbied en respek behandel nie. In die huis
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het sy volle beheer uitgeoefen en was daarvoor verantwoordelik om die seuns 
op te voed tot hulle begin skoolgaan ( sewejarige ouderdom) en die meisies 
tot hulle sou trou. Selfs nadat die kinders die huis verlaat het, het die moeder 
in baie gevalle nog ’n diepgaande invloed op hulle uitgeoefen.

Gedurende die eerste lewensjaar is die Atheense kind gewoonlik deur die 
moeder, maar in baie gevalle deur ’n Spartaanse oppasster versorg en daar- 
na het ’n goewernante — dikwels ’n ou, getroue slavin — as oppasster oorge- 
neem. Sy het die kind gewoonlik gevoed met heuning, melk en soortgelyke 
soet en ligte kossoorte en moes ook toesien dat hy genoeg vars lug kry en 
dat hy sy amulet dra om hom teen bose geeste te beskerm.

Die aandeel van die moeder ten opsigte van die opvoeding van die klein 
kind was veral om die fondament vir sy latere sedelike en religieuse lewe te 
lê. Fabels, eenvoudige mites, legendes en stories oor die gode en helde uit 
die verlede is vertel en ballades en liedjies is voorgesing wat mettertyd deur 
die kinders gememoriseer en nagevolg moes word. Allerlei diere, figuurtjies 
en vormpies is met klei gemodelleer. Daar is genoeg bewyse dat die klein 
kind in Athene genoeg speelgoed gehad het waarmee hy homself kon ver- 
maak. Allerhande kinderspeletjies is gespeel en die kleingoed het selfs troe- 
teldiere gehad.

Van die begin af is die kinders streng gedissiplineer. Indien hulle ongehoor- 
saam was, is die pantoffel ingelê of hulle is met bangmaakstories gedreig. 
Plato gee in sy boek Protagoras ’n interessante beskrywing van dié dissipline:

They 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 1962:325 c,d)

2 .2 .3 .3  Uitsprake van enkele Griekse denkers oor 
kleinkinderopvoeding

Enige bespreking van kleinkinderopvoeding deur die klassieke Grieke sal on- 
volíedig wees indien daar nie na die opvattinge van enkele groot denkers van 
die tyd oor hierdie aangeleenthede verwys word nie. Alhoewel die meeste 
van hul uitsprake oor die onderwerp nie onmiddellik neerslag gevind het in 
die opvoedingspraktyk van die dag nie, was dit tog vir die Westerse op- 
voedingsdenke en -praktyk uiteindelik van wesenlike belang.

(a) P la to  ( 4 2 7 - 3 4 7  v.C.)

Plato het ’n utopiese gemeenskap uit ’n streng sosiale stratifikasie (klasse- 
indeling) — wat nie gegrond was op rykdom of geboorte nie, maar op die ver- 
moë van die individu om te baat by sy opvoeding—in die vooruitsig gestel. 
Sy ideale gemeenskap moes uit die volgende klasse bestaan:
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Sosiale klas

Manne van brons

Gemeenskapsfunksie

W erkers (produsente, 
boere, handelaars en 
ambagsmanne)

Spesifieke deugde

Gehoorsaamheid
(begeerte)

Manne van goud

Manne van silwer Bewakers
(staatsamptenare)
Filosowe (regeerders)

Dapperheid 
(wilskrag) 
Wysheid 
(verstand, rede)

In sy omvattende werk, Die Republiek, het hy ’n gedetailleerde weergawe van 
sy opvoedingstelsel as onderdeel van die sosiaal-politieke stelsel uiteengesit. 
Die opvoedingstelsel moes sonder twyfel dien as Ínstrument om te verseker 
dat sy idees geïmplementeer sou word. Plato het die gedagte gehuldig dat 
elke individu gebore word met natuurlike vermoëns wat deur opvoeding tot 
volle ontplooiing moes gedy sodat hy die gemeenskapsfunksie waartoe hy die 
beste in staat is, kon uitvoer. Dit sou lei tot ’n maatskaplike bestel waar sosiale 
geregtigheid die botoon sou voer en waar individuele belang aan staatsbe- 
lang ondergeskik sou wees. So ’n bestel sou egter net bereik kon word met 
die instelling van verpligte, staatsbeheerde onderwys vir sowel seuns as mei- 
sies en met die veronderstelling dat die kinders kort na geboorte van die ouers 
verwyder moet word sodat hulle deur die staat op die regte manier opgevoed 
kon word.

Plato het hierdie strategie om twee redes voorgestel: omdat hy oortuig was 
van die belangrikheid van eerste invloede op die kindergemoed en omdat hy 
die invloed van die gesin op die kind as skadelik vir staatsbelange beskou 
het. Volgens hom was die huisgesin die bron van alle selfbelang wat weer 
sou lei tot sosiale ongeregtigheid. Hy het ook geglo dat die burger nie sy plig 
om te lewe en te werk vir die staat kon vervul as hy nog kinders moes groot- 
maak nie.

Die opvoedingsdoel in so ’n staatspedagogiek kom dus daarop neer dat die 
menslike begeerte, wil en verstand (rede) deur korrekte staatsopvoeding ont- 
plooi moet word tot die deugde van gehoorsaamheid, dapperheid en wysheid 
wat saam die idee van geregtigheid sou vorm.

Hoewel Plato in sy staatsfilosofie geen ruimte gelaat het vir die volwasse- 
wording van die kind binne die geborgenheid van die huisgesin nie, was hy 
wel deeglik bewus daarvan dat kindwees ’n bepaalde wyse van menswees 
was. Hy was een van die eerste Griekse denkers wat die hulpbehoewendheid 
van die klein kind raakgesien het en besef het dat die kleine juis hierom uiters 
kwesbaar is vir skadelike en negatiewe omgewingsinvloed en sake wat eint- 
lik net in die volwassene se lewe tuishoort. Hy het kindwees beskou as “ the 
time at which character is being formed and the desired impression is more 
readily taken.” (Plato 1953: “ Republic” , 377 b). Die kind moes derhalwe 
beskerm word (deur volwassenes) teen alles in die leefwêreld maar veral ook
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in verhale, fabels en liedere wat onwaar, vuil, immoreel, gewelddadig en laster- 
lik is.

For a young [child] cannot judge what is allegorical and what is literal; anything 
that he receives into his mind at that age is likely to become indelible and 
unalterable . . . (Plato Ibid.\378 d-e)

Die jong kind, as toekomstige staatsburger, moet dus in ’n “gekeurde” sosiale 
omgewing opgevoed word. Vir Plato het dit egter nie om die geluk en wel- 
vaart van die kind as persoon in eie reg gegaan nie, maar om die kind se groot- 
wording as bruikbare toekomstige staatsburger binne die opset van sy utopiese 
staat. ’n Ander interessante opvatting van Plato was dat grootwording van 
die klein kind in twee tydperke verdeel moet word:

•  Van geboorte tot twee jaar: Die biologiese moeder of ’n geskikte oppasster 
is vir die aanvanklike liggaamlike versorging en sedelike vorming van die 
klein kind verantwoordelik. Oor die liggaamlike versorging van die kind 
het Plato die volgende uitvoerige advies gegee:

-  ’n Verwagtende moeder behoort wandelings te ondemeem en wanneer 
haar kind gebore is, behoort sy hom soos was te vorm terwyl sy lede- 
mate nog soepel is. Derhalwe behoort hy gedurende sy eerste twee 
lewensjare goed toegedraai te word.

-  Die oppassters behoort die kinders orals rond te dra totdat hulle sterk 
genoeg is om op hul eie te staan. Selfs dan behoort die oppassters voort 
te gaan om die kinders rond te dra tot hulle drie jaar oud is, sodat mis- 
vorming van die bene deur te veel drukking voorkom kan word. (Plato 
1953: “Laws” , 789 d).

Die pasgebore baba sal van nature skree en huil as hy ongelukkig is oor 
enigiets. As hy egter toegelaat word om sy ongelukkigheid op hierdie ma- 
nier bekend te maak, sal hy groot word met die swakheid van ’n prikkel- 
bare geaardheid. ’n Rustige geaardheid en die regte hantering sal egter 
verseker dat die kind as ’n kalm mens opgroei wat nie vatbaar sal wees 
vir buie van neerslagtigheid en selfbejammering nie.

•  Van drie tot ses jaar. Vanaf driejarige tot op sesjarige ouderdom, moet kin- 
ders gereeld by die dorpstempels vergader om aan speletjies deel te neem. 
Die oppassters moet toesien dat die kinders hulle behoorlik en ordelik ge- 
dra. Die doelwitte met die speletjies moet wees:

(1) om te verseker dat die kind leer om ordelik met ander kinders te speel;
(2) om die kleintjie (deur die beoefening van sportspeletjies) te leer om sy 

wil te beheer (karaktervorming);
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(3) om die kind daaraan gewoond te maak om die reëls van die speletjie 
te gehoorsaam, sodat hy later in sy lewe die wette van die staat sal 
gehoorsaam; en

(4) om deur waarneming van die spelende kind ’n aanduiding te kry van 
sy karaktertrekke, aanleg en vermoëns, sodat besluit kon word watter 
beroep hy as volwassene die beste sal kan beoefen. Sodoende kon die 
kind voorberei word om later in een van die drie sosiale klasse van die 
utopia te pas, dit wil sê dié van die filosowe, bewakers of werkers.

Plato stel dit só:

The soul of the child in his play should be guided to the love of that sort of 
excellence in which when he grows up to manhood he will have to be perfected.

(Plato Ibid.: 643 d)

In sy opvattinge oor die tugtiging van die kind was Plato bewus van die ba- 
lans wat daar tussen vryheid en gesag gehandhaaf moes word. Die verdiende 
straf moes nooit te swaar of te lig wees nie. Die doel daarvan moes wees om 
die kind meer selfvertroue te laat kry en nie om enersyds onderdanigheid en 
vrees of andersyds laksheid te kweek nie. Deur dissiplinering moes die eie- 
willigheid van die kind onder beheer geplaas word, want “of all animals [man 
is seen as belonging to the animal species] he [the child] is the most un- 
manageable; in as much as he has the fountain of reason in him not yet regu- 
lated, he is an insidious and sharpwitted animal, and the most insubordinate 
of them all . . .’’ (Plato Ibid. :808 d-e).

(b) A r is to te le s  (384  -  3 2 2  v.C.)

Aristoteles, ’n leerling van Plato, het nes sy leermeester geglo dat goeie staat- 
manskap (die kuns om die samelewing so te bestuur dat die meeste mense 
gelukkig kan saamleef) van die allergrootste belang is. In sy bekende werk, 
Politiek, waarin sy opvoedingsdenkbeelde as deel van sy staatkundige beleid 
verwoord word, stel hy dan ook geluk as die belangrikste opvoedingsdoel, 
’n doel wat deur die staatsmanne en met behulp van die staatsadministrasie 
nagestreef moet word. Dié toestand van geluk (vir sowel die individu as 
enkeling as vir die talle individue wat gesamentlik ’n gemeenskap vorm) kan 
slegs bereik word indien die opvoedingsgebeure die mens lei tot die vrywilli- 
ge aanvaarding van ’n gedragspatroon wat op deug en morele wysheid ge- 
grond is. Drie dinge (volgens Aristoteles) is nodig vir deugdelikheid en wys- 
heid: geaardheid (‘nature’), gewenning (‘hábituation’) en rasionaliteit ('reason’).

Die spesifieke middele waardeur die beoogde doelstelling (dit wil sê geluk 
wat op deug en wysheid gegrondves is) bereik kon word, was eerstens die huis- 
gesin wat verantwoordelik sou wees vir die eerste opvoedingsfase van 0 tot 
6 jaar (vir ontwikkeling van die liggaam, die fisiese deel van die siel). Die 
gesin was vir Aristoteles in teenstelling met Plato ’n essensiële instelling binne
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die gemeenskapslewe. Tweedens sou ’n staatsopvoedingstelsel die tweede op- 
voedingsfase, die leerperiode van 7 tot 14 jaar (vir ontwikkeling van die in- 
stinkte, die irrasionele deel van die siel) en die derde opvoedingsfase, die 
rypingsperiode van 15 tot 21 jaar (vir ontwikkeling van die rede, die rasione- 
le deel van die siel) behartig.

Aristoteles het ook wat kleinkinderopvoeding betref, ’n hoë premie geplaas 
op die belangrike pedagogiese beginsel van sintuiglike ervaring of waame- 
ming as wyse van kennisverwerwing. Hy het beweer dat die klein kind tot 
op sewejarige ouderdom slegs deur waarneming kennis aanleer. Net soos 
Locke eeue later (kyk hoofstuk 4, par. 4.2.2.4) was hy van mening dat die 
verstand by geboorte ’n tabula rasa (onbeskrewe bladsy) is en dat die sintuig- 
like ervaring of belewing van die werklikheid die verstand laat ontwikkel (dit 
met kennis vul; op die “ leë bladsy” begin “skryf”).

Vanweë sy tabula rasa-teorie het Aristoteles sterk daarop aangedring dat 
daar gewaak moet word teen enige omgewingsinvloede wat die kind geeste- 
lik kan skaad en gevolglik sy sedelike of karaktervorming kan benadeel, by- 
voorbeeld onwelvoeglike taal, onwenslike prente en toneelopvoerings, stand- 
beelde of prente wat onbehoorlike handeling uitbeeld, gewelddadige en vulgêre 
speletjies, fabels en verhale en omgang met slawe. Trouens,

youth should be kept strangers to all that is bad, and especially to things which 
suggest vice or hate, [because] even at this early age [first years] it is to be ex- 
pected that they should acquire a taint of meanness from what they hear and 
see.” (Aristotle 1961 “Politica” :1336 b)

Aristoteles was dus deeglik bewus van die inwerking van omgewingsinvloede 
op die karakterontplooiing van die jong kind.

Uit voorafgaande blyk dit dat Aristoteles ’n groter besorgdheid as Plato 
vir die natuurlike wording van die kind getoon het. Afgesien van hierdie po- 
sitiewe aspekte in sy kindbeeld, het Aristoteles ’n mate van minagting vir 
die tydperk van kindwees gekoester. Hy het byvoorbeeld die kind beskou as 
net so “feeble and false in mind as . . . a madman.” (Aristotle Ibid.: 1323 a). 
Aristoteles het blootstelling en aborsie in die geval van gebreklike en mis- 
vormde kinders en in tye van ’n ongewensde bevolkingsgroei voorgestaan. 
Hy het onder meer gesê dat “no deformed child shall live . . . [and] that on 
the ground of an excess in the number of children . . . let abortion be pro- 
cured before sense and life have begun” (Aristotle Ibid.: 1335 a).

Met betrekking tot die opvoeding van kleintjies, het Aristoteles die inte- 
ressante standpunt gehuldig dat dit eintlik in twee tydperke of fases uiteen- 
val, naamlik die voorgeboortelike fase en die fase vanaf geboorte tot sewe jaar.

•  Die (potensiële) voorgeboortelike fase het met ’n huweliksbevestiging begin. 
Volgens Aristoteles het die kontinuteit en voortbestaan van die staat on- 
der meer afgehang van gesonde babas en daarom het hy die beheer van 
huwelike deur die staat voorgestaan. Die staat moes hom uitspreek oor



Informele opvoeding in Westerse grondkulture 45

onder meer die ouderdom waarop in die huwelik getree mag word, die 
geestelike en fisiese vereistes waaraan huweliksmaats moes voldoen en 
die ouderdom waarop ouers kinders mag verwek. Die verwagtende vrou 
moes ook aan “regeringsbeheer” met betrekking tot die nakoming van die 
volgende voorskrifte onderwerp word:

Women who are with child should be careful of themselves; they should take 
exercise and have a nourishing diet. The first of these prescriptions the legisla- 
tor will easily carry into effect by requiring that they shall take a walk daily 
to some Temple, where they can worship the gods who preside over birth. Their 
minds, however, unlike their bodies, they ought to keep quiet, for the offspring 
derive their natures from their mothers as plants do from the earth.

(Aristotle Ibid. :1335 b)

Hierdie bemoeienis met die huwelik en voorgeboortelike versorging sou 
volgens Aristoteles beheer oor die “natuurlike aard” van die toekomstige 
kleintjie verseker.

•  Vanaf geboorte tot die sewende lewensjaar. Aristoteles het gemeen dat klein- 
kinderopvoeding reeds by geboorte ’n aanvang moet neem en wel binne 
die opset van die huisgesin as primêre opvoedingsmilieu. Hierdie opvoe- 
ding moes voortduur tot die sewende lewensjaar van die kind. Daar moes 
besondere aandag aan die liggaamlike versorging van die kind gewy word. 
’n Melkryke dieet en genoegsame vrye beweging wat by die ontwikke- 
lingstadium van die kind gepas het, is vir die groeiende kind noodsaaklik. 
Die oefeninge moes ook nie te inspannend wees en die kind te opgewonde 
maak nie. Reeds as suigeling moes hy aan klimaatsuiterstes gewoond ge- 
maak word; dit sou help om hom onder meer as ’n volwassene fisiese ont- 
beringe te weerstaan. Daar moes aan alles waaraan ’n mens kinders ge- 
woond wil maak, vanaf die eerste oomblikke aandag gegee word. Daar moes 
egter nie van die kind verwag word om tydens sy kleinkinderjare te werk 
of te studeer nie want dit sou sy groei belemmer en sy beperkte energie- 
reserwes uitput. Speletjies was die wyse waardeur genoegsame fisiese 
oefeninge en gewoontevorming verseker kon word. Veral in die laaste twee 
jaar van die fase moes speletjies uitloop op die nabootsing van volwassene- 
bedrywighede. Hoewel Plato en Aristoteles in hul opvoedingsdenke nie 
die klem op die kind in sy kindwees as sodanig laat val het nie, het hulle 
tog begrip getoon vir sekere essensies van kindwees wat die latere Westerse 
opvoedingsdenke en -praktyk wesenlik beïnvloed het.

2 .2 .4  Die tydgees in die R om einse tyd

In ± 753 v.C. het Rome as ’n klein stadstaat, ’n handelsentrum by ’n drif 
in die Tiberrivier, ontstaan. Sy Latynsprekende bevolking (wat later die
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Romeine genoem is) is aanvanklik regeer deur Etruskiese konings onder wie 
hulle groot welvaart beleef het. In 510 v.C. is die monargie (regering deur 
’n koning) egter omvergewerp en vervang deur ’n republiek wat deur die pa- 
trisiërs (aristokrate) ten koste van die plebejers (“gewone” mense) oorheers 
is. Mettertyd het die Romeine nie net die ander bevolkingsgroepe van Italië 
verower en ingelyf nie, maar hulle het ook ander wêrelddele verower en ’n 
magtige ryk gebou.

Die Romeine, anders as die Grieke, was baie praktiese en hardwerkende 
mense wat selde ’n ophef van abstrakte opvattinge en begrippe gemaak het. 
Hulle het ’n hoë premie op ’n hegte gesinslewe en op ’n liefde vir hulle land 
geplaas. Genoemde eienskappe was waarskynlik mede-verantwoordelik vir 
hul suksesvolle veldtogte teen ander Europese nasies.

’n Hele aantal eeue lank na die mitiese stigting van Rome (d.w.s. geduren- 
de die sogenaamde vroeë Romeinse tydperk, 753-146 v.C.) was die huis die 
enigste instelling wat direk by die opvoeding van die kind betrokke was. In 
elke Romeinse huishouding is die nodige opvoeding en opleiding verskaf met 
die oog op die verwerwing van deugde soos gehoorsaamheid, dapperheid, eer- 
likheid, erns, waardigheid en beskeidenheid.

Nadat Rome ’n groot en magtige ryk geword het, het talle vreemdelinge 
Italië binnegestroom en byne elke huisgesin het slawe uit die verowerde ge- 
biede (veral Griekeland wat in 146 v.C. verower is) in diens begin neem. Die 
slawe-element het spoedig ’n oorheersende faktor in die meeste huishoudings 
geword met die gevolg dat die welbekende huislikheid (en ook die gesins- 
opvoeding) van die vroeë Romeinse tydperk begin kwyn het. Dekadensie, losse 
sedes en oorvloedige korrupsie onder alle lae van die bevolking het ook die 
hegtheid van die gesinsbande laat verslap. Hierdie gebeure het uiteraard ook 
’n invloed op die kleinkinderonderwys gehad.

2 .2 .5  Inform ele opvoeding b y  die k lassieke Rom eine

2 .2 .5 .1  Die vroeë Romeinse tydperk

Die goeie wat nagestreef is in die vroeë Romeinse huislike opvoeding (’n op- 
voeding wat tot die sestiende lewensjaar geduur het) het vier aspekte behels, 
naamlik die morele ideaal waarvan die essensie die vorming van die gewete 
deur die inprenting van morele waardes was; die gesins- o f familie-ideaal (ge- 
noem mos maiorum) wat die bekendstelling met nasionale tradisies en presta- 
sies asook eerbied en lojaliteit aan ouers en familielede behels het; die reli- 
gieuse ideaal wat gehoorsaamheid aan die gode, vaderlandsliefde en pligs- 
getrouheid omvat het en die ideaal om die deugde van hardwerkendheid, spaar- 
saamheid en ernstigheid aan te kweek.

Waar die Grieke geneig was om die belangrikheid van die gesinslewe ge- 
ring te ag, het die Romeine die waarde van ’n eenvoudige en goedgeordende 
gesinslewe (die gesin het bestaan uit vader, moeder, grootouers, seuns, dog-
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ters, skoondogters, skoonseuns, kleinkinders, alle bediendes, slawe, die Lares 
(voorvadergeeste), Penates (huisgode) ens.) beklemtoon en hoog geag.

Die Romein se liefde vir sy huis en sy huismense was diepgaande, selfs hei- 
lig; dit was vir hom die begin en einde van sy lewe. Die aangrypendste bewys 
van die Romein se geloof in die heiligheid van huis en haard is deur Cicero 
(’n bekende Romeinse onderwyser) soos volg verwoord:

What is more sacred, what more inviolabiy hedged about by every kind of 
sanctity, than the home of every individual citizen? Within its circle are his altars, 
his hearths, his househould gods, his religion, his observances, his rituai, it is 
a sanctuary so holy in the eyes of all that it were sacrilege to tear an owner 
therefrom. (Cicero 1923: "De Domo Sua” , 109)

Geen instelling in Rome was dan ook belangriker vir die vorming van karak- 
ter of in die bepaling van die status van sy burgers, as juis die huisgesin nie. 
Dit het al die gesinslede gedissiplineer, pligte op hulle gelê en ekonomiese 
funksies bepaal. Dit is dus begryplik dat die huisgesin, in die oë van die vroeë 
Romeine, die ooglopende plek was waar kinders moes grootword en opge- 
voed word. En opvoeding, waarin die staat nie ingemeng het nie, is beskou 
as “a reverence for childhood which made every boy and girl an object of 
almost religious veneration” (Barclay 1959:145).

Dit volg dus dat die huwelik die behoud van die familie en die voortbrenging 
van mense wat die staat ten tye van vrede en oorlog kon dien, ten doel gehad 
het. Die huwelikskontrak (gebaseer op respek eerder as op liefde) en die hu- 
welikseremonie het verwys na die verwekking van kinders as doel van die 
huwelik. Trouens, daar is geglo dat daar 'n vloek op ’n kinderlose man rus 
en daarom is die huwelik as ’n emstige godsdienstige plig beskou wat slegs 
voltrek kon word met die goedkeuring en beskerming van die gode. Die ge- 
boorte van ’n kind, en dan veral ’n seun, het die seël van sukses op die huwe- 
lik geplaas. Meisies is egter nie as waardeloos beskou nie, want hulle moes 
hulp verleen by die godsdienstige seremonies van die huishouding.

Die hoë premie op kinders in die Romeinse huisgesin was in ’n groot mate 
toe te skryf aan die hegte familiebande. Diep en natuurlike pietas (vroomheid) 
of eerbiedige liefde tussen ouers en kinders was nie vir die vroeë Romeinse 
kinders iets onbekend nie. (Die inskripsies op grafstene in begrafplase ge- 
tuig van die liefde wat tussen ouers en hul kinders bestaan het.) Die verbinte- 
nis tussen ouers en kinders was nie die enigste binding nie: kinders is ook 
deur godsdienstige seremonies aan al hul ander familielede gebind.

Die kinders was die draers en die hoop van die familiekultus. ’n Ou wet 
in die Romeinse geskiedenis (wat teruggevoer kan word tot by Romulus, die 
legendariese stigter van Rome) het bepaal dat die vader al sy seuns en sy 
oudste dogter moes grootmaak en opvoed, en dat geen kind doodgemaak mag 
word voor sy derde lewensjaar nie. Dit het darem die kind se lewe in ’n mate 
gewaarborg, veral aangesien toegeneentheid teenoor ’n kleintjie binne drie 
jaar sekerlik sal gedy. Enige gebreklike of sieklike kind kon egter met toestem- 
ming van die naaste vyf familielede dadelik om die lewe gebring word.
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Die gesinslewe was in die vroeë Romeinse tydperk onder volle jurisdiksie 
van die vader. Hy het sy lewe lank absolute gesag oor sy vrou, seuns, onge- 
troude dogters en slawe gevoer. Omdat ’n huweliksverbintenis op respek ge- 
baseer was, het die vrou (moeder) egter ’n hoër status in die gesin gehad as 
die Griekse vrou. In die gesinshiërargie het sy ’n belangrike plek beklee en 
groot invloed uitgeoefen. As vrou en moeder is sy geëer en in die huishou- 
ding as die gelyke van haar man beskou. Hiervan getuig dié frase uit die hu- 
welikseremonie en -kontrak: “ubi ego Gaius, tu Gaia” (waar jy meester is, 
is ek meesteres). Die vrou het, omdat sy so hoog geëer was en haar posisie 
as eggenote deur die wet beskerm is, gevoel dat die beskerming van die eer 
van die familie op haar gerus het. Die hoë morele standaarde van die vroeë 
Romeinse vrou het op dié wyse beroemdheid verwerf en so ook die invloed 
wat sy op die opvoeding en karakter van haar kinders gehad het.

Saam met die vader was die moeder verantwoordelik vir die opvoeding van 
haar kinders. Tacitus, ’n Romeinse historikus, het in dié verband opgemerk 
dat die baba vertroetel en opgevoed is aan die boesem van sy moeder, wie 
se hoogste lof gelê het in die behartiging van haar huishouding en die versor- 
ging van haar kinders: “ Religiously and with the utmost delicacy she regula- 
ted not only the serious tasks of her youthful charges, but their recreations 
and also their games” (Tacitus 1980: “ Dialogus Oritoribus” , 28. 4 -6 ). Hy 
voeg daaraan toe dat indien die moeder onbevoeg was om haar plig behoorlik 
te volvoer ’n ervare, gerespekteerde familielid as ’n goewernante gekies is 
om na die kinders om te sien. Die Romeinse burger was dus glad nie daar- 
mee gediend dat ’n onbekende huurling of versorgster sy kinders moes op- 
voed nie.

Die gesinsopvoeding was essensieel ’n skoling in morele waardes, gods- 
dienstige opvattinge, kinderlike gehoorsaamheid, beskeidenheid in houding 
en gedrag en selfdissipline. ’n Eenvoudige, informele onderrig- en leermeto- 
de, naamlik nabootsing van die ouer, is gevolg. Sodra ’n kind aandag begin 
gee het aan die omgewing om hom, het hy sy ouers in hul gedrag, aksies en 
werk probeer naboots.

Plinius, ’n Romeinse geleerde, het in sy werk (Pliny 1972: ‘‘To Titius Aristo” 
boek VIII, XIV. 4-6) kommentaar gelewer oor die wyse waarop jong kinders 
in die vroeë Romeinse tydperk met sedelike waardes kennis gemaak het. Hulle 
het nie hul vroeë sedelike onderrig ontvang deur eenvoudig na toepaslike ver- 
hale te luister of deur ’n appêl op hul rede nie. Dit was deur waameming van 
die ouerlike gedrag en lewenswyse dat hulle kennis gemaak het met die kuns 
van selfbeheer, lewenseenvoud en deugde soos vlytigheid en deursettings- 
vermoë. Die meer formele onderrig van lees, skryf en reken (hoewel baie ge- 
ring) is deur die moeders waargeneem.

Deur gereelde dissipline vanaf moedersknie het die toekomstige Romeinse 
burger ordelikheid aangeleer. Veral gedurende die vroeë Romeinse tydperk 
was ouerlike dissipline streng. Beide Cicero en Seneca, ’n Romeinse rede- 
naar, het selfs gepleit vir meer sagmoedigheid en vir tugtiging wat met die 
kind se onbeholpenheid moes rekening hou.
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2 .2 .5 .2  Die Grieks-Romeinse tydperk

Baie tradisionele opvattinge van die vroeë Romeinse tydperk oor die gesinsle- 
we, die huwelik, vaderlike gesag en in besonder oor die opvoeding, het gedu- 
rende die Grieks-Romeinse tydperk (toe die Romeinse samelewing vanaf 
± 146 v.C. diepgaande deur die Griekse kultuur beïnvloed is) begin vervaag. 
So byvoorbeeld het veranderde opvattinge daartoe gelei dat die huwelikslewe 
minder standvastig geword het. Die opvatting dat die huwelik ’n heilige plig 
teenoor staat en familie is en dat dit ’n lewenslange verbintenis is, is vervang 
met die idee dat dit as ’n verbygaande avontuur van min geestelike belange 
en as nie-bindende kontrak beskou kan word.

Terwyl die huweliksyfer in die tyd van Cicero (106-43 v.C.) ’n onrusbaren- 
de daling openbaar het, het ook die kind ’n oorlas begin word. Slawe- 
oppassters is ingespan sodat die ouers meer vryelik aan sosiale aktiwiteite 
en openbare aangeleenthede kon deelneem. Die Romeine het hulself van die 
verantwoordelikheid van kinderopvoeding onthef deur vryelik gebruik te maak 
van aborsie en kinderblootstelling. (Daar is verskillende redes ter regverdi- 
ging van blootstelling aangevoer, soos buite-egtelikheid, vroulike geslag, ge- 
breklikheid, ongewensdheid, armoede en siekte.) Juvenal, ’n Romeinse sati- 
rikus, het opgemerk dat ou, gevestigde families besig was om uit te sterf om- 
dat vroue van moederskap teruggedeins het (Juvenal 1957: “Satires” , XIV).

Met die verval van die gesinslewe in hierdie tydperk as gevolg van geleide- 
like veranderinge in sedelike waardes en huweliksgebruike en die slawe wat 
spoedig in die meeste huishoudings ’n oorheersende opvoedingsrol begin speel 
het, het die eertydse welbekende huislikheid, reinheid en eerbaarheid van die 
Romeinse vrou begin kwyn. Die tradisionele moederfiguur (matrono) van die 
verlede het begin vervaag in die lig van die moeder as blote toesighouer oor 
’n huishouding waar haar persoonlike stempel nie langer sigbaar was nie. Haar 
huishoudelike verantwoordelikheid is ter wille van buitenshuise belangstel- 
lings en plesier deur slawe oorgeneem soos ook die opvoeding van die klein- 
tjies. Die verskynsel dat ’n oppasster as plaasvervanger vir die moeder in die 
lewe van die kind ingegryp het, was vir die reeds genoemde Tacitus afstoot- 
lik. Hy het hom soos volg hieroor uitgelaat:

Nowadays . . . our children are handed over at their birth to some silly little 
Greek serving-maid, with a male slave, who may be anyone, to help her — quite 
frequently the most worthless mother 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 green 
and uninformed; and there is not a soul in the whole house who cares a jot what 
he says or does in the presence of his babymaster. Yes, and the parents them- 
selves 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 they come gradually 
to lose all sense of shame, and all respect both for themselves and for other 
people. (Tacitus Ibid. :29. 1-3)
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Die kwaad wat deur die verval van beproefde beginsels op die sosiale lewe 
(en die opvoeding) uitgeoefen is, het volgens Tacitus, ’n groot deel van die 
Romeinse gemeenskap aangetas. Nie alle vroue en moeders is egter deur die 
gemaklike lewe wat rykdom gebied het verblind nie, want daar bestaan ook 
bewyse van moeders wat nooit hul opvoedingsplig verwaarloos het nie. So 
het die Griekse skrywer Plutarchus, byvoorbeeld beskryf hoe ’n moeder ge- 
naamd Cornelia, die behartiging van die hele huishouding en die versorging 
en opvoeding van haar kinders op haar geneem het en haarself as ’n verstan- 
dige huisvrou en ’n liefdevolle moeder bewys het (Plutarch 1967: “Tiberius 
Gracchus’’, 1-4). Ook Plinius (soos aangehaal in Balsdon, 1969:105) het waar- 
derend verwys na normale, gelukkige gesinne met ouers wat die verantwoor- 
delikheid van die opvoeding van hul kinders ernstig opgeneem het.

2 .2 .5 .3  Uitsprake van enkele Romeinse denkers oor 
kleinkinderopvoeding

(a) Q uintilianus (35  -  9 5  n.C.)

Vir Quintilianus, een van die grootste Romeinse opvoedkundiges, was die 
“goeie’’ in die opvoeding geleë in die opleiding in die redenaarskuns. In die 
voorwoord tot sy belangrikste opvoedkundige werk, die Institutio Oratoria 
(Opleiding tot Redenaar) het hy sy opvoedingsdoel soos volg verwoord:

My aim, then, is the education of the perfect orator. The first essential for such 
an one is that he should be a good man, and consequently we demand of him 
not merely the possession of exceptional gifts of speech, but of all the excellence 
of character as well. (Quintilian 1958: Preface, par.9)

Hoewel hierdie werk van Quintilianus opgedra is aan die vorming van die 
openbare redevoerder en as sodanig met die eerste oogopslag as irrelevant 
vir kleinkinderopvoeding mag voorkom, is die teendeel juis waar, want Quin- 
tilianus het geglo dat opvoeding reeds in die wieg moet begin. Sy benadering 
tot die opvoeding van die klein kind was dus nie soseer een van verwyte teen 
die bestaande ouerlike laksheid nie, maar eerder een met konstruktiewe 
hervormingsvoorstelle.

Hy het voorgestel dat die toekomstige openbare spreker se vroeë opvoe- 
ding deur die ouers behartig moes word. Hy het dus die aktiewe opvoedings- 
rol van die ouers en hulle invloed op die klein kind beklemtoon. Daarom het 
hy dan ook beweer dat wanneer ’n kind later karaktertekorte of karakterge- 
breke toon, dit onder meer teruggevoer kan word na opvoedingsverwaarlo- 
sing in die kleinkinderjare. Gevolglik het hy besondere klem gelê op ouerlike 
verantwoordelikheid en selfs op ’n “skolingsprogram” vir ouers: “ I should 
like to see them as highly educated as possible, and I do not restrict this re- 
mark to fathers alone” (Quintilian Ibid. :Book I, 1 -6 ). Ongeletterde ouers, 
wat self geen onderwys ontvang het nie, behoort volgens Quintilianus nie om
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daardie rede moedeloos te voel en minder sorg aan hul kind se opvoeding 
te bestee nie. Inteendeel, hulle behoort groter opvoedingsywer aan die dag 
te lê en te konsentreer op ander sake waarin hulle tot diens vir hul kinders 
kan wees (Quintilian Ibid. : 1 — 7).

Quintilianus het die aandeel van oppassters in kleinkinderopvoeding aan- 
vaar, maar met voorbehoude: hulle moes van goeie inbors wees en ’n korrek- 
te en suiwer taalgebruik nastreef, want “ it is the nurse that the child first 
hears, and her words that he will first attempt to imitate . . . For, while what 
is good readily deteriorates, you will never turn vice into virtue. Do not 
therefore allow the boy to become accustomed even in infancy to a style of 
speech which he will subsequently have to unlearn” (Quintilian Ibid. : l - 5 ) .

Sy finale waarskuwing rakende die opvoeding van die klein kind was gerig 
op die toediening van liggaamlike straf. Dit blyk duidelik dat Quintilianus in 
sy opvatting oor lyfstraf sowel die individualiteit en weerloosheid van die kind 
as die nadelige invloed wat lyfstraf en dwang op die kindergemoed kan uit- 
oefen, besef het. Hy het soos volg daaroor betoog:

i

I disapprove of flogging, although it is the regular custom, . . . because in the 
first place it is a disgraceful form of punishment and fit only for slaves, and 
is in any case an insult. . . .  Secondly if a boy is so insensible to instruction that 
reproof is useless, he will, like the worst type of slave, merely become hardened 
to blows . . . .  Moreover when children are beaten, pain or fear frequently have 
results of which it is not pleasant to speak and which are likely subsequently 
to be a source of shame, a shame which unnerves and depresses the mind and 
leads the child to shun and loathe the light . . . .  I will content myself with say- 
ing that children are helpless and easily victimised, and that therefore no one 
should be given unlimited power over them.

(Quintilian Ibid. :3. 13-14, 16-17)

(b) P lu tarchus (4 6 -1 2 0  n.C.)

Plutarchus, ’n tydgenoot van Quintilianus, het veral beroemdheid verwerf met 
sy lewensbeskrywings van beroemde persone. Hoewel ’n Griek van geboor- 
te, het hy jarelank in Rome gewerk en daarom word sy uitsprake oor klein- 
kinderopvoeding hier onder die Grieks-Romeinse tydperk bespreek.

In sy De Liberis Educandis (Die opvoeding van kinders) het hy klem gelê 
op kleinkinderopvoeding in en deur die gesin. Hy het geëis dat die gesin die 
totale verantwoordelikheid vir die opvoeding en onderwys sal dra totdat die 
kind gereed is om ’n skool te besoek. Hy wys dan ook op die skadelike in- 
vloede van die breër gemeenskap wanneer hy vra dat die ouers hul kinders 
so ver moontlik moet onttrek “from the nonsense of ostentatious public dis- 
course” en moet hou by “uncorrupted and sound education” (Plutarch 1969:6 
par. 9).

Vir die korrekte aanvang van kleinkinderopvoeding dring hy aan op moe- 
dersorg bo pleegsorg. Hy beskou pleegmoeders en oppassters as onopreg aan-
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gesien hulle op die materiële vergoeding vir hul taak ingestel is. Die optrede 
en gedrag van die vader in teenwoordigheid van sy kinders is veral van groot 
belang. Volgens Plutarchus boots die kind sy vader na en ’n voorbeeldige le- 
wenswyse deur laasgenoemde weerhou die kind van skandelike dade en 
woorde.

Ten opsigte van wat die kleintjie in die gesin moet leer, het Plutarchus met 
Plato saamgestem dat slegs stigtelike stories vertel mag word om te voor- 
kom dat die kind se gedagtewêreld besoedel word; “lest haply their minds 
be filled at the outset with foolishness and corruption” (Plutarch Ibid. :3 par. 5).

Net soos Quintilianus het Plutarchus ook hoë eise aan die opvoeders gestel. 
Hulle handel en wandel moet onbesproke wees, dus “unimpeachable in their 
manners, and in experience the very best that may be found” (Plutarch Ibid. :4 
par. 7).

Albei het ook liggaamstraf en mishandeling van kleintjies afgekeur. Kin- 
ders moet eerder deur aanmoediging en redenasie reggehelp word. Lof en 
teregwysing is goeie dissiplinêre maatreëls; lof spoor die kind tot eerbaar- 
heid aan en teregwysing weerhou hom van oneerbare en skandelike optrede.

Quintilianus en Plutarchus se logiese beredenering ten opsigte van ouerli- 
ke verantwoordelikhede was soos stemme roepende in die woestyn van ’n 
dekadente samelewing. Hul ywerige pogings vir ’n opvoedingstelsel wat on- 
der meer voorsiening vir ’n verantwoorde benadering tot kleinkinderonder- 
wys sou maak, het in hul tyd weinig sukses behaal. Die Romeinse moraliteit 
was aan die kwyn en enkele individue kon dié toedrag van sake nie keer of 
verbeter nie.

2 .2 .6  Die tydgees in Palestina

Die Joodse geskiedenis neem ’n aanvang met Abraham se immigrasie van 
Ur na Palestina in ongeveer 2150 v.C. Die Joodse volk het sy hoogste ont- 
wikkelingsvlak — sy goue tydperk — onder die leiding van koning Dawid (oor- 
lede 960 v.C.) en sy opvolger, Salomo (oorlede 925 v.C.) belewe. God se ver- 
bond met Abraham en sy nakomelinge en die oortuiging dat hulle die uitver- 
kore volk van God is, het tot ’n gevoel van religieuse en kulturele uniekheid 
by die Jode gelei. Die wil van God, soos by verskeie geleenthede aan die Jode 
geopenbaar, is geboekstaaf in die Tora (ook bekend as die Pentateug, die eerste 
vyf boeke van die Ou Testament).

Hierdie Tora (of Wet van God) het deur die eeue heen vorm en rigting ge- 
gee aan die Joodse lewe en geskiedenis. Absolute gehoorsaamheid aan die 
Wet van God het elke aspek van die Joodse lewenswyse en -opvattinge — 
veral ook hul opvoedingsdenke en -praktyk — beïnvloed.

Die ou Joodse opvoeding het in die gesin, met die vader as toerekenbare 
gesagsfiguur, plaasgevind. Dit was geskoei op ’n besondere God- 
mensverhouding waarin God as die begin en einde van alles geëer is. Die op- 
voeding het ten doel gehad gehoorsaamheid aan die Wil van God en nako-
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ming van die verbondseis soos opgeteken in Levitikus 19:2: “Wees heilig, 
want Ek die Here julle God is heilig.”

2 .2 ,7  Inform ele opvoeding by  die ou Jode

In die ou Joodse opvoeding is daar gestreef na die godsdienstige, die sedeli- 
ke, die maatskaplik-nasionale en die praktiese vorming van die mens ooreen- 
komstig die verordeninge van die Tora. Die opvoedingsdoel het nie in ver- 
band gestaan met die bemeestering van ’n intellektuele greep op die werklik- 
heid nie, maar met die vrywillige aanvaarding van ’n lewe tot eer van God.

Die ou Joodse leefwyse het gesentreer om die gesin in enger en die gesin 
se familielede in breër verband. Noue gesins- en familiebande was die sterkste 
sement in hul sosiale orde. In die ou Joodse literatuur (die Ou Testament en 
die Apokriewe Boeke) is ’n hoë premie geplaas op die beïnvloeding van die 
kind deur die gesinsmilieu en die gedrag van die volwassenes waarmee hy 
in aanraking gekom het in sy opwegwees na volwassenheid.

Die integriteit en instandhouding van die gesinslewe, wat sy aanloop in ’n 
huweliksluiting gehad het, is as ’n bindende verpligting beskou. Die heilig- 
heid van die huwelik is beklemtoon deur die feit dat dit as ’n beeld van die 
vertrouensverbond tussen God en Sy volk beskou moes word.

In teenstelling met die Grieke het die antieke Jode die huwelik nie as ver- 
pligting teenoor die staat beskou nie, maar as ’n goddelike verordening om 
die menslike geslag uit te bou (die voortbrenging en opvoeding van kinders) 
en so die aarde te vul. In die lig van hierdie opdrag is dit duidelik waarom 
die kinderlose huwelik as ’n saak van groot hartseer en selfs as voldoende 
rede tot egskeiding beskou is.

As ’n geloofsaangeleentheid is die kind, as voortsetter van die gesin- en 
volksbestaan, as ’n gawe van God (nie as ’n byproduk van die huwelik nie) 
beskou. God het ook die kind geskape en as sodanig was hy menswaardig, 
’n teken van God se seën. Die kind het dus nooit alleen gestaan nie, maar 
was altyd in verhouding tot God verknoop deurdat sy geboorte in die teken 
van die nakoming van ’n opdrag en die voortsetting van ’n verbond gestaan 
het (vgl. Psalm 127:3-5). Hoewel die ouers oor die kind se welvaart en op- 
voeding bekommerd was en hom as geskenk van God aanvaar het, is die kind 
beskou as van nature sondig, geneig tot onverantwoordelikheid, opstandig- 
heid en dwaasheid. Daarom is ’n swakopgevoede kind as ’n bron van skaam- 
te vir sy ouers beskou.

Die vader was heer en meester van sy gesin: rondom hom het die huisgesin 
hul geskaar en sodoende ’n gemeenskap met ’n patriargale stempel gevorm 
(Gen. 18:12). Die vader was beskermheer, sakebestuurder, regter, priester 
en ook opvoeder. Daar mag nie aan sy gesag getorring word nie. Die moeder 
het egter ook ’n belangrike rol gehad om te vervul. In dié verband merk die 
Spreukedigter op:
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My seun, jy moet luister na die onderrig wat jou vader jou gee; moenie wat jou 
moeder jou leer, verontagsaam nie: dit sal jou lewe versier soos ’n krans jou 
kop en ’n kettinkie jou hals. (Spr. 1:8-9)

Die plek en invloed van die vrou as moeder van die gesin moet beoordeel word 
teen die skeppingsverhaal waar dit duidelik gestel word dat die vrou saam 
met die man na die beeld van God en as die man se hulp en metgesel geskape 
is (Gen. 1:26 en Gen. 2:20-23). Die vrou het wel haar man meester en heer 
genoem, maar tog is sy gerespekteer en bemin. Sy is wel as “eiendom” beskou, 
maar dan as waardevolle eiendom wat goed versorg moes word. Nieteenstaan- 
de die hoë gesagsposisie van die vader het sy gesellin ook ’n onbetwiste sosiale 
en godsdienstige status in die gesin gehad; sy het deelgeneem aan godsdiensti- 
ge feeste en seremonies, sy kon eíendom besit en verkoop en saam met haar 
man was sy verantwoordelik vir die opvoeding van hul kinders.

Die moeder het gewoonlik haar kind wat as algemene reël eers op twee- 
driejarige leeftyd gespeen is, self gesoog (Gen. 24:59). Die moeder was ook 
verantwoordelik vir veral die sedelike opvoeding van sowel seuns as dogters 
in hul kleinkinderjare. As gevolg van die moeder se belangrike rol met be- 
trekking tot die opvoeding van haar kleintjies, was daar oor díe algemeen 
’n nouer kontak tussen haar en die kinders as tussen die vader en sy kroos. 
Die besondere liefdesband tussen Hanna en Samuel, Lea en Ruben, Hagar 
en Ismael, Sara en Isak, Rebekka en Jakob en Ragel en Josef dui op die teer- 
heid waarmee moeders met hul kinders omgegaan het.

Volgens die wet van Moses moes die vader die verpligting vervul om sy 
kinders van hul vroegste jare af in die vrese van die Heer en in die kennis 
van die Wet op te voed (Gen. 18:19 en Deut. 6 :1 -7), om hulle die geloofs- 
waarhede te leer en in die volkstradisies te onderlê (Deut. 6:20-21). Hierin 
is hy ongetwyfeld deur die moeder (Deut. 21:18) bygestaan. Spreuke verwys 
dikwels na die músar (grootmaak, tug) van die vader en die tóráh (onderwy- 
sing) van die moeder (Spr. 1:8).

In die lig van die belangrike plek wat aan die gesins- en familie- lewe toe- 
geken is en in die lig van die religieuse voorskrifte in verband met kinderop- 
voeding, is dit verstaanbaar dat die kind vanaf sy vroegste lewensjare omge- 
we was met ’n morele en religieuse atmosfeer wat rigting en betekenis aan 
sy lewe gegee het. Die ouers, as verbondsouers, het die kinders in die sedeli- 
ke en godsdienstige kodes van die volk onderrig (Deut. 11:18-19), sodat hulle 
uiteindelik ’n eie, selfstandige bestaan as verbondslede kon voer (Deut. 6:1-9). 
In hierdie opvoedingsklimaat is daarna gestreef om die geloofswaarhede met 
die praktiese lewenspligte te kombineer.

Seuns en meisies het die geskiedenis van hul volk en van Gods handelinge, 
die verskillende kodes van die Pentateug (eerste vyf boeke van die Bybel), 
die mooi liriek van die Psalms en die wysheid van die Spreuke leer ken. Die 
onderwys en opvoeding was geensins akademies of tegnies georiënteerd nie, 
maar dit was ’n opvoeding wat afgestem was op heiligheid.

In die gesin as opvoedingsmilieu was die kind gedurig in kontak met die 
volwasse lede van die huishouding en hulle voorlewing het verrykend op sy
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vorming ingewerk. Sy waarnemingsvermoë, welsprekenheid, verstand en oor- 
deelsvermoë is hierdeur verfyn. Bowendien was die seun wat in sy vader se 
beroep sou volg, gedurig in laasgenoemde se voorbeeldgewende teenwoor- 
digheid. Hy is in die ambag van sy vader onderrig, want om dit na te laat 
sou beteken dat die seun vir sy lewenstog sou moes steel. Die dogter is deur 
die moeder in die huishouding betrek en opgevoed tot sedelike gedrag en die 
nakoming van die Hebreeuse wette. Hier was sy gedurig deur die dampkring 
van moederlikheid omhul. Die Spreuk: die dogter is soos die ma, wat deur 
Eségiël (16:44) gebesig is, dui juis op hierdie beïnvloeding.

’n Belangrike deel van die opvoeding van die klein kind (en ook later in 
sy lewe) het deur deelname aan die lewe self plaasgevind. So het die gods- 
dienstige feeste ’n opvoedingsfunksie binne die gesin vervul: folklore, sedeli- 
ke kodes, godsdienstige opvattinge en ’n sin van solidariteit teenoor familie 
en volk is daardeur oorgedra. Sodra die seun kon loop, is hy deur sy vader 
na die Tempel vergesel om die belangrikste Joodse feeste by te woon. Dié 
gebruik was niks anders nie as ’n inleiding in die formele aspekte van 
godsdiens.

Die huislike opvoeding het geheel en al mondeling geskied, terwyl die kin- 
ders die meeste van die leerstof (Bybeltekste, Bybelverhale, Spreuke, Psalms, 
godsdienstige liedere en eenvoudige gebede) van buite moes leer. Die inhoud 
van die antieke Joodse gesinsopvoeding het die Joodse godsdiens in alle op- 
sigte gedien. Die stamgeskiedenis van die gemeenskap is van vroeg af on- 
derrig (Deut. 32:7-9), nie net omdat dit die Joodse tradisies verbeeld het nie, 
maar ook omdat dit ’n wetensgebied gevorm het wat die unieke godsdiensti- 
ge belewenisse van die groep weergegee het.

Die vernaamste opvoedingsmiddel was gewenning: sindelikheid, onthou- 
ding van verbode kossoorte, eerbied en gehoorsaamheid was die vernaamste 
deugde wat deur woord en voorbeeld van die ouers as goeie gewoontes by 
die klein kind ingeprent en aangekweek is. Huishoudelike godsdienstige voor- 
werpe soos die Mezuzah (’n klein kassie met Bybelverse wat aan die deurko- 
syn vasgemaak is) is ontwerp om onder meer die kind aan te spoor om vrae 
oor die betekenis daarvan te vra.

Die dissipline was oor die algemeen streng, want dié een wat die roede sou 
terughou, sou sy seun haat. Die Talmoed, ’n versameling literre werke van 
Joodse geleerdes tussen 200 v.C. en 500 n.C. waarsku egter teen onnodige 
streng straf en dring aan op matigheid ten opsigte van dissiplinêre maatreëls. 
Deur liefdevolle tugtiging is die kind tot wysheid gebring (Spr. 13:24, 29:15). 
Verder was die dissipline in die Joodse gesin daarop gerig om ’n algemene 
atmosfeer van groot erns te skep. Stemmigheid in die huis het ’n atmosfeer 
geskep wat bevorderlik was vir eerbied vir die goddelikheid. Enige kinderli- 
ke ongehoorsaamheid sou ouerlike afkeur sowel as die onguns van die Here 
God meebring.

Dit is duidelik dat die antieke Jode ’n hoë premie geplaas het op die beïn- 
vloeding van die kind in sy opwegwees na volwassenheid deur die gesins- 
milieu en die gedrag van die volwassenes waarmee hy in aanraking gekom het.
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2 .2 .8  Die tydgees in die vroeë Christelike tyd
Die vroeë Christelike tydperk begin met die geboorte van Christus en loop 
ongeveer vyf eeue daarna in die tyd van die kerkvaders ten einde. Die vroeë 
Christelike tydperk is ook dié era waarin die Christelike godsdiens langs die 
weg van vervolging, verguising en bloedvergieting tot erkenning gevoer is 
in 313 n.C. toe Konstantyn die Grote, ’n Romeinse Keiser, met die Edik van 
Milaan godsdiensvryheid aan die Christene toegestaan het. In 391 n.C., on- 
der leiding van keiser Theodosius, is die Christelike godsdiens as die ampte- 
like godsdiens van die destydse magtige Romeinse Ryk verklaar.

Die vroeë Christelike tydperk moet nie totaal los van die kulture waaruit 
dit ontstaan het, naamlik die Grieks-Romeins-Joodse kulture, beskou word 
nie. Die Christelike wêreld het nie onmiddellik en totaal gebreek met die oue 
nie, dit het eerder heilsaam daarop ingewerk. Aan die ander kant is die in- 
vloed van die Grieks-Romeins-Joodse geesteslewe op die Christelike kultuur 
en derhalwe op die opvoeding ook nie weg te redeneer nie. Hierdie beïnvloe- 
ding is vanselfsprekend as in aanmerking geneem word dat die Christelike 
leefwêreld geografies en polities deur die Romeinse Keiserryk met sy gehel- 
leniseerde ideale (Hellene = Grieke), gebruike en instellings omspan en dat 
veral die Joodse opvattinge met betrekking tot die opvoeding van die kind 
deur die Christendom aanvaar, versterk en uitgebrei is.

Ten spyte van die beïnvloeding waarop so pas gewys is, moet dit steeds 
in gedagte gehou word dat die leerstellings van Christus ingrypende aksent- 
verskuiwings meegebring het wat die hele lewensopset (en ook die opvoe- 
ding) verander het. Veral die volgende klemverskuiwings was van groot 
belang:

•  Deur die lyde en dood van Christus is die ewige lewe in die hemelse hier- 
namaals ontsluit. As gevolg van hierdie heilswaarheid moes daar ’n totale 
nuwe lewensuitkyk by die mens gekweek word: die blik moes verskuif van 
die aardse na die ewige, van die hier en nou na die hiernamaals.

•  Waar die opvoeding tot staatsburger by die Griek en die Romein ’n belang- 
rike doelstelling was en formele onderwys (toe dit ingestel is) vir slegs die 
kinders van aristokrate bedoel was, het die Christendom universele opvoe- 
ding voorgestaan. Ryk of arm, seun of meisie, Jood of nie-Jood, eerbaar 
of verwerplik, een en almal was en is op opvoeding aangewese (Mat. 
28:19-20).

•  Gehoorsaamheid, onderdanigheid en veral liefde vir God en die medemens 
het ’n vereiste in alle lewensverhoudinge geword.

•  Christus se leer het meegebring dat die klem in die opvoeding verskuif 
is van die Joodse suiwer gehoorsaamheid aan die Wet, na ’n volkome aan- 
vaarding van Christus se sterwe ter vergiffenis van sonde sodat almal wat in 
Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die Ewige Lewe sal beërwe.

•  Christus het as ideale leermeester deur Sy liefde en eerbied vir die kind die 
weg vir die opvoeder aangewys. Sy sagmoedigheid, geduld en meester-
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like voorbeeld — die wesenstrekke van Sy opvoeding — het Hom in alle 
opsigte ’n navolgenswaardige leermeester gemaak.

2 .2 .9  Inform ele opvoeding by  die vroeë Christene

Vir die vroeë Christen was gesinsopvoeding, met die ouers as opvoeders, die 
primêre instrument tot die verwesenliking van die verhewe opvoedingsdoel, 
naamlik die uiteindelike volmaaktheid in die Here Jesus Christus (Mat. 5:48). 
Christus moes deur die sedelik-godsdienstige opvoeding gestalte in die lewe 
van die mens verkry, sodat die uitbreiding van die Koninkryk op aarde ver- 
seker kon word en die Ewige Lewe beërwe kon word (Ef. 4:13-15). Die 
Christelike opvoedingsdoel het ’n driehoeksverhouding, GOD-MENS- 
MEDEMENS ten grondslag gehad waardeur die sedelik-godsdienstige op- 
heffing van die individu en gemeenskap in díe vooruitsig gestel is. Hierdie 
opheffing moes geskied binne die klimaat van die dekadente sosiale milieu 
(onder meer losse sedes en oorvloedige korrupsie) van die Romeinse Keiser- 
ryk waarvan die vroeë Christene tydgenote was.

In die Christelike huisgesin is die losse gesinsverhoudinge wat in die antie- 
ke Grieks-Romeinse wêreld geheers het weer saamgebind tot ’n hegte een- 
heid wat die grondslag van die hele samelewing geword het. Net soos in die 
ou Joodse gemeenskap was die huisgesin vir die vroeë Christene die sentrum 
van die gemeenskapslewe. Gesinsverhoudinge is as heilig beskou, dit was die 
spieëlbeeld van die verwantskap tussen God as Vader en die mens as kind, 
tussen Christus as hoof van die Kerk en Sy gemeente (Ef. 6 :5 -6  en Kol. 3).

Die lewe in die vroeë Christelike gesin was ’n deurlopende godsdienstige 
handeling in die Naam van Christus en tot eer van God. Die huisgesin is be- 
skou as die natuurlike omgewing waarin die sielelewe van die kind tot eer 
van God kon gedy. Die huisgesin was die eerste en belangrikste Christelike 
opvoedingsinstelling: Volgens die kerkvader Hiëronimus (331-420 n.C.) word 
die opvoeding van die klein kind voor die deur van sy ouers gelê (St. Jerome 
1980: “To Laeta” , CVII).

Die kind is as ’n Goddelike seëning van die huwelik beskou, hy is in heilige 
trust aan die ouers geskenk as gawe van God. Nes die Jodedom het die 
Christendom van die standpunt uitgegaan dat die mens alleen as skepsel van 
God begryp kan word. Kindwees moes dus ook in hierdie lig beskou word, 
want vanweë sy skepping deur God was hy verbonde aan God en het hy in 
’n bepaalde verhouding tot God gestaan.

Christus se liefde vir kindertjies, Sy bemoeienis met hulle en Sy uitsprake 
oor hulle (in Mat. 18:1-14 byvoorbeeld beskrywe Hy die kind as die ver- 
naamste in die Koninkryk) het onteenseglik die kindbeeld van die tyd ver- 
diep en gesuiwer en dit geplaas in die kader van menslike eksistensie. Hy 
het die kenmerke van kindskap (onder meer nederigheid, eenvoud, onbe- 
vangenheid, vertroue) verhef tot voorwaardes vir die beërwing van die 
Koninkryk van God:
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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. En wie so ’n kindjie in 
my Naam ontvang, ontvang My. (Mat. 18:3-5)

Hiermee is die Godgegewe plek en roeping van die kind op aarde aangedui 
en is sy waardigheid as mens en sy uniekheid as persoon erken en beklem- 
toon. Dit dui op ’n merkbare verskil met die blote erfgenaam wees van die 
antieke Jodedom.

Uit Paulus (eerste eeu n.C.) se uitsprake oor die opvoeding van die kind 
kan daar ’n nuwe kwaliteit van teerheid teenoor die kind opgemerk word. 
Ook in die tyd van die kerkvaders ( vierde en vyfde eeue n.C.) was daar ’n 
merkbare bewustheid van die kind en sy begeertes. Uit die briewe van 
Hiëronimus blyk ’n besondere mate van begrip vir die kleine. Ook Augustinus 
(354-430 n.C.) laat in sy werke iets deurskemer van sy merkwaardige insig 
in die gedrag van die kind. Chrysostomus (347-407 n.C.) het die kindersiel 
beskou as ’n stad wat met die grootste omsigtigheid genader en benader moes 
word. Hy het gemeen dat die brose, vormbare kindergemoed tot ’n deur God 
aanvaarbare karakter geboetseer kon word deur middel van ’n geleidelike 
opvoeding wat sou rekening hou met die bevattingsvermoë van elke kind.

Die aard van die ouer-kindverhouding het ook ’n merkwaardige verande- 
ring in hierdie tydperk ondergaan. Die kinders was nog ooreenkomstig die 
gebod tot gehoorsaamheid aan hul ouers verplig (Ef. 6 :1 -3), maar ouers en 
kinders het nie meer teenoor mekaar gestaan nie, maar hulle het één gemeen- 
skap in die Here gevorm. Dit het daarop neergekom dat die ouers hul kinders 
moes opvoed in die leringe en vermaninge van die Here en die kinders moes 
op hulle beurt weer die ouers liefhê en gehoorsaam in die Here (Kol. 3:20-21). 
Saam het hulle dus ’n uitverkore geslag, ’n heilige volk, ’n koninklike priester- 
dom gevorm (1 Pet. 2:9). Deur Christus is daar weer ’n noue verband tussen 
ouers en kinders gelê.

Die vroeë Christelike kindbeeld dui reeds op die mate van aanvaarding wat 
die kind geniet het. Jesus self het die voorbeeld vir die aanvaarding van die 
kind gestel deur daarop te wys dat die kind in Christus lotgenoot en mede- 
ganger is (Mark. 10:13-16). Paulus het deur die versoek dat kinders onder- 
rig moes word, hul aanvaarding onderstreep (Ef. 6:4).

Geen kind kon voor geboorte of daarna gedood word nie. Die vernietiging 
van ’n jong lewetjie deur blootstelling, aborsie en kindermoord was verbode. 
Die vroeë Christelike kerk het dit verdoem en het dikwels uitgeworpe kin- 
ders in sy sorg geneem en opgevoed. Ook die verkoop van kinders as slawe 
en toekomstige bedelaars is as ’n ernstige sonde beskou.

Dit mag waarskynlik blyk of daar met hierdie vroeë Christelike kindbeeld 
’n onmiddellike beter bedeling vir die kind ontstaan het. In der waarheid het 
daar nog heelwat eeue verloop (vgl. volgende hoofstuk) waarin die kind steeds 
misken, mishandel en misbruik is (’n praktyk wat op die drempel van die 21ste 
eeu steeds na vore tree!).
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Die vader en die moeder was gesamentlike gesagsdraers in die vroeë Christe- 
like huisgesin. Hoewel die vrou aan die man onderdanig was (1 Tim. 2:11-13), 
het dit haar nie ’n minderwaardige gesagsfiguur gemaak nie. Vanaf sy ont- 
staan het die vroeë Christelike kerk dan ook die geestelike gelykheid van die 
man en die vrou beklemtoon: albei is deur Christus verlos en hul onsterflike 
siele is ewe kosbaar in die oë van God. Die vrou het moeder in die ware sin 
van die woord geword; nie net voortbrengster nie, maar ook opvoedster van 
haar kinders. Deur die maagd Maria is die vrou se moederskap geheilig; deur 
Christus se geboorte uit ’n vrou het sy ’n ereplek in die Christelike gesin ont- 
vang. Die vrou was ook die eerste persoon aan wie Christus na Sy opstan- 
ding verskyn het met die opdrag om die boodskap aan Sy dissipels te gaan 
verkondig (Joh. 20:11-18). Hierdie handeling dui daarop dat die vrou nie net 
vir die aardse versorging verantwoordelik was nie, maar ook vir die geesteli- 
ke versorging van diegene met wie sy in noue kontak was, te wete die lede 
van haar huisgesin.

Die Christelike leer het bepaal dat die vrou ’n hulp vir haar man en mede- 
erfgenaam van die Ewige Lewe is (Gal. 3:27-29). Hierdeur het sy ’n eie, 
selfstandige persoonlikheid geword; iemand met ’n eie gedagte en wilslewe. 
Haar status is dus tot ’n hoër morele vlak verhef deurdat die man se houding 
teenoor haar deur Christus verander is (Joh. 4:27 en 19:26-27). Vanweë haar 
ingebore hunkering na liefdediens het die vroeë Christelike kerk aan die vrou 
die sorg van oues van dae, armes, siekes en bo alles die opvoeding van haar 
kinders opgedra. Dit was op haar voorbeeld en haar beskeie maar behouden- 
de invloed op man en kind dat die kerk staatgemaak het om die mensdom 
tot die Christendom te bekeer.

Die versorging en opvoeding van die klein kind was albei ouers se verant- 
woordelikheid (Ef. 6). Ook die kerkvaders was dit eens dat die vroeë opvoe- 
ding in die hande van die ouers gelê het. Later het die vader egter vir veral 
die seun en die moeder vir die dogter se opvoeding verantwoordelikheid aan- 
vaar. Trouens, elke Christen volwassene het ’n geweldige verantwoordelik- 
heid teenoor die kind gehad; Christus het immers self gesê:

Elkeen wat een van hierdie kindertjies wat in My glo, van My afvallig laat word, 
vir hom is dit baie beter as ’n groot meulsteen aan sy nek vasgemaak en hy 
in die see gegooi word. (Mark. 9:42)

Die opvoeding in die huisgesin was hoofsaaklik gerig op vroeë gewoonte- 
vorming en derhalwe het veral die kerkvaders godsdienstige opvoeding 
(insluitende liefde tot God en die naaste) binne die huisgesin beklemtoon. 
Hierdie morele en godsdienstige opvoeding moes die kind vir sowel die aardse 
en die toekomstige Ewige Lewe voorberei. Die kind moes van jongs af met 
die huisaltaar en die Christelike geloof kennis maak en dié dele van die Heilige 
Skrif wat die maklikste verstaanbaar was, leer. Aktiewe deelname aan gods- 
diensoefeninge is verseker deur gebede, offerandes en godsdienstige feeste.

Die vroeë Christene was bewus van die invloed wat die voorbeeld van vol-
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wassenes op kinders het, gevolglik het hulle probeer om ooreenkomstig die 
Woord van God, onbesproke te lewe. Soos Christus het hulle gepoog om eer- 
der deur dade as deur woorde te onderrig (Joh. 10:25). Die Nuwe Testament 
stel dit duidelik dat die opvoeders steeds verantwoordelik en verantwoord- 
baar moes optree, sodat die kind nie deur ongenormeerde en onverantwoor- 
delike gedrag tot struikeling gebring sou word nie (Ef. 6:4 en Kol. 3:21). Die 
kerkvaders—veral Clemens, Hiëronimus en Chrysostomus—het die belangrik- 
heid van die regte ouerlike voorlewing sterk benadruk. So wys Chrysostomus 
onder meer op die skadelike invloed wat ongekeurde bediendes en oppassters 
op die kinders kon uitoefen:

(E)ven as plants need the greatest amount of care when they are tender shoots, 
so also do children, and so let us take thought for good nurses that a fair foun- 
dation from the ground up be laid for the young and that from the beginning 
they may receive nought that is evil.

(Chrysostom 1951: “Address on vainglory and the right 
way for parents to bring up their children’’, par. 37)

Volgens Chrysostomus moes die ouers in alles vir die kind ’n lewende voor- 
beeld wees, want so alleen sou die kind sy hartstogte leer beheer.

Vir die ouers was dit vanselfsprekend dat hulle as gesagsdraers die kind 
moes weglei van en beskerm teen losbandigheid en tugteloosheid. Die kind 
is derhalwe verplig tot absolute gehoorsaamheid aan sy ouers wat die Beeld 
van God, die Ware Leermeester, verteenwoordig het. Nogtans is die klem 
gelê op die wisselwerking tussen tug en liefde in die opvoeding. Alle tug- en 
dissiplinêre maatreëls was ook nie net gerig op die vaslegging van wat reg 
is en die voorkoming of bestryding van die verkeerde nie, maar op die ont- 
plooiing van die hele persoonlikheid in die lig van wat behoort te wees. Tug 
en liefde het dus nie as uiterstes naasmekaar bestaan nie, maar het as weder- 
sydse korrektief gedien deurdat eersgenoemde deur laasgenoemde getem- 
per is.

2 .3  E ssensies van kleinkinderopvoeding as erflating 
aan die hede en die toekom s

Die insiggewende terugblik op die ideale en opvattinge van die klassieke 
grondkulture rakende kleinkinderopvoeding het ons opnuut bewus gemaak 
daarvan dat sekere ideale vir en opvattinge oor die voorskoolse kind deur die 
eeue onveranderlik gebly het. (Baie van die ideale en opvattinge van die vroeë 
opvoeders is natuurlik nog steeds net drome ten spyte van die vordering wat 
die moderne opvoedingsdenke en -praktyk gemaak het.) Hierdie ryke erfe- 
nis behoort ons erkenning te geniet; ons behoort hierdie erflating van essen- 
sies rakende kleinkinderopvoeding te gebruik as riglyn waarlangs ’n beteke- 
nisvolle en pedagogies verantwoorde opvoedingsteorie en -praktyk vir die hede 
en die toekoms bedink kan word:
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•  Die kind se volwassewording as oorkoepelende opvoedingsdoelstelling is 
gerig op wat ’n volwasse mens behoort te wees. ’n Ondersoek van die op- 
voedingsdoelstellinge van die antieke kulture toon aan dat die opvattinge 
oor menswees bepalend was vir die opvoedingsdoelstellinge van ’n bepaalde 
kultuur of tydperk.

•  Aristoteles, Quintilianus, die ou Jode en vroeë Christene het aan ons ge- 
toon watter geweldige rol die gesin ten opsigte van die opvoeding van die 
klein kind speel, want dit is hier waar die kind leer wat belangrik en wat 
beduidend is, wat ewig en onveranderlik is en wat verbygaande en opper- 
vlakkig is.

•  In alvier bogenoemde kulture is besonder klem gelê op die belangrikheid 
van die voorbeeld van die volwassene en sy voorlewing van die normbeeld 
van volwassenheid vir die kleintjie se vorming. Ook in ons tyd het dit nood- 
saaklik geword dat die ouer as primêre opvoeder van die klein kind nou- 
lettend op sy lewe en sy opvoedingstaak moet ag gee. Die ouerlike voor- 
beeld in verband met morele, godsdienstige, politieke, ekonomiese, este- 
tiese en intellektuele aangeleenthede, vorm die voorbeeld waarvolgens die 
kind hierdie aangeleenthede sal bejeën.

•  Veral Plato, die Jode en die vroeë Christene het beklemtoon hoe diepgaande 
omgewingsinvloed op die kleinkindergemoed inwerk, hetsy ten goede of 
ten kwade. Die teenswoordige opvoeding moet in ooreenstemming met hier- 
die beskouing, voortdurend poog om die kind se blik te vestig op wat goed 
en mooi is in sy omgewing en hom weglei van wat sleg en verwerplik is.

•  Die inhoud van die Joodse opvoedingstelsel was, soos ons gesien het, deur 
en deur godsdienstig van aard, met die Skrif as die enigste leerboek. Die 
geskiedenis het bewys dat hierdie leerinhoud die toets van die tye kan 
deurstaan; om hierdie rede, saam met die feit dat ons nie ontrou kan wees 
aan ons Christelike erfenis nie, behoort die Bybel in alle Christelike op- 
voeding ’n ereplek te kry.

•  Veral die Griekse filosowe het beklemtoon dat ’n balans in die opvoedings- 
gebeure tussen die morele, emosionele, intellektuele en fisieke dimensies 
bewaar moet word en dat die opvoeding op so ’n wyse georganiseer moet 
word dat elke onderdeel van die kind se kennis die ander dele sal aanvul 
in ’n harmoniese verwantskap.

•  In die huis en die kleuterskool moet egter nie alleen die grondslag van die 
morele en sosiale opvoeding gelê word nie, maar ook dié van die liggaam- 
like ontwikkeling deur middel van spel en die aankweek van eienskappe 
soos sindelikheid en netheid (Plato).

•  Die jong kind is vormbaar en buigsaam, en die moeder wat soveel sorg 
dra dat die ledemate reguit groei, moet nog meer sorg dra by die hante- 
ring en vorming van die gees. Die opvoeding gedurende die kleinkinder- 
leeftyd moet ’n fondament vir karakter lê wat nie weer weggesny hoef te 
word met verloop van tyd nie, maar wat die karakter steeds sal versterk.

Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik dat eeue-oue opvattinge en
gebruike met betrekking tot kleinkinderonderwys nog steeds van groot waarde
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en betekenis is en altyd sal wees. Trouens, vir enigeen wat kleinkinderop- 
voeding sy erns maak, is hierdie opvoedingsverlede inderdaad proloog tot die 
toekoms, want “the conflicts that arise today, and will arise tomorrow, have 
their prototypes in controversies over values that have long and enduring histo- 
ries” (Weber 1984:(X)).
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