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5.1 Inleidende opmerkings

In die vorige hoofstuk is aangetoon dat Locke en Rousseau ’n nuwe rigting 
in die opvoeding ingeslaan het deur die kind as die middelpunt van die op- 
voedingsgebeure te beskou. In hierdie hoofstuk word ’n eksemplariese oor- 
sig gegee van hoe hierdie pedosentriese benadering die informele en die for- 
mele opvoeding van die voorskoolse kind in Frankryk, Switserland en Duits- 
land, Brittanje en die Verenigde State van Amerika beïnvloed het en ook hoe 
die daarstelling van doelmatige kleinkinderskole die informele opvoedings- 
funksie van die gesin aangevul en in sommige gevalle selfs oorgeneem het. 
In die bespreking sal daar uiteraard ook na die belangrikste baanbrekers met 
betrekking tot kleinkinderopvoeding in die genoemde lande verwys word.

5.2  Kleinkinderopvoeding gedurende die 
negentiende eeu

5 .2 .1  Inleiding
Verskeie faktore het daartoe bygedra dat daar in die negentiende eeu onge- 
kende vooruitgang op die gebied van die onderwys en opvoeding gemaak is:

•  Die politieke rewolusies in Amerika (1775-1782) en Frankryk (1789-1804) 
was tekenend van ’n demokratiese ingesteldheid wat besig was om in die 
Westerse wêreld pos te vat en wat mettertyd ook die onderwys en opvoe- 
ding sou beïnvloed. Die erkenning van die regte en die voorregte van so- 
wel die vrou as die kind, moes noodwendig tot veranderinge lei.

•  Die Franse Rewolusie, met sy oproep om vryheid, gelykheid en broeder- 
skap, het grootliks daartoe bygedra dat die opvatting dat opvoeding en on- 
derwys die voorreg en reg van elke individu is, begin veld wen het.
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•  Rousseau se beklemtoning van opvoeding as ’n natuurlike groeiproses (’n 
innerlike deurleefde groei) asook sy oortuiging dat die kind die reg moet 
hê om homself te wees en dat hy ’n unieke wese met besondere dimensies 
is, het die opvatting dat opvoeding ’n uiterlike vormingsgebeure is laat ver- 
ander na die opvatting dat opvoeding die ontplooiing van elke mens se ge- 
aardheid en vermoëns is.

•  Die Nywerheidsomwenteling (wat in 1750 in Brittanje en effens later in 
Europa en die VSA ontstaan het) het ook indirek bygedra tot die “be- 
vryding” en “ontdekking” van die kind. Die haglike maatskaplike toestande 
wat onder meer ’n direkte gevolg van die nywerheidsomwenteling was, 
het die aandag gevestig op die nood van die klein kindjie wat as geëksploi- 
teerde arbeider in hierdie omstandighede vasgevang was. Deur filantro- 
piese en staatsbemoeienis is die kind wetlik uit die arbeidswêreld van die 
grootmens “verban” en verplig om skool te gaan. Die materiële welvaart 
wat uiteindelik op die nywerheidsvooruitgang gevolg het, het dit ook moont- 
lik gemaak dat daar vir die kind binne en buite die huisgesin ’n beter en 
doelmatiger informele leef- en leerruimte geskep is. Die negentiende eeu 
kan tereg poneer word as “the time when public bodies began to think of 
children as children, with special needs because of their helplessness and 
vulnerability, rather than as small adults with the right to hire themselves 
out for sixteen hours a day, or as the chattels of their parents.” (Demause 
1975:428.)

Die kort voorafgaande agtergrondskets behoort die bespreking wat volg in
die regte lig te plaas.

5 .2 .2  G esinsopvoeding

Die nywerheidsomwenteling het diepgaande veranderinge in die gesinslewe 
in die Westerse lande teweeggebring. In plaas daarvan om soos vroeër sy 
ambag tuis in die kring van sy gesin te beoefen, het die vader dikwels baie 
ure in ’n ongesonde en oorbevolkte werksplek deurgebring. Die noodwendi- 
ge gevolg was dat sy invloed oor sy kinders aanmerklik verswak het en dat 
hy ’n baie kleiner rol in die vorming van die lewe en idees van sy gesin gespeel 
het.

Dit was nie die enigste uitwerking wat die nywerheidsomwenteling op die 
gesinslewe gehad het nie. Die meeste van die nuwe masjinerie was so maklik 
om te beheer dat vroue en kinders al hoe meer in die besige fabriekslewe 
betrek is. Nie alleen was hul arbeid net so doeltreffend as dié van die mans 
nie, maar hulle kon ook baie goedkoper gehuur word. Die gevolg was dikwels 
dat hele gesinne, al die kinders (soms was die jongste vier of vyf jaar oud), 
vader en die moeder, weldra die hele dag in die fabrieke en myne besig was. 
Die bittere lot van sommige van hierdie kindertjies word pragtig verwoord
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deur die Engelse digteres, Elizabeth Barrett Browning (1806-1861) in een 
van haar gedigte.

But the young, young children, 0 my brothers, 
They are weeping bitterly!
They are weeping in the playtime of the others, 
In the country of the free.
‘For oh’, say the children, ‘we are weary’
And we cannot run or leap;
If we cared for any meadows, ít were merely 
To drop down in them and sleep.

Our knees tremble sorely in the stooping,
We fall upon our faces, trying to go;
And, underneath our heavy eyelids drooping 
The reddest flower would look as pale as snow;
For, all day, we drag our burden tiring 
Through the coal-dark, under-ground —
Or, all day, we drive the wheels of iron 
In the factories, round and round.

(Aangehaal in Raymont 1937:67)

Die uiters nadelige invloed wat hierdie toestand op die gesinslewe uitgeoefen 
het, is maklik te begryp. Daar was dikwels geen sprake meer van ’n huishou- 
ding met vaste ure vir etes, rus en ontspanning nie en drankmisbruik was 
weldra aan die orde van die dag. Gesinsdissipline is langsamerhand onder- 
myn en daar is al hoe minder aandag geskenk aan die sedelike en godsdienstige 
opvoeding van die kinders— eintlik was daar geen sprake van enige vorm 
van opvoeding van die fabriekskinders nie. Die ontsettende sosiale euwels 
wat uit hierdie gesinsomstandighede gespruit het, het die verskillende staats- 
owerhede egter genoop om deur middel van fabriekswetgewing (o.m. die 
Agricultural Children Bill, 1873 en die Consolidation Act, 1878 in Engeland) 
die nadeligste vorms van kinderarbeid uit te skakel.

Die vrou wat so lank as die bediende en die afhanklike van die man beskou 
is, het ’n krag in die arbeidsmark geword en die ekonomiese onafhanklikheid 
wat sy langsamerhand verwerf het, het steun verleen aan haar eis om beter 
opleiding te mag geniet en vir haarself te mag dink. Die “bevryding” van 
die vrou het op sy beurt aanleiding gegee tot die stigting van onderwysinrig- 
tings spesiaal vir vroue, terwyl hulle ook tot die eksamens van al hoe meer 
bestaande universiteite toegelaat is (bv. tot dié van die Universiteit van 
Cambridge in 1865). Die uitkoms van al hierdie ontwikkelinge was dat die 
vrou se sosiale status in die algemeen en haar status as vrou en moeder in 
die besonder, geweldig verhoog is.
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Die verbetering van die posisie van die vrou het hand aan hand gegaan met 
’n steeds groter agting vir die regte van die kind en met wetgewing (bv. die 
Childrens’ Charter Act, 1889 in Engeland) wat gemik was teen die uitbuiting 
van kinders wat deur hul ouers verplig is om te gaan werk, met die doel om 
die gesinsinkomste te verhoog. Hierdie twee faktore het die gesinslewe enig- 
sins versterk en voorkom dat die eenheid daarvan finaal verbreek is.

Die vooruitgang wat daar gedurende die negentiende eeu ten opsigte van 
die opvoedingsgeleenthede en statusverhoging van die vrou, asook ten op- 
sigte van die beskerming van die kind plaasgevind het, het die gesinseenheid 
en ook die huislike opvoeding ten goede gekom. Dat ’n goed opgevoede en 
goed onderlegde moeder vir die sfeer van ’n hegte gesinslewe ’n uiters waar- 
devolle bydrae kon lewer tot die liggaamlike, godsdienstig-sedelike en intel- 
lektuele opvoeding van haar kinders is voor die hand liggend. Die huislike 
opvoeding het buitendien nuwe betekenis verkry as gevolg van die feit dat 
die gemeenskap al hoe meer in die kind die toekomstige ouer, kerklidmaat 
en staatsburger begin sien het. Hierdie siening het die oprigting van meer 
skole genoodsaak.

5 .2 .3  K leinkinderskole

In die negentiende eeu het verskeie privaatinstansies, kerklike organisasies 
en ook individue uit humanisties-christelike en sosiaal-politiese oorwegings 
hul oor die lot van die voorskoolse kind begin ontferm en daarop aangedring 
dat kleinkinderskole opgerig moes word. Daar is verskeie redes vir hierdie 
stap aangevoer, onder meer die volgende:

•  Die verwaarlosing van die voorskoolse kind, veral onder die arm bevolking 
in die stede, het die oprigting van kleinkinderskole noodsaaklik gemaak, 
Weens die feit dat stedelike ouers in fabrieke en myne moes werk, is die 
meeste voorskoolse kindertjies sonder behoorlike sorg in die woning of ’n 
kamer agtergelaat. Soms is hulle deur ouer broers of susters opgepas wat 
hulle dikwels afgeknou het uit wraak oor dié plig wat op hul skouers ge- 
plaas is. Daar is soms ook gebruik gemaak van onbetroubare en meestal 
onervare kindermeisies om die kleintjies tuis op te pas. Die weerlose kin- 
dertjies is dikwels aan skadelike geestelike beïnvloeding blootgestel. Die 
opname van die kleintjies in skole sou hierdie toedrag van sake voorkom.

In ’n bron oor kleinkinderskole wat in Mei 1831 in Numberg, Duitsland, 
onder die titel Einige Worte úber Kleinkinderschulen (Enkele woorde oor 
kleinkinderskole) verskyn het, word vermeld dat kleinkinderskole vir “ver- 
waarloosde’’ 3 -7  jarige kindertjies ’n veilige en beskermende kinderlewe 
moontlik maak en dat dit hulle teen die verderflike invloed van die slegte 
beskerm (vgl. Dammann & Pruser 1981:39). In Engeland het Wilderspin 
(1791 -  1866) in sy werk The Infant System, for developing the intellectual
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and moral powers ofall children, from one to seven years of age, wat in 1840 
in Londen verskyn het, verwys na die verwaarloosde stadskinders en hul 
blootstelling aan die maatskaplike euwels van die tyd asook van die heil- 
same invloed wat kleinkinderskole op hierdie kleintjies sou hê (vgl. Forest 
1927:69). Julius Fólsing (1818-1882) het in sy werk Die Menschenerzie- 
hung (Die opvoeding van die mens) wat in 1850 in Leipzig verskyn het, 
pertinent verwys na die verwaarlosing van die klein kindertjies as gevolg 
van die maatskaplike toestande waaronder die werkersklas gelewe het. Hy 
het ook melding daarvan gemaak dat die belewing van sy eerste lewensja- 
re die mens se hele latere lewe beïnvloed. Daarom was die oprigting van 
kleinkinderskole, waar die kinders onder goeie sorg sou verkeer en vol- 
gens hul aard al spelende onder die waaksame oog van vriendelike opvoe- 
ders kon gedy, vir hom ’n noodsaaklikheid (vgl. Dammann & Priiser 
1981:43-44 en 46).

Die Fransman Cochin het in sy werk Manuel des salles d ’asile (Handlei- 
ding vir bewaarskole) wat in 1835 in Parys verskyn het, die waarde van 
kleinkinderskole soos volg verwoord:

It is to supply the needs, the instructions, the impressions, which every child 
should receive from the presence and example of his mother, that it is 
necessary to open rooms for the hospitality and education of these very young 
children. (Aangehaal in Forest 1927:71)

•  Die ontoereikenheid van ouers vir hul opvoedingstaak het ook daartoe byge- 
dra dat kleinkinderskole as hulp in die informele opvoeding van die kind 
beskou en opgerig is. In dié verband het Cochin in sy Handleiding opge- 
merk dat hy daarvan oortuig is dat min moeders voldoende ontwikkel is 
of die tyd het om hul kinders volgens die beste opvoedkundige beginsels 
op te voed.

•  Die swak prestasies van kinders in die primêre skool is onder meer toege- 
skryf aan verwaarloosde morele en intellektuele gesinsopvoeding, die swak 
voorbeeld van die ouers en die swak gehalte opvoeding in die huisvrou- 
skooltjies (bv. die “matresskole” in Nederland, die “scuolo della maestre ’ 
in Italië en die “Dame Schools” in Engeland) waar baie klein kindertjies 
bedags ’n heenkome gevind het.

Die voorstanders vir die oprigting van kleinkinderskole in die negentiende 
eeu was dit eens dat hierdie skole nie net ’n heilsame en positiewe invloed 
op die kinders sou hê nie, maar ook op die ouers wat onbekommerd kon werk 
in die wete dat hulle kinders in veilige sorg verkeer.

Die pleidooie vir die stigting van kleinkinderskole was nie sonder gevolg 
nie. In verskeie lande het leidende persone na vore getree om hulle daad- 
werklik vir die versorging van kinders in een of ander tipe van kleinkinder- 
skool te beywer. In die bespreking wat volg word meer hieroor gesê.
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5 .2 .4  B aanbrekers op die gebied van kleinkinderop- 
voeding in Frankryk, Switserland en Duitsland, 
B rittan je en die VSA

5 .2 .4 .1  Baanbrekers m et betrekking to t die ontw ikkeling van 
kleinkinderopvoeding in Frankryk

(a) Jean Frédéric Oberlin (1740 -  1826) en die “école-a-tricoter” 
(breiskool)

Die geskiedenis van skole vir kleinkinderonderwys en -opvoeding in Frankryk 
gryp terug na die laaste dekades van die agtiende eeu toe Oberlin, ’n Luther- 
se predikant in 1767 na die gemeente Valdersbach in die distrik Banc-de-la- 
Roche (Steinthal) op die grens van die Franse provinsie Elsas-Lotharinge be- 
roep is.

Oberlin se pedagogiese ingesteldheid is beïnvloed deur die filosofiese en 
pedagogïese beskouinge van sy tyd. Hy het onder meer die idees van die Ver- 
ligting en die Franse Rewolusie bestudeer; hy het Rousseau (vgl. hoofstuk 
4, par. 4.2.3.3) asook Pestalozzi (vgl. hoofstuk 5, par. 5.2.4.2) se geskrifte 
gelees en hul pedagogiese opvattinge en die praktiese toepassing daarvan on- 
dersoek. Op grond van hierdie kennis en sy eie ervaring het hy sy besondere 
pedagogiese opvattinge ontwerp en in die praktyk toegepas.

Die armoede (a.g.v. onder meer jarelange burgeroorloë), die swak morele 
standaarde en die kinderwaarlosing in sy uitgestrekte gemeente (wat vyf dor- 
pies ingesluit het) het Oberlin onmiddellik na sy bevestiging in Valdersbach 
opgeval. Omdat hy besef het dat die mens deur sowel sy omgewing as sy op- 
voeding beïnvloed word, het hy geglo dat die veranderinge van sy gemeente- 
lede en die eventuele verbetering van hul omstandighede slegs deur opvoe- 
ding (van veral die jong geslag) bewerkstellig kon word. Oberlin was daar- 
van oortuig dat die toekoms van sy gemeente in die hande van die jeug gelê 
het.

Om hierdie rede en ook omdat die klein kindertjies so totaal sonder toesig 
grootgeword het, het hy op eie onkoste ’n aantal breiskole (die sg. écoles-a- 
tricoter) as deel van ’n omvattende opvoedingstelsel wat sowel die kleinkind 
as die volwassene ingesluit het, in 1770 in sy gemeente gestig.

Hierdie skole was onder die beheer van sagsinnige en liefdevolle dames 
bekend as conductrices van wie die bekendstes Sara Banzet en Louise Schepler 
was. Oberlin het besondere waarde geheg aan die bekwaamheid van hierdie 
conductrices en daarom het hy en sy vrou hulle self opgelei en van hulle ver- 
wag om gereeld bymekaar te kom om hulle ervaring uit te ruil, resultate te 
vergelyk en nuwe idees te bespreek. In latere jare het elke condudrice ’n as- 
sistente gehad wat sy moes oplei. Die dames moes bo alles moederlik en lief- 
devol teenoor kinders wees, sodat ’n pedagogies doelmatige atmosfeer in die 
skooltjies geskep kon word.
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In ’n brief van Oberlin aan die Nasionale Konvensie van die Eerste Franse 
Republiek (1792-1795) het hy sy doelwitte met sy kleinkinderskole verdui- 
delik. Hierdie skole (wat gehuisves was in ruim kamers) vir kinders vanaf 
twee- of driejarige leeftyd tot hul sewende lewensjaar was afgestem op ’n 
sorgvuldige onderrig in die Franse taal, op die bekendstelling aan dinge en 
verskynsels in hul leefwêreld, op die verwerwing van nuttige kennis uit die 
plant- en dierewêreld, op die aanleer van handvaardighede soos brei, spin en 
naaldwerk (vir die ouer kinders) en op doelgerigte liggaamlike en sedelik- 
godsdienstige vorming. Die onderrigmetode was gerig op informele leer deur 
vermaaklikhede soos spel en sang en nie op formele leersituasies soos in ’n 
gewone skool nie. Dissipline was van so ’n aard dat dit gewoontes van onder- 
horigheid bevorder het, maar tog ’n mate van vryheid toegelaat het sodat die 
jong kindergemoed ten volle kon ontplooi. Hierdeur het Oberlin sy besonde- 
re begrip vir die unieke kinderaard getoon. Deur afwisselende aktiwiteite, 
aanskoulikheid (m.b.v. geografiese kaarte op hout uitgesny, gekleurde pren- 
te van Bybelverhale) en uitstappies in die vrye natuur is die kindertjies onder 
bekwame leiding die nodige dissipline, kennis en basiese vaardighede byge- 
bring ter voorbereiding van hul formele skooljare en uiteindelike beroeps- 
beoefening.

Oberlin se opvoedingswerk is in sy leeftyd met belangstelling in die buite- 
land gevolg, hoewel hy nooit sy pedagogiese opvatting in ’n geskrif gepubli- 
seer het nie. Daar word redelik algemeen vermoed dat die Engelsman, Owen 
(vgl. par. 5.2.4.3(a)) op sy studiereise deur Europa, waartydens hy enkele op- 
voedingsinrigtings besoek het, ook die breiskole van Oberlin leer ken het en 
dat hy juis hierdie skole in die ontwerp van sy infant school (bewaarskool) 
as uitgangspunt gebruik het.

Oberlin se pedagogiese opvattinge betreffende kleinkinderskole het egter 
nie net in die buiteland navolging gevind nie. In Frankryk self is van sy land- 
genote deur sy idees beïnvloed.

(b) M arkiesin de P astoret en die “salle d ’hosp ita lité” (crêche)

Markiesin de Pastoret, wat van die werk van Oberlin te hore gekom het en 
bekommerd was oor onder meer die duisende verwaarloosde kinders en die 
hoë kindersterftesyfer in Parys, het in ongeveer 1801 ’n salle d ’hospitalitége- 
open waarin sy verwaarloosde kinders van werkende moeders opgeneem het. 
Hierdie inrigting, wat eerder ’n crêche (’n blote beskermingsoord) as ’n klein- 
kinderskool was, kan beskou word as die voorloper van die latere Franse salle 
d ’asile (bewaarskool). Die doel van Pastoret se skooltjie was bloot om klein 
kindertjies te bewaar teen die gevare van die strate en die stad en daar is 
nie gepoog om die kinders te onderrig of op te voed nie.

Hierdie inrigting het egter nie lank bestaan voordat dit sy oorspronklike 
karakter verloor het en ’n gewone primêre skool geword het nie. Die beteke- 
nis van die inrigting lê daarin dat dit tot ’n bewuswording van die nood van 
die verwaarloosde voorskoolse kind gelei het.
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Pastoret het van die infant schools (vgl. par. 5.2.4.3(a)) in Londen te hore 
gekom en het ’n nuwe poging tot die verwesenliking van haar ideaal aange- 
wend. In 1825/26 het sy en ’n aantal welmenende dames ’n Dameskomitee 
gestig wat hulle beywer het vir die stigting van bewaarskole in Parys. In 1826 
is die eerste salle d ’asile (bewaarskool) gestig waar 24 tot 80 kindertjies tus- 
sen die ouderdomme van 2-6 jaar opgeneem is. Hulle is deur twee nonne- 
susters versorg. Ongelukkig het ook dié poging misluk. Eers toe die Dames- 
komitee ooreengekom het om met Jean-Denys Cochin, ’n filantropiese 
prokureur, saam te werk is die grondslag vir die behoorlike vestiging en ont- 
wikkeling van die salle d ’asile en later die école maternelle (vgl. par. 5.2.4.l(e)) 
gelê.

(c) Jean-Denys Cochin en die “salle d ’asile” (bewaarskool)

Na die dood van sy vrou in 1825 het Cochin se twee kinders hom in 1826 
laat besluit om ’n “moederskool” — onafhanklik van Pastoret se salle d ’asile 
— op te rig. Kort daarna het hy en die Dameskomitee bymekaar gekom en 
is daar ooreengekom dat hy en ’n Mme. Frédéric Millet na Engeland sou gaan 
om die opset, organisasie en metodes van die infant schools te bestudeer. By 
hul terugkeer is verskeie salles d ’asile in Parys geopen. Hierdie privaat ge- 
subsideerde bewaarskole was op die model van die Engelse stelsel geskoei. 
Deur die toedoen van Cochin het die staat in 1835 onderneem om die subsi- 
diëring van die bewaarskole oor te neem. Teen 1837 was daar reeds 261 sul- 
ke skole oor die hele Frankryk versprei wat deur 29 214 kinders bygewoon is.

Cochin het egter nie net daarvoor gesorg dat die salled’asile ’n staatsinstel- 
ling word nie; hy was ook daarvoor verantwoordelik dat benewens die aan- 
vanklike bewaringsaard van hierdie inrigting, ’n pedagogiese karakter daar- 
aan toegevoeg is. In ’n handleiding Manuel des salles d ’asile wat in 1833 ver- 
skyn het, het hy sy raadgewings en pedagogiese beginsels insake klein- 
kinderopvoeding in dié inrigtings saamgevat. Hierdie handleiding het totdat 
Kergomard op die toneel verskyn het (vgl. par. 5.2.4.l(e)) as die “leerboek” 
vir bewaarskoolonderwyseresse gegeld.

In hierdie handleiding het Cochin die salle d ’asile bestempel as ’n versorgings- 
en opvoedingsinrigting, dit wil sê hierdie inrigting het ’n maatskaplike sowel 
as ’n opvoedende taak gehad. In hierdie skole is die kinders derhalwe onder- 
rig in godsdiens, goeie gedrag, lees- en skryfvaardighede, plant- en dierkun- 
de, enkele rekenkundige en meetkundige beginsels, aardrykskunde in die 
vorm van elementêre omgewingsleer en geskiedenis deur middel van verha- 
le. Op hierdie wyse moes die kinders ook vir die primêre skool voorberei word.

Cochin het ’n redelike en matige dissipline aanbeveel en gesê:
The master should set himself to repress it [a wrong doing] with calm, justice, 
and goodness, not only must he avoid all violence, all pressure, all anger, but 
he must also avoid any act which . . . causes irritation.

(Cochin, Manuel des salles d’asile, pp.185- 196 
soos aangehaal in Forest 1927:86)
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Sang is as die belangrikste onderrigmiddel gebruik. Die kinders het singend 
leer lees, alle bewegings is singend uitgevoer en daar is ook singend gebid. 
Soggens en smiddae het die kinders singend na hul plekke masjeer. Alles moes 
geroetineerd, ordelik en gedissiplineerd verloop. Op ’n besoek aan Marseille 
het die bekende Russiese skrywer, Leo Tolstoi, die volgende hieroor 
opgemerk:

I saw the “salles d’asile”, in which four year old children, at a given whistle, 
like soldiers [marched] around the benches, at a given command lifted and folded 
their hands, and with quivering and strange voices sang laudatory hymns to God 
and to their benefactors and I convinced myself that the educational institutions 
of the city of Marseille were exceedingly bad.

(Aangehaal in Harth 1983:62)

Nie slegs die geroetineerde verloop van alle aktiwiteite en die vaste studie- 
plan nie, maar ook die intellektuele aard van die leerstof het inderdaad die 
hoë eise aan die kleintjies gestel. Nogtans het Salvandy, die destydse Minister 
van Openbare Onderwys, in 1837 soos volg oor die salles d ’asile berig:

Hierdie skole vir die eerste lewensjare kan tot die nuttigste inrigtings van ons 
tyd gereken word. Daarin vind die kind van die arbeidsklas ’n sorgvuldige huislike 
en moederlike opvoeding. Die godsdiensonderrig kweek by hulle goeie gewoontes 
aan. (Aangehaal in Harth 1983:64, vry vertaal uit Duits)

In 1838 het die salled’asile ’n algemene opvoedingsinrigting geword. Nou kon 
alle kinders en nie net die minderbevoorregtes nie, die bewaarskole besoek.

’n Dekreet van 28 April 1848 het bepaal dat die salles d ’asile amptelike in- 
rigtings vir openbare onderrig is en dat hulle voortaan bekend sou staan as 
écoles maternelles (moederskole). Die begrip “moeder” wys hier op die ouder- 
domsgroep van dié kindertjies wat op moederlike versorging aangewese is, 
dit wil sê die voorskoolse kinders.

(d) Marie de Pape-Carpantier (oorlede 1878) en die “École 
Normale M atem elle” (normaalskool vir moederskoolleidsters)

Marie de Pape-Carpantier het ’n suksesvolle salle d ’asile in haar tuisdorp (La 
Flêche) bedryf. Sedert 1842 het sy in toenemende mate van Pestalozzi en 
Frobel se metodes gebruik gemaak. In 1848 is sy aangestel as hoof van die 
École Normale Matemelle, ’n normaalskool (onderwyserskollege) wat onder- 
wyseresse vir die nuutgestigte écoles matemelles (moederskole) moes oplei. 
In dieselfde jaar het haar boek oor die praktiese opvoeding in die écoles 
maternelles, Enseignment pratique dans le écoles matemelles, verskyn. In hier- 
die boek het sy een afdeling aan objeklesse volgens die Pestalozzi-model en 
aan Fróbel se siening oor die gebruik van kleur en geometriese vorms gegee.
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Twee ander afdelings is gewy aan die “vermaaklikheidswaarde” van stories 
en speletjies.

Die besondere verdienste van madame De Pape-Carpantier is dat sy speel- 
goed in die écoles maternelles ingevoer het en die handvaardighede soos vleg, 
weef, vou, naai, uitknip, pêrels inryg, brei en konstruksies uit karton, strooi- 
halms, blokkies en sand beklemtoon het. Sy kon egter nie totaal wegdoen 
met die skoolse karakter wat tipies van die salle d ’asile was nie en waardeur 
die individualiteit en die persoonlikheid van die kind misken is.

Deur twee dekrete of wette (1881 en 1887) is die naam école maternelle offi- 
sieel bevestig en is daar bepaal dat alle kinders vanaf tweejarige tot seweja- 
rige ouderdom ’n kleinkinderskool moet bywoon. Die dekreet van 1887 het 
die école matemelle gedefinieer as “’n inrigting vir kleinkinderopvoeding waar 
kinders van albei geslagte gesamentlik die liefderyke sorg ontvang wat hul 
liggaamlike en intellektuele wording vereis” (Aangehaal in Harth 1983:79, 
vry vertaal uit Duits).

In ’n verklaring rakende die kleinkinderskool het Ferry, die destydse 
Minister van Openbare Onderwys en Buisson, die President van die Primêre 
Skoolwese onder meer die volgende belangrike pedagogiese beginsels in 1881 
neergelê:

•  Die école maternelle sou nie ’n skool in die ware sin van die woord wees 
nie, maar ’n oorgangsfase tussen die gesin en die skool. Daarom moes die 
moederskool enersyds aansluit by die affektiewe aard van gesinsopvoeding, 
maar die kind andersyds voorberei vir die arbeidsame en reëlmatige aard 
van formele skoolonderrig.

•  Die école maternelle moes met die besondere wordingsfase van die kind re- 
kening hou en hom nie belas met aktiwiteite waarvoor hy nie gereed is nie.

•  Eentonige onderrig mag nie die kind sy lus vir die “skool” ontneem nie; 
die onderwyseresse behoort metodes te volg wat vir die kinders vreugde 
sal besorg.

•  Die liefde van die kind vir gimnastiek, sang, spel, teken, kyk, luister, praat 
en nabootsing behoort die basis vir die opvoeding en onderrig in die moe- 
derskool te wees.

Ferry en Buisson se aanbevelings het egter nie dadelik navolging in of die 
leerplanne van die skooltjies of die optrede van die onderwyseresse gevind 
nie. Die metodes van die ou salled'asile was steeds in swang en het langsaam 
tot ’n einde gekom. Dit was veral te danke aan Pauline Kergomard se invloed 
dat verandering en hervorming uiteindelik wel uitgetree het.

(e) Pauline Kergom ard (1 8 3 8 -1 9 2 5 ) en die “école m aternelle” 
(moederskool)

Pauline Kergomard kan met reg beskou word as die grootste onderwysfiguur 
in die geskiedenis van die Franse kleinkinderopvoeding.
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Teen die einde van die negentiende eeu het ’n byna rewolusionêre, wêreld- 
wye beweging, naamlik die Education Nouvelle (Nuwe Opvoedingsbeweging) 
ontstaan. Hierdie beweging het ’n totale nuwe instelling teenoor die kind ge- 
propageer en letterlik alle fasette van kindwees het die temas vir indringen- 
de studie geword. Vir die eerste keer in die geskiedenis is daar op ’n weten- 
skaplike wyse en oor ’n wye front navorsing gedoen oor onder meer kinders 
se aanleg, belangstelling, intellektuele vermoëns, emosionele lewe en kin- 
derspel.

Onder die invloed van die pedagogiese gesprek en die navorsingsresultate 
wat die Nuwe Opvoedingsbeweging tot gevolg gehad het, het Kergomard haar 
“nuwe” pedagogiese beginsels vir die école maternelle ontwikkel en in talry- 
ke publikasies bekend gestel.

Uit hoofde van haar amp as hoofinspekteur van die Franse kleinkinderskole 
(wat sy veertig jaar lank beklee het), het sy veral in haar daaglikse taak haar 
denkbeelde oor die nuwe opvoeding van die kind persoonlik oorgedra aan die 
personeel van die moederskole wat sy besoek het.

Volgens Kergomard is die huisgesin die ideale opvoedingsruimte. In hier- 
die opvoedingsmilieu kan die kind ware teerheid en vryheid tydens sy eerste 
lewensjare belewe. Volgens haar begaan die staat ’n misdaad as hy alle klein- 
tjies verplig om ’n kleinkinderskool by te woon. Geen moeder mag van haar 
opvoedingspligte onthef word nie en geen kleintjie mag sonder grondige re- 
de uit ’n gelukkige gesinskring geruk word nie. Die sosio-politieke en ekono- 
miese situasie waarin Frankryk na die Franse Rewolusie verkeer het en die 
invloed van die Nywerheidsomwenteling, het die ideale opvoeding in die huis- 
gesin egter in die wiele gery. Duisende moeders kon uiteraard nie hul kin- 
ders tuis versorg nie, omdat hulle tot die arbeidsmark moes toetree; ander 
wou hulle eenvoudig nie oor hul kinders se opvoeding bekommer nie, omdat 
hulle óf nie geweet het hoe om hul kinders op te voed nie óf omdat hulle geen 
liefde en begrip vir hulle kinders gehad het nie. Daarom het Kergomard saam- 
gestem dat écoles maternelles tog vir die kinders van sulke ouers ’n uitkomste 
was. Die feit dat die moederskole wel bestaan het en dat die onderrigmeto- 
des van dié skooltjies veel te wense oorgelaat het, het Kergomard aangespoor 
om haar hervormingspogings des te sterker te propageer. In hierdie verband 
het sy besondere klem op die volgende opvoedingsbeginsels gelê:

•  Opvoeding is omvattend en allesinsluitend

Volgens Kergomard is die mens se liggaam-wil-verstand ’n eenheid en daar- 
om behoort die opvoeding ook ’n totaliteitskarakter te openbaar deurdat die 
liggaamlike, sedelike en intellektuele wording van die kind eweveel aandag 
moet geniet. Slegs wanneer die kind as liggaamlik, geestelik en intellektueet 
“ondeelbaar” beskou en opgevoed word, sal hy tot ’n gesonde, intelligente 
en gelukkige mens kan gedy.

Kergomard het nadruk daarop gelê dat die école matemelle ’n opvoedings- 
inrigting en nie ’n skool, ’n onderriginstelling is nie. Daarom volg intellek-
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tuele onderrig in ’n eenvoudige vorm eers nadat die liggaamlike ontwikke- 
ling as fondament vir die sedelike en intellektuele vorming behoorlik aandag 
geniet het. Intellektuele vorming behoort nie langs die weg van vervelige 
geheue-oefening te geskied nie, maar dit moet aktiwiteite insluit wat die kind 
uitdaag om te dink, te oordeel en ondersoek in te stel.

•  Opvoeding respekteer die individualiteit, waardigheid en vryheid van die kind

Elke kind is ’n unieke individu wat op ’n besondere wyse handel en wat moet 
leer om verantwoordelikheid vir sy dade te aanvaar. Daarom moet die opvoe- 
der die individualiteit van elke kind respekteer. Die kind se moontlikhede moet 
gestimuleer word en sy geluk en welbehae moet steeds op die hart gedra word 
sodat sy unieke kinderaard tot volle ontplooiing/verwesenliking kan kom. Elke 
aktiwiteit moet die individualiteit en besondere dimensies van die kind in ag 
neem, dit wil sê die opvoeding, moet geïndividualiseerd wees.

Die kind is ook draer van waardigheid en daarom is hy geregtig op agting 
en respek en op persoonlike vryheid. ’n Besef van sy menswaardigheid moet 
by die kind tuisgebring word, sodat hy homself en ander sal respekteer. Om 
respek vir homself te hê, moet die kind liggaamlik gesond, sindelik en skoon 
gekleed wees.

Deur spontane spel kan die kind van sy vryheid bewus gemaak word. Deur- 
dat hy vry kan beweeg, leer die kind die grense van sy vryheid ken. Hy oor- 
tree die vryheidsgrens wanneer sy doen en late homself en ’n ander tot na- 
deel strek. Indien die grense van vryheid oorskry word, behoort die kind daar- 
op gewys te word.

Die kind moet ook leer om met sy vryheid om te gaan; valse vryheid is ’n 
instrument wat baie gevaarlik in onbekwame hande is. Om die regte of die 
goeie te kan doen, moet die kind die moontlikheid hê om die valse of slegte 
te doen. Met die hulp van die opvoeder word hy dan op die regte pad gelei. 
Deur voortdurende bestudering en waameming van die kind se spontane, vrye 
uitinge kan die opvoeder gou vasstel wanneer die grense van vryheid oor- 
skry word al dan nie. Konsekwentheid van optrede is hier uiters noodsaaklik.

Intellektuele vryheid was vir Kergomard ook van groot belang. Die kind 
behoort volgens haar geen absolute waarheid te memoriseer nie, maar moet 
selfstandig leer dink.

•  Opvoeding lei tot dissipline, gehoorsaamheid, individuele en sosiale
verantwoordelikheid

Opvoeding het die begeleiding van die kind tot ’n goeie, gelukkige en inner- 
lik gedissiplineerde (vrye) mens ten doel. Die goeie en deugsame mens “kom 
self sy pligte teenoor homself en teenoor sy medemens na; hy respekteer hom- 
self en sy medemens; hy is regverdigen goed” (Kergomard, L ’Education ma- 
ternelle dans l ’école par Mme Kergomard soos aangehaal in Harth 1983:131, 
vry vertaal uit Duits). Die opvoedingsmilieu waarin die kind grootword moet



128 Wordingsgang van kleinkinderopvoeding

die kwaliteite van die goeie mens vergestalt. Die kind leer deur voorbeelde 
en sy gedrag is die gevolg van sy opvoeders se gedrag.

Om ’n deugsame en goeie mens te word, moet die kind (naas die nodige 
voorbeeld) ook hartlikheid en warmte leer ken en daarom het Kergomard ’n 
hoë premie op teerheid en innigheid in die moederskool geplaas.

Voordat die kind egter die stadium van innerlike dissipline, van individue- 
le en sosiale verantwoordelikheid bereik, moet hy eers uiterlike dissipline er- 
vaar. Hy moet eers vaste reëls leer gehoorsaam. Uiterlike dissipline impli- 
seer dat die opvoeding aanvanklik outoritêr van aard sal wees; nie in die sin 
van droog, ernstig en onverbiddelik nie, maar in die sin van verstandig en 
begripvol. Daarom het Kergomard daarvoor gepleit dat die voorskoolse kind 
nie streng gestraf behoort te word nie. Straf kan bestaan uit net ’n streng 
blik of onthouding van ’n liefkosing wat onverwyld op die oortreding van die 
kind moet volg. Sy het ook daarop aangedring dat alle kinders nie eenders 
gestraf behoort te word nie; die straf moet verstandig wees, die ouderdom 
van die kind in aanmerking neem en op verbetering gerig wees. Die kind moet 
altyd daarvan bewus gemaak word dat sy oortredings hom vergewe is. Belo- 
ning is vir Kergomard gerig op “’n gevoel van innerlike welbehae wat iemand 
wat iets goeds gedoen het, ervaar” (Kergomard, Ibid, soos aangehaal in Harth 
1983:134, vry vertaal uit Duits). Deur dissiplinering word die kind gehelp om 
individuele en sosiale verantwoordelikheid aan te leer.

Deur eenvoudige opdraggies uit te voer (soos bv. om elke móre sy kospak- 
kie in sy rakkie te bêre) leer die kind individuele verantwoordelikheid. Gewoon- 
tevorming en inoefening, aangemoedig deur vriendelikheid, speel hier ’n be- 
langrike rol.

Sosiale verantwoordelikheid leer die kind aan wanneer hy daarvan bewus word 
dat hy nie aan ander moet doen wat hy nie aan homself gedoen wil hê nie. 
As sosiale wese moet die kind leer om sy individualiteit in diens van die ge- 
heel, die kollektiwiteit, die samelewing te stel.

•  Opvoeding is lewensvoorbereiding wat in die moederskool al spelende kan geskied

Kergomard het daarop aangedring dat al die vaardighede, aktiwiteite en er- 
varinge waarmee die kind in die moederskool kennis maak, sodanig moet wees 
dat dit hom voorberei om eendag sy lewenstaak as volwassene met verant- 
woordelikheid op te neem. Die vaardighede moet hy al spelende aanleer.

Oor kinderspel en die pedagogiese betekenis daarvan het Kergomard on- 
der meer die volgende uitsprake gelewer: “Deur spel en veral samespel be- 
gin die kind in die geselskap van sy portuur die leertyd van sy lewe . . . .  Spel 
is die arbeid van die kind, dit is sy nering, dit is sy lewe. Die kind wat in die 
école maternelle speel, maak homself vertroud met die sosiale lewe. Daarom 
kan mens waag om te sê dat hy niks leer as hy nie speel nie!” (Kergomard, 
Ibid. 1983:141, vry vertaal uit Duits).

Spel is dus volgens Kergomard die natuurlike uiting van kinderlike aktiwi- 
teit en daarom plaas sy dit voorop in haar opvoedingsprogram. Kinderspel
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in die kleinkinderskool moet egter nie ’n deur die opvoedster geïnisieerde ak- 
tiwiteit te wees nie, maar ’n vrye, spontane uiting van dit wat die kind be- 
koor en beleef. Deur die vrye spel van die kind waar te neem en te bestudeer, 
word eerste rangse kennis van sy ware aard en kenmerke bekom. Die opvoe- 
dingsmilieu kan dan sodanig gerig of verander word dat die wording van el- 
ke individuele kind daardeur bevorder kan word.

Kergomard het tussen twee tipes spel onderskei: dié wat “buite” op die 
speelgrond en dié wat “binne” in die skoolvertrek plaasvind. Vir albei tipes 
spel is speelgoed noodsaaklik; nie duur, gekoopte speelgoed nie, maar wel 
“werkapparate” vir buite op die speelgrond soos skopgrafies, emmertjies, 
kruiwaentjies en sand en vir die skoolvertrek dit waarvoor die kinders lief 
is: blokkies, sandtafels, knope, stafies, papier wat gevou en geskeur kan word 
en leie waarop gekrap kan word. Dit is ook belangrik om nie die heel klein- 
tjies met dieselfde speelgoed waarin ouer kinders belangstel te laat speel nie 
— differensiasie ten opsigte van speelgoed met inagneming van die vaardig- 
heid en bevattingsvermoë van elke kind is noodsaaklik.

Pauline Kergomard se opvattinge oor die teorie en praktyk van kleinkinde- 
ropvoeding vorm nog steeds die grondslag van die Franse écoles maternelles. 
In die lig van haar algemeen geldige uitsprake is dit onbegryplik waarom sy 
steeds in die skadu van ander groot opvoeders en opvoedkundiges verborge 
moet bly. Sy kan inderdaad beskou word as een van die wegbereiders vir die 
hervormingspedagogiek van die twintigste eeu soos dit in die Nuwe Opvoe- 
dingsbeweging gestalte gevind het. So byvoorbeeld het die Internasionale 
Bond vir die Nuwe Opvoeding op ’n kongres in Calais in 1921 ’n stel een- 
heidsbeginsels geformuleer en gepubliseer wat sterk ooreenkom met 
Kergomard se pedagogiese beginsels. As haar pedagogiese opvattinge ver- 
gelyk word met dié van meer prominente verteenwoordigers van die bewe- 
ging, blyk dit dat Kergomard reeds meer as dertig jaar vroeër as die meeste 
van hulle hierdie opvattinge gehuldig het en veral in die praktyk toegepas het.

5 .2 .4 .2  Baanbrekers met betrekking tot die ontw ikkeling van 
kleinkinderopvoeding in Sw itserland en Duitsland

(a) Johann Heinrich Pestalozzi (1746 ~ 1827), die sosio-pedagoog

Pestalozzi verteenwoordig nie net die beginpunt van die kindgerigte klein- 
kinderopvoeding en die Kindergartenbeweging in Switserland en Duitsland 
nie, maar sy opvoedingsdenke en werksaamhede het ook dwarsoor Europa, 
Brittanje en die VSA navolging gevind.

Pestalozzi was bo alles ’n sosiale hervormer. Hy was diep begaan oor die 
haglike omstandighede waaronder die laer klasse van die Switserse bevol- 
king geleef het; ’n toedrag van sake wat hy aan gebrekkige onderwys en oplei- 
ding gewyt het. Nadat hy sy studies (in die regte en ook in die teologie) laat 
vaar het, het hy ’n landbouer geword omdat hy gehoop het om deur sy voor-
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beeld die inwoners van die streek maatskaplik op te hef. Sy pogings het eg- 
ter misluk en om aan die lewe te bly het hy begin om boeke te skryf. (Later, 
in 1798 en daarna weer van 1799- 1804 en van 1805- 1825, was hy ’n onder- 
wyser.) In 1781 het Lienhard und Gertrud, ’n maatskaplik-opvoedkundige 
dorpsroman, verskyn. Dié roman is ’n pleidooi vir toegewyde gesinsopvoe- 
ding. Pestalozzi het gesinsopvoeding as die belangrikste middel ter verbete- 
ring van maatskaplike gebreke beskou.

Lienhard und Gertrud handel oor die veragterde toestand van die boere in 
’n denkbeeldige Switserse dorpie, Bonnal, wat geleidelik hervorm word deur 
die invloed van ’n knap boervrou, Gertrud. Deur haar insig, toewyding, ge- 
duld en bekwaamheid slaag sy daarin om haar man Lienhard, ’n werklose 
en ’n dronkaard, heeltemal te hervorm, haar kinders ’n goeie opvoeding te 
gee, haar bure ten goede te beïnvloed, die aandag van die plaaslike owerheid 
op haar hervormingswerk te vestig en hulle te oortuig dat skole die enigste 
redmiddel is om die land as geheel te hervorm.

Hervorming van ’n plaaslike gemeenskap maar ook van die hele staat deur 
’n voorbeeldige moeder en uiteindelik ’n voorbeeldige gesin, is die kortbegrip 
van hierdie boek. Die voorbeeldige gesin, waar die moeder die besielster is, 
vorm die kern waaromheen die kerk, skool en burgerlike owerheid sentreer 
en hierdie instansies het dieselfde ideale en word beheers deur dieselfde be- 
ginsels as die gesin: die verskaffing van godsdienstige en sedelike vorming 
en fisiese versorging. In die laaste instansie is die verwesenliking van hierdie 
ideale die taak van die opvoeder wat deur die natuur aangewys word, naam- 
lik die moeder. Deur haar word alle verwagtinge van die kind bevredig; tot 
haar gaan onwillekeurig die vertroue en liefde van die kind uit. Uit hierdie 
liefde spruit voort die geloof in die medemens, eers in die vader en die ander 
huismense, daama in God. Ook later as die magte van die duisternis dreig, 
neem die moeder die kind onder haar vleuels: sy bly middelares tussen God 
en haar kroos. In een van sy Briewe oor Opvoeding (geskryf aan ’n Engelse 
student J.P. Greaves tussen 1818-1819), het Pestalozzi die moeder bestem- 
pel as deur die Skepper self gekwalifiseer vir haar taak as opvoeder van haar 
kind.

Die huisgesin, met sy atmosfeer van moederlikheid was vir Pestalozzi die 
natuurlike leefwêreld van die kind. Hy was daarvan oortuig dat ware en be- 
gronde opvoeding en natuurlike onderrig reeds by die wieg ’n aanvang neem. 
Daarom was die gesinslewe met al sy vormende kragte vir hom die eerste 
en belangrikste lewenskool. Hier het opvoeding, onderwys en die lewens- 
werklikhede ineengevloei. Deur middel van spin, brei, naaldwerk, kook en 
ander huiswerkies word die kind in lewenswaarhede onderrig; sy kennis, vaar- 
dighede, oortuigings en verhoudingstruktuur word deur praktiese werksaam- 
hede in die gesin verwerf. Daarom het Pestalozzi formalistiese “woordopvoe- 
ding’’ verwerp omdat dit wel formele kennis verskaf, maar weinig lewens- 
deugde.

Die aktiewe gesinsonderrig lei die kind tot denke en spraak en verseker 
intellektuele en geestelike vorming. Liggaamlike ontwikkeling word deur
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“huislike gimnastiek” soos byvoorbeeld loop en staan, gooi en stoot, hard- 
loop en spring, speelgoed uitmekaar haal en weer aanmekaar sit en figure 
in die sand teken, bevorder.

Pestalozzi het ook die waarde van gesinsopvoeding vir die sedelike vorming 
van die kind beklemtoon. Sedelike vorming, as basis vir die kognitiewe (ver- 
standelike), affektiewe (gevoelsmatige) en liggaamlike vorming moet reeds 
in die huisgesin plaasvind.

Aangesien die moeder dan die kemfiguur van gesinsopvoeding is, is sy die 
een wat in die eerste plek voorligting en raad nodig het. Daarom het Pestalozzi 
die werk Wie Gertrud ihre Kinder lehrt (Hoe Gertmd haar kinders leer) in 
1801 geskryf. Daarin het hy die moeders noukeurig ingelig oor hoe hulle hul 
kinders kennis kan laat verwerf deur middel van sintuiglike oefening, veral 
deur noukeurige waameming. Hierdie boek (in die vorm van briewe aan sy 
vriend Gessner) is geskryf nadat Pestalozzi self tot die onderwys toegetree 
het en is ’n uiteensetting van sy onderrigmetode en -uitgangspunte wat op 
die volgende pedagogiese beginsels gegrondves is:

•  Liefde (d.w.s. begrip) vir die kind moet die hele opvoedingsgebeure (ook 
die toepassing van dissipline) deursuur.

•  Daar moet in die onderrig rekening gehou word met die kind se individue- 
le aanleg, maar dit moet ook in gedagte gehou word dat elke kind tot krea- 
tiwiteit, liefde en begrip in staat is.

•  Opvoeding is hulpverlening sodat die kind se aanleg en vermoëns op ’n 
natuurlike, progressiewe en harmoniese wyse (volgens definitiewe, orde- 
like wette) ontplooi kan word.

•  Die spontane aktiwiteit van ’n kind met betrekking tot die omgewing en 
met ander kinders moet te alle tye aangemoedig word, want daardeur leer 
die kind homself, sy omgewing en ander kinders ken.

•  Geen kennis moet bygebring word waarvoor die kind nie intellektueel en 
emosioneel gereed is nie; wat hy nie begryp nie, moet nie onderrig word 
nie. Die leerder vorder van die nabye werklikheid na die verwyderde 
werklikheid, van die konkrete na die abstrakte, van die spesifieke na die 
algemene, van die bekende na die onbekende.

•  Aanskouing vorm die basis van alle denke en kennis. Daarom moet spraak- 
oefening met aanskouing gepaard gaan sodat die kind die naam plus die 
kenmerke van die aanskoude objek kan leer ken en vir homself ’n duideli- 
ke voorstelling daarvan kan maak. Dit beteken dus dat alle onderrig geba- 
seer behoort te wees op die leerder se eie ervaring en die waarneming van 
werklike dinge.

•  Alle wording is selfwording en alle opvoeding is hulp tot selfhulp: die mens 
vorm sy eie natuur en hy doen dit ooreenkomstig die aard van sy indivi- 
dualiteit.

•  Godsdiens is ’n lewensbelangrike deel van alle opvoeding; ’n godsdiensti- 
ge ingesteldheid moet gewek word voordat begrippe of simbole geleer word: 
“We should teach children to think, feel and act rightly, and lead them
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to enjoy the blessings of faith and love that are natural to them, before 
we make them commit various points of dogma and theological controver- 
sy to memory as an intellectual and spiritual exercise” (aangehaal in Green 
1916:97).

•  Sedelike vorming berus op die beginsel van ’n vrywillige gehoorsaamheid 
aan sedelike norme en dié vorming vind plaas deur die gesin, die gemeen- 
skap en die godsdiens.

•  In die opvoedingsgebeure is die kind die hoofpersoon, nie die leermeester 
of die leerstof nie; die meester moet slegs die kind lei. Die hele kwessie 
van opvoeding moet dus beskou word vanuit die ontplooiende gemoed van 
die kind en nie vanuit die reeds ontplooide gemoed van die volwassene nie.

•  Die vorming van sowel die gemeenskap as die individu is van die uiterste 
belang, want slegs in die sfeer van die gemeenskap kan die individu waar- 
lik mens wees.

Sommige ander belangrike pedagogiese opvattinge van Pestalozzi kan kort-
liks soos volg opgesom word:

•  Mens- en kindbeeld: Pestalozzi was oortuig van die ingebore goedheid van 
die menslike (kinderlike) natuur. By elke mens (kind) is daar die begeerte 
na die goeie. Die kind moet egter beskerm word teen die kwaad wat hom 
omring en hierdie beskerming moet sy ouers hom bied. Volgens Pestalozzi 
is die kind “straightaway surrounded by the impurities of the world. Like 
the most delicate plant in the world, it requires warmth, nourishment, pro- 
tective and indulgent patience, all of which it finds in the protection and 
love of parents. Under such influences the innocent child grows and matures 
to the full expression of love and power, and stands before his parents as 
the loving and active reflection of themselves . . . ” (aangehaal in Green 
1916:165).

•  Doel van die opvoeding: Volgens Pestalozzi is die uiteindelike opvoedings- 
doel ‘‘not a perfection in the accomplishments of the school, butfitness for 
life; not the acquirement of habits of blind obedience and of prescribed 
diligence, but a preparation for independent action. ” (Aangehaal in Green 
1916:223; eie kursivering.) Pestalozzi het dit benadruk dat die mens moet 
besef dat die doel van die opvoeding niks anders kan wees as hulpverle- 
ning met die oog op die individu se bereiking van ware, egte menslikheid 
nie.

•  Opvoeding van die hele mens: Opvoeding tot ware, egte menslikheid wys 
volgens Pestalozzi heen na ’n harmoniese samehang tussen sedelik- 
godsdienstige (die hart), intellektuele (die hoof) en liggaamlike (die hand) 
gevormdheid: ‘‘To consider any one capacity exclusively (head or heart 
or hand) is to undermine and destroy man’s native equilibrium.” (Aange- 
haal in Green 1916:269.) Wanneer enige een van die drie elemente van die 
menslike natuur nie voldoende aandag ontvang nie, word die eenheid van 
die mens versteur en is die individu nie in staat tot volle verwesenliking
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van sy persoonlikheid en harmonieuse verhoudinge met ander individue 
en die Skepper nie.

•  Dissipline: Pestalozzi het daarop aangedring dat tugtiging altyd met toe- 
geneentheid en beslistheid (maar nooit met die idee om vrees vir streng- 
heid of vir straf in te boesem nie) gepaard moet gaan. Hy was daarteen 
gekant dat die kind gestraf word wanneer die leermeester of die opvoe- 
dingstelsel eintlik die blaam moet dra vir die kind se “misstap”. As die 
kind se belangstelling genoegsaam geprikkel word deur ’n liefdevolle, be- 
langstellende volwassene, sal daar min rede tot dissiplinering of hardhan- 
dige tug wees. Pestalozzi was egter ook van mening dat die kind die dissi- 
pline van gereelde werk en inspanning nodig het om selfdissipline te kan 
ontwikkel.

Die skool wat Pestalozzi te Yverdun in 1805 opgerig het en waar hy gewerk 
het tot in 1825, het weldra oral in Europa bekendheid verwerf. Verskeie on- 
derwysers (die Pruisiese en Switserse regerings het elke jaar ’n aantal onder- 
wysers na Yverdun gestuur om Pestalozzi se onderwysmetodes te leer) en 
onder andere ook Fróbel het Pestalozzi besoek om die toepassing van sy denk- 
beelde in die praktyk waar te neem.

(b) Friedrich Wilhelm August Fróbel (1 7 8 2 -  1852) en die 
Duitse “K indergarten”

Teen die einde van die agtiende eeu en die begin van die negentiende eeu 
het daar reeds ’n hele aantal kleinkinderopvoedingsinrigtings (met ’n verskei- 
denheid van name) in Duitsland bestaan. Daar is ook in toenemende mate 
uitsprake deur opvoedkundiges gelewer oor die doelmatigheid en wenslik- 
heid van hierdie inrigtings. Enkele van die belangrikste skrywers en hul ge- 
skrifte wat bloot ter wille van die interessantheid daarvan genoem kan word, 
is die volgende:

1826 J. Wertheimer, Úberdie friïhzeitige Erziehung der Kinder. (Oor die vroeg- 
tydige opvoeding van kinders).

1830 C. John, Kleinkinderschulen fiïr Kinder von 2 bis 6 fahren. (Kleinkin- 
derskole vir kinders van 2 tot 6 jarige ouderdom).

1838 J. Wirth, Úber Kleinkinderbewahranstalten. (Oor kleinkinderbewaar- 
skole).

1841 F. Hiiffel, Die Kleinkinderschule vom pádagogischen Standpunkt ausbe- 
trachtet. (Die kleinkinderskool vanuit pedagogiese standpunt beskou). 

1848 J. Fólsing & C.F. Lauckhard, Die Kleinkinderschulen wie sie sind und 
was sie sein sollen. (Die kleinkinderskole soos hulle is en soos hulle be- 
hoort te wees).

1848 J.F. Ranke, Die Erziehung und Bescháftigung kleiner Kinder. (Die op- 
voeding en besighou van klein kindertjies).

1850 J. Fólsing, Die Menschenerziehung. (Die opvoeding van die mens).
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Die meeste van hierdie skrywers was dit eens dat die kleinkinderskool die 
grondslag vorm vir die ganse volksopvoeding; dat dit ’n gereedmakingsmilieu 
aan die kleintjie bied ter voorbereiding van sy formele onderrig in die primê- 
re skool; dat dit ’n middel is waardeur die minderbevoorregte kind minstens 
tydelik uit sy neerdrukkende lewensomstandighede onttrek kan word; dat dit 
vir die werkende moeder ’n uitkoms met betrekking tot die versorging van 
haar kind(ers) bied en so meer. In hierdie klimaat van nadenke en uitsprake 
oor kleinkinderopvoeding en kleinkinderskole, het Fróbel homself bevind en 
ook ’n bydrae tot die tema deur sowel sy geskrifte as sy onderwyswerksaam- 
hede gelewer.

Fróbel se vernaamste werke is Die Menschenerziehung (Opvoeding van die 
mens) waarin die kem van sy opvoedingsteorie beskryf word en Mutter- und 
Koselieder (Moeder- en kinderliedjies) ’n handleiding vir moeders. Die eerste 
werk is in 1826 en die tweede in 1843 gepubliseer.

In Menschenerziehung het Fróbel daarop gewys dat karaktergebreke in vol- 
wassenes in ’n groot mate die gevolg is van letsels wat hulle in hul klein- 
kinderjare opgedoen het. Daarom is dit noodsaaklik dat kleintjies teen on- 
gunstige omgewingsinvloede en die swak voorbeeld van volwassenes beskerm 
moet word: “Often the hardest struggle of man within himself, and even the 
later most adverse and oppressive events in his life, have their origin in this 
stage [0 -3  years] of development; for this reason the care of the infant is 
so important” (Fróbel 1887:24).

Fróbel was van mening dat kleintjies in ’n omgewing geplaas moet word 
waar hulle in vrede, geluk en veiligheid op ’n natuurlike en blymoedige wyse 
kan ontplooi. In 1837 het hy ’n skool vir kleuters en spesiaal met dié doel 
voor oë in Blankenburg gestig. Hierdie skooltjie het hy na drie jaar ’n Kin- 
dergarten (kindertuin) genoem, omdat die kleintjies soos jong plantjies in ’n 
tuin teen skadelike samelewingsinvloede beskerm word.

Fróbel se opvattinge oor kleinkinderopvoeding en sy toepassing daarvan 
in die Kindergarten is gebaseer op sy wêreld-, mens- en kindbeskouing en sy 
opvattinge oor die doel van opvoeding.

•  Wêreld-, mens- en kindbeskouing: Grondliggend aan Fróbel se wêreld-, mens- 
en kindbeskouing was die eenheidsgedagte wat die ganse werklikheid be- 
heers. God is die Skepper van die wêreld, die mens en die kind wat as een- 
heid saamgesnoer is en wat vergestalting vind in dit wat vir die mens 
ekstern is — die natuur; in dit wat vir die mens intern is — die siel en in 
dit wat hierdie twee verbind — die lewe.

Dit is die mens se lewenstaak om ten volle, helder en duidelik bewus 
te word van sy bestaan as deel van ’n eenheid, van die goddelike invloed 
op hom en dus van God self. Hierdie bewuswording vind deur opvoeding 
plaas “[which] should lead and guide man . . . to a knowledge of himself 
and of mankind, to a knowledge of God and of nature, and to the pure and 
holy life to which such knowledge leads” (Fróbel 1887:5).

Fróbel se eenheidsidee het aanleiding gegee tot sy opvattinge oor kind-
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wees. Vir hom is kindwees nie net bloot voorbereiding vir volwassenheid 
nie, maar het waarde in sigself. Die kind is ’n selfaktiewe individu wat deel 
is van die goddelike eenheid. Nes die volwassene is ook die kind ’n ge- 
skenk van God en behoort daarom behandel te word as “a necessary 
essential member of humanity . . ., as related to God, to nature, and to 
humanity; as comprehending within himself unity (God), diversity (nature), 
and individuality (humanity), as well as also the present, past and future” 
(Frobel 1887:16 en 17).

As ’n sosiale wese is die selfwording en selfverwesenliking van die kind 
slegs in en deur sy sosiale verhoudinge moontlik: “At its entrance into the 
Kindergarten the child enters into a manifold new relation to life . . . first 
of all into relations with a number of companions and with these companions 
as individual parts of a whole, but he is himself also a part of this whole, 
and, as he has gained or lost from the whole, he has also duties toward 
it” (Frobel 1903:270).

•  Doel van die opvoeding: Alle mense het uit die ewige voortgekom en die 
doel van die mensheid kan dus niks anders wees nie as ’n uitbeelding van 
die ewige en die tydelike, van die blywende in die verganklike, van die 
hemelse in die aardse, van die goddelike in die menslike. Om dit alles te 
bereik is opvoeding die middel; die einddoel van alle opvoeding is dus vir 
Frobel religieus.

Die onmiddellike doel van die opvoeding is hulpverlening aan die kind 
sodat sy aangebore vermoëns ontplooi kan word ooreenkomstig die god- 
delike wette wat Ín sy gees lê en sodat hy bewus kan word van sy eenheid 
met alles wat is — dus ook en veral met God.

Die vermoëns (potensialiteite) van ’n individu berus deels op oorerwing 
en deels op omgewingsinvloede (d.w.s. die geleenthede wat beskikbaar is 
vir die oefening van sy aangebore vermoëns). Die toenemende ontplooiing 
van sy vermoëns verteenwoordig wording (ontwikkeling, vordering, voor- 
uitgang).

•  Wordingsfases: Met betrekking tot die belangrike aangeleentheid van wor- 
dingsfases kan die volgende opgemerk word. Fróbel het geglo dat mensli- 
ke wording ’n geleidelike, progressiewe, voortdurende, opwaartse en uit- 
waartse gebeure is. In die lig hiervan het hy vyf wordingsfases in die mensli- 
ke lewe geïdentifiseer, naamlik die babafase (tot een jaar), die vroeë klein- 
kindertyd (tot drie jaar), die kleinkindertyd (tot sewe jaar), die jeug en vol- 
wassenheid. Gedurende die babafase vind opvoeding plaas deur middel van 
veral die tassintuig. In die vroeë kleinkindertyd hou die kleintjie se aktiwi- 
teite verband met die gebruike van sy tas-, gesig- en gehoorsintuie. Die 
kleinkindertyd word gekenmerk deur nabootsing en kreatiwiteit. Dit is ’n 
fase wat in die Kindergarten deurgebring behoort te word.

Met betrekking tot die wording van die mens in elk van sy wordingsfa- 
ses, het Fróbel die volgende standpunte gehuldig:
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-  Wording deur selfaktiwiteit: Slegs deur selfaktiwiteit aan die kant van 
die kind kan sy vermoëns geoefen en ontwikkel word. Die selfaktiwi- 
teitsdrang is volgens Fróbel, die oorspronklikste en sterkste drif van die 
mens: As ewebeeld van God wil die mens ook skep en werk soos God. 
Daarin skuil die diepere sin; die hoëre betekenis en die eintlike doel van 
arbeid, van die skepping en aktiwiteit.

Die selfaktiwiteitsdrang, wat kreatiewe moontlikhede insluit, is juis 
en veral kenbaar in die klein kindjie. Daarom is die kind ’n kreatiewe 
en nie net ’n ontvanklike wese nie. Fróbel het dit oor en oor beklem- 
toon dat die individu deur selfaktiwiteit sy eie vermoëns verwesenlik 
en sodoende sy eie wêreld konstitueer.

-  Wording deur kontinuïteit: Die lewe is ’n aaneengeskakelde vooruitgangs- 
gebeure en daarom moet die opvoeding ook kontinu wees — elke deel 
van die opvoeding moet verband hou met elke ander deel daarvan en 
dit moet geleidelik in graad van moeilikheid toeneem. Feite wat in iso- 
lasie verkeer, en geen verband met mekaar het nie, vorm geen kennis 
nie. Feite moet vergelyk, geklassifiseer, georganiseer en gekonnekteer 
word voordat dit kennis word. Kennis word verkry wanneer nuwe feite 
op die regte manier in verband gebring word met feite wat alreeds ge- 
organiseer en geklassifiseer is.

-  Wording deur teenstelling: Fróbel is van mening dat ’n voorwerp slegs 
in wese geken kan word indien dit in verband gebring word met die soort- 
lik teenoorgestelde daarvan en tewens vergelyk word met ’n derde voor- 
werp wat sowel met die eerste as met die tweede ooreenkom. Fróbel 
het veral hierdie beginsel van wording deur teenstelling in sy kinder- 
tuin toegepas.

-  Wording deur waarneming: ’n Baie belangrike deel van alle onderwys 
is volgens Fróbel die waarneming van die natuur en die buitewêreld. 
Daarom moet die onderwyser sy leerlinge minstens een maal per week 
op “lang wandelinge of kort reise” neem. Uit hierdie eerste omgewings- 
onderwys moet aardrykskunde as leervak ontwikkel.

Nadat die leerlinge hul omgewing deeglik leer ken het, word die spe- 
sifieke voorwerpe wat in die omgewing gevind word nader ondersoek. 
Hulle word verdeel in (a) natuurvoortbrengsels (diere, plante, delfstow- 
we, ens.) en die waarneming hiervan ontwikkel later in natuurkunde as 
vak; (b) die kunsvoortbrengsels of mensewerke en by die waameming 
hiervan val die klem meer op die mens self as op die voorwerp wat deur 
die mens voortgebring is: die werkslui in die werksplase, die geesteli- 
kes in die kerke en die landdroste en amptenare in die howe word waar- 
geneem en bespreek; hiemit ontwikkel die aanskoulike geskiedenison- 
derwys.

By al bogenoemde waarneming word daar nie ingegaan op die spesi- 
fieke eienskappe van die voorwerp nie: dit word gedoen in die taalon- 
derwys wat hand aan hand gaan met die waameming van die natuur en 
die buitewêreld, in die vormleer (wat begin met die waameming van die 
skoolvertrek en -meubels) en in die bestudering van kleure.
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Die storie vind besondere aanklank by die kind omdat dit handel oor 
dinge wat hy gesien, hanteer of saamgestel het. Dit is nie alleen ’n waar- 
devolle middel by die intellektuele, estetiese en etiese wording van die 
kind nie, maar dien ook om die verskillende dele van die werk wat met 
klein kinders behandel word, met mekaar in verband te bring en te hou. 
Ander waardevolle funksies van die verhaal as middel tot wording is: 
dit verbeter die kind se woordeskat en manier van uitdrukking, dus sy 
taalvermoë; dit ontwikkel sy denkvermoë en sy vermoë om te abstra- 
heer; nuwe kennis word maklik deur middel van die storie bygebring 
omdat dit die kind se weetlus bevredig en sy verbeeiding prikkel; die 
kind word deur die verhaal op nuttige wyse besig gehou.

Om lewe aan die storie te gee en dit ten volle vir die kind verstaan- 
baar te maak, moet dit nie alleen mondeling vertel word nie, maar ook 
gedramatiseer, gesing, met papier, klei, blokkies, ens. uitgebeeld word.

Een van die moeilikste, maar tewens lonendste take wat die opvoe- 
der kan onderneem, is om die volle nut uit die storie te probeer put. 
Noukeurige denke in ’n frisse en lewendige verteltrant is in dié verband 
belangrike vereistes.

-  Spel as middel tot wording: Fróbel het die besondere betekenis van kin- 
derspel begryp en hierdie opvoedingshulpmiddel in die praktyk aange- 
wend. Volgens hom is spel “the purest most spiritual activity of man 
at this stage [early childhood], and, at the same time, typical of human 
life as a whole — of the inner hidden natural life in man and in all things” 
Fróbel 1887:55). Dit verskaf vreugde, vryheid, tevredenheid, innerlike 
en uiterlike rus en vrede met die wêreld. Kinderspel is nie blote spelery 
nie, dit is ’n openbaringswyse met ’n diepe betekenis. Daarom het Fróbel 
gesê: “Cultivate and foster it, 0  mother; protect and guard it, O father! 
. . . [it] discloses the future inner life of the man” (Fróbel 1887:55).

-  Leerstof waardeur wording plaasvind: By die bepaling van die leerstof vir 
die eerste twee leerjare gaan Fróbel van twee gesigspunte uit. Ten eerste 
vra hy hom af wat die kind gedurende hierdie tyd nodig het. Die ant- 
woord lui: die kind het behoefte aan: leerstof ter vorming van sy ge- 
moed (godsdiens), leerstof wat hom die omringende natuur laat ken en 
leerstof wat hom in staat stel om dit wat in sy gemoed leef en wat die 
natuur kan leer, te uiter, te verbind en te rangskik, dit wil sê taal en kuns.

By die bepaling van die leerstof vir die klein kind wil Fróbel in die 
tweede plek weet wat die huisgesin alreeds aan die kind verskaf het, want 
hierop moet die skool (kindertuin) voortbou.

Na aanleiding van bogenoemde twee vrae eis Fróbel dan die volgen- 
de leerstof vir die klein kind: godsdiensoefening, vorming van die lig- 
gaam, waarneming van die natuur en die buitewêreld, poësie en ver- 
sies, taaloefeninge, bouwerk, teken, kennis van kleure, spele, vertellinge, 
reise en wandelinge, getalleleer, vormleer, spreekoefeninge, skrif, lees, 
tuinmaak en die aanhou van troeteldiere.
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Fróbel se wordingsfilosofie was dus op vier baie belangrike en fundamen- 
tele beginsels gegrondves, naamlik: (1) Opvoeding is ’n natuurlike gebeu- 
re. (2) Die kind is ’n organisme of organiese geheel wat deur kreatiewe 
selfaktiwiteit (spel) volgens natuurlike wette gedy. (3) Die individu is ’n 
organiese deel van die gemeenskap. (4) Die heelal as ’n geheel is ’n orga- 
nisme waarvan mindere organismes deel is.

•  Gesinsopvoeding

Gesinsopvoeding, essensieel die verantwoordelikheid van die ouers, het ten 
doel “to awaken and develop, to quicken all the powers and natural gifts 
of the child, to enable all the members and organs of man to fulfill the re- 
quirements of the child’s power and gifts” (Fróbel 1887:64).

Die natuurlike moeder doen dit alles intuïtief, sonder onderrig of leiding; 
maar volgens Fróbel is dit nie genoeg nie: “it is needful that she should 
do it consciously, as a conscious being acting upon another being which 
is growing into consciousness, and consciously tending toward the conti- 
nuous development of the human being, in a certain inner living connec- 
tion” (Fróbel 1887:64).

Deur byvoorbeeld doelbewuste vrae of opdragte soos “Waar is jou 
hand?”, “Byt jou vinger!” , ensovoorts, Iei die moeder die kind deur self- 
aktiwiteit tot selfbewustheid van sy liggaamlikheid as ’n geheel. Op die- 
selfde wyse moet die moederlike liefde die kind lei om sy ledemate, sin- 
tuie, ensovoorts te gebruik. “Thus maternal instinct and love gradually 
introduce the child to his little outside world, proceeding from the whole 
to the part, from the near to the remote . . . arous(ing) to full activity all 
his limbs and senses” (Fróbel 1887:66 en 67).

Die ware, natuurlike moeder aan wie God die kind toevertrou het, sal 
met omsigtigheid die stadige, alsydige wording van haar kind volg en lei- 
ding daaraan gee. Sy verkry haar waardevolle insig deur moederliefde en 
simpatie jeens die kind. Volgens Fróbel was die huisgesin die plek “where 
understanding of the higher values of life is fostered in such a way that 
cognition and action are never isolated from each other, but are always 
in close association” (Fróbel, “The young child” in Lilley 1967:79).

•  Die “Kindergarten” (kindertuin)

(1) Wat is die kindertuin: Die kindertuin moet geen skool in die gewone sin 
van die woord wees nie — die kind moet in vryheid gedy, hoewel onder 
die toesig en leiding van die onderwyser. Geen opsluiting dus tussen vier 
mure nie, behalwe op reënerige dae. As dit enigsins kan, moet die klein- 
tjies na buite, die tuin in, om daar met sand te speel, met grafies en har- 
kies te werk (miskien in ’n hoekie), blomme te ondersoek — kortom: die 
natuur te geniet en liggaamlike en geestelike voordeel daaruit te trek.
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Die beste speelgoed vir ’n kind is volgens Frobel ’n ander kind en ook 
hierdie omgang kan die beste in die vrye natuur geskied. Deur die spele- 
ry met makkertjies doen die kleintjies bowendien allerlei sosiale begrip- 
pe op en leer talle sosiale deugde aan, soos regte en pligte, inskiklikheid, 
hulpvaardigheid, verdraagsaamheid, ensovoorts.

Alles in die kindertuin draai om handearbeid en die allesoorheersende 
beginsel van selfwerksaamheid is gebaseer op vrye spel. Fróbel het ver- 
kondig: laat die kind speel en niks anders doen nie as speel tot sy sewen- 
de jaar; gee hom eers die konkrete en vermy abstrakte denkbeelde.

(2) Die doel van die kindertuin: Die kindertuin moet voorskoolpligtige kinders 
nie alleen onder toesig neem nie, maar hul ook besig hou met dinge wat 
met hul natuur ooreenstem, wat hul liggaam staal, wat hul sintuie oefen, 
wat aan die ontwakende gees die nodige voedsel verskaf en wat hulle ver- 
troud maak met die natuur- en mensewêreld. In die besonder moet ook 
die hart en gemoed op die juiste manier gelei word om hulle te voer tot 
die eenheid met God.

Prakties beskou, was die doel van hierdie soort inrigting om moeders 
behulpsaam te wees met die versorging van hul kinders, hulle ’n voor- 
beeld te gee hoe om kinders besig te hou, jong meisies te leer om met 
kinders om te gaan en kinders te leer hoe om met mekaar om te gaan.

(3) Die speelgawes as onderwysmiddele: Volgens Fróbel kan die menslike gees 
slegs ontwikkel as gevolg van produktiewe werk met stoflike dinge (speel- 
gawes) wat rekening hou met die kinderlike belangstelling en ontwikke- 
ling. Die speelgawes moet die kind nie alleen meetkundige figure laat leer 
ken nie (die sogenoemde kennisvormë), maar ook simmetriese figure wat 
die estetiese smaak moet help ontwikkel (die sg. skoonheidsvorme); ten 
derde moet lewensvorme deur die speelgawes aangeleer word, dit wil sê 
kennis van die dinge soos dit in die daelikse lewe voorkom. Die speelga- 
wes het ’n dubbele doel gedien: hulle moes sensoriese ervarings bied en 
moes bydra tot die kind se liggaamlike ontwikkeling.

Die speelgawes is dan die volgende:

(a) Die hal: Die eerste speelgawe bestaan uit ses balle, elk ’n ander kleur 
van die reënboog, en hulle is effens veerkragtig omdat die kem bestaan 
uit perdehaar omring deur ’n dun lagie wol. Eers moet die kind die 
balle bevoel, daarna word hulle aan lyntjies vasgemaak en heen en 
weer beweeg; so kry die kind sy eerste besef van voorwerp, mimte 
en tyd. Die beweging van die bal moet vergesel gaan van die gespro- 
ke of gesonge woord, bv. bim-bam of tik-tak. Vervolgens begin die 
kind self met die bal speel en hy maak daarmee draai-, slinger- en 
springbewegings. By dié bewegings word ’n liedjie gesing. Behalwe 
hierdie spel met die bal terwyl die kind in sy bank sit, word die bal 
ook gebruik by die sogenoemde bewegingspele, dit wil sê speletjies 
met een bal deur ’n groep in die buitelug.
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(b) Die tweede speelgawe bestaan uit ’n sfeer, ’n silinder, en ’n kubus, al- 
drie van hout. Waarom kies Frobel juis hierdie dinge? Daar is reeds 
op gewys dat een van Fróbel se beginsels dié een is van ontwikkeling 
deur teenstellings: ’n voorwerp kan slegs geken word indien dit ver- 
bind word met die soortlike teenoorgestelde en tewens vergelyk word 
met ’n derde voorwerp wat sowel met die eerste as met die tweede 
ooreenkoms vertoon (die sogenoemde versoening). Om nou terug te 
kom tot die tweede speelgawe. Die houtsfeer en die houtkubus is tee- 
noorgesteldes: daar is slegs ooreenstemming in stof, dog in alle ander 
opsigte is hul ongelyk. Die sfeer het ’n vlak, die kubus meer: die sfeer 
het geen kante nie, die kubus wel; die sfeer het geen hoeke nie, die 
kubus wel; die sfeer kan rol en is steeds in beweeglike rus, die kubus 
staan vas, kan slegs gegooi of geskuif word en is nie maklik beweeg- 
baar nie. Die versoening tussen die houtsfeer en die houtkubus word 
gevorm deur die houtsilinder wat soos die sfeer kan rol, dog ook net 
soos die kubus kan vasstaan.

(c) Die derde speelgawe is ’n kubus wat in agt kleinere kubusse verdeel 
is. By al die speelgawes, maar veral by hierdie een, eis Fróbel dat ken- 
nisvorme, skoonheidsvorme en lewensvorme opgemerk moet word. 
Wat verstaan hy hieronder?

Die mens is ’n denkende of kennende, ’n voelende en ’n handelen- 
de of willende wese. As ’n mens dus die kind waarlik wil opvoed, moet 
stof gebied word vir die denkende verstaan, vir die voelende gemoed 
en vir die handelende wil. Hiertoe bied die kennisvorme, die skoon- 
heidsvorm en die lewensvorme die middel.

Die kind moet die kubus, die derde speelgawe, agtereenvolgens ver- 
deel in twee pilare van vier kubusse elk, in twee horisontale lae van 
vier elk, in vier pilare van twee kubusse elk, ensovoorts. Hy moet daar- 
by oplet deur watter hoeke, vlakke en lyne die liggame begrens word, 
hoeveel “balke” in een laag gaan, ensovoorts — dit is kennisvorme.

Die agt kleiner kubusse van hierdie speelgawe kan ook gebruik word 
om sterre, kruise, ensovoorts te vorm. Omdat simmetriese figure 
gunstig inwerk op die skoonheidsin, noem Fróbel derglike kombina- 
sies skoonheidsvorme.

Ten derde kan daar met die klein kubusse nog figure gebou word 
wat enigsins lyk op voorwerpe uit die daaglikse lewe soos ’n tafel, 
’n bank, ’n stoel, ’n leer, ensovoorts — dit is lewensvorme.

(d) Ander speelgawes is mosaïekplaatjies, legstrokies, krale, ertjies, vleg- 
matjies, voulatjies, klei, sand, papier en karton.

(4) Manipulerende en handvaardige aktiwiteite as onderrigmiddele: Sodra die 
kind die speelgawes bemeester het, is hy aan manipulerende en handvaar- 
dige aktiwiteite bekend gestel waardeur hy sy eie vorme moes skep. Dit 
het verband gehou met die liggaamlike, kognitiewe en sosiale wording 
van die kind en het hom bekend gestel met die begrippe diversiteit, oor-
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eenkomste en verskille. Vir Fróbel was dit alles van kardinale belang om 
uiteindelik die essensie van die werklikheid te begryp. Hy het vier hoof- 
aktiwiteite in gedagte gehad, naamlik die vou van papier, teken, die rang- 
skik van stokkies en tuinwerk. Laasgenoemde was pedagogies gesproke 
die belangrikste aktiwiteit aangesien die kind se aktiwiteite in die tuin 
saam met ander bygedra het tot die sosialisering van die kind en sy self- 
ontdekking.

Fróbel se betekenis vir die opvoedingsdenke en -praktyk kan kortliks soos 
volg opgesom word:

•  Hy was die eerste om die opvoedingswaarde van leer deur doen, van moto- 
riese uiting, selfwerksaamheid en skepping veral deur spel te beklemtoon; 
nie soseer om hul liggaamlike voordele nie as wel om hul verstandelike, 
maatskaplike en sedelike waarde.

•  Fróbel het natuurstudie, tuinbou en skooluitstappies benadruk, nie alleen om- 
dat hulle feitekennis omtrent die natuur verskaf nie, maar ook om hul waar- 
de as middels tot sedelik-godsdienstige vorming en geestelike insig, en om- 
dat hulle as grondslag en prikkel dien vir die ingebore belangstelling en 
spontane aktiwiteite by die kind.

•  Fróbel was die eerste om die opvoedingswaarde van handwerk as middel 
tot selfuiting, tot ontwikkeling deur konstruktiewe skeppingswerk, tot prak- 
tiese toepassing van abstrakte denkbeelde en eindelik tot sedelike, gods- 
dienstige en estetiese vorming te verdedig.

•  Ook sy nadruk op opvoeding deur maatskaplike samewerking as middel 
om die denke te ontwikkel en die karakter te vorm, verdien melding.

Fróbel se denkbeelde het in sowel Europa as in Brittanje en in die VSA groot 
invloed uitgeoefen en dit is geen wonder dat ons in die moderne kindertuin 
’n hele verskeidenheid van Fróbel se idees terugvind nie.

5 .2 .4 .3  Baanbrekers m et betrekking tot die ontw ikkeling van 
kleinkinderopvoeding in Brittanje

(a) R obert Owen (1771 -  1858) en die eerste “infant school”
(bewaarskool)

Tydens die agtiende en ook in die negentiende eeu, het daar in die Britse 
stede en dorpe dame schools (huisvrouskole) ontstaan. Hierdie skole is gewoon- 
lik deur behoeftige, ouerige dames geopen wat vir ’n paar sente per week 
die kinders van buitenshuis werkende ouers opgepas het. Hierdie dames was 
meesta! swak geleerd en was nie onderwyseresse in die ware sin van die woord 
nie. Die dame schools kan nietemin as die voorlopers van die latere Engelse 
bewaarskole (infant schools) beskou word.
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Een van die persone in Brittanje wat hom die lot van verwaarloosde kin- 
ders aangetrek het, was Robert Owen, mede-eienaar van katoenspinmeulens 
in New Lanark (Skotland) en die stigter van die eerste bewaarskool in Brit- 
tanje. Owen het geglo dat allerlei euwels na ongeletterdheid/ongeleerdheid 
teruggevoer kan word. In dié verband het hy hom soos volg uitgelaat: Idle- 
ness, poverty, crime, punishment, are all the necessary consequences of ig- 
norance” (Owen, A new view ofsociety, oressays on the formation ofthe human 
character (1813), soos aangehaal in Raymont 1937:70-71). Omdat, so het hy 
beweer, die kind se geaardheid en denkwyse reeds voor sy tweede lewens- 
jaar gevorm word, is dit noodsaaklik dat hy reeds vanaf geboorte aan die reg- 
te vormingsinvloede blootgestel moet word.

Op grond van sy vaste oortuigings met betrekking tot die belangrikheid 
van opvoeding, is dit verstaanbaar dat Owen in Januarie 1816 'n skool vir 
die kinders van sy fabriekswerkers onder die naam “Institute for the forma- 
tion of character” geopen het. Dié afdeling van die skool wat die jongste kin- 
dertjies gehuisves het, is die infant school genoem. In Junie 1816 het Owen 
die werksaamhede van die skool soos volg beskryf: “The formation of good 
habits, and of a disposition towards mutual kindness and forbearance . . . The 
children are also taught whatever may be supposed useful, that they can un- 
derstand and this instruction is combined with as much amusement as is found 
to be requisite for their health and happiness” (Owen, Minutes of Evidence 
taken before the Select Committee appointed to inquire into the Education ofthe 
Lower Orders of the Metropolis, Third Report, London, soos aangehaal in 
Raymont 1937:78).

As onderwyser vir die skool het Owen vir James Buchanan (1784 — 1857) 
aangestel en hom die volgende opdrag gegee: geen lyfstraf moes hoegenaamd 
toegepas word en die kleuters moes nie met boeke “lastig geval” word nie. 
Hulle moes eerder deur middel van eenvoudige gesprekke oor die gebruike 
en die eienskappe van die gewone dinge rondom hulle onderrig word op so 
’n wyse dat die kind se nuuskierigheid geprikkel sal word en hom sal uitlok 
om vrae te vra. (Buchanan het in 1818 in 'n Londense infant school gaan werk. 
In 1839 is hy na Nieu-Seeland gestuur as onderwyser van die infant school 
wat daar gestig is, maar hy het besluit om in Kaapstad agter te bly. Later 
het hy na Pietermaritzburg verhuis waar hy in 1857 oorlede is.)

Basies het Owen se opvoedkundige denkbeelde berus op sy opvattinge aan- 
gaande die menslike natuur en die invloed van onderrig en omgewing op die 
karakter. Hy het aangevoer dat die karakter van die mens nooit deur homself 
nie, maar deur sy opvoeding en omgewingsfaktore gevorm word. Aangesien 
die mens goed gebore word, kan goeie opvoeding en die regte omgewingsin- 
vloede hierdie goedheid ongeskonde laat voortduur. Daarom het Owen daar- 
op aangedring dat die kind van kleinsaf geleer moet word om korrek te han- 
del en te dink en verhinder moet word om valse en bedrieglike gewoontes 
aan te kweek. Hy het dit voortdurend beklemtoon dat die karakter grootliks 
in die kleinkinderjare gevorm word en dat blywende indrukke gedurende die 
eerste lewensjare vasgelê word. Ten spyte van die belangrikheid wat hy aan
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die vroegste kindertyd toegeken het, wou Owen nie dat formele onderwys 
te vroeg laat begin nie.

Hy was bewus van die nadele daaraan verbonde om die ontwikkelende ver- 
moëns te oorlaai of om toe te laat dat die geheue hom die plek toeëien van 
die rede en waarneming. Verder moet alle onderrig interessant gemaak word 
deur ’n beroep te doen op die kind se sintuie, en nie slegs op sy onthouver- 
moë nie. Die opvoeding moet ook ’n groot element van ontspanning en ver- 
maaklikheid vir kinders van alle ouderdomme insluit. Vir die jonger kinders 
moet dit geheel en al net van laasgenoemde aard wees. Die jong kind moet 
nie direk onderrig word nie, maar moet omring word met ’n atmosfeer van 
onderlinge konsiderasie waardeur die regte grondslag gelê word vir die for- 
mele onderwys wat later volg. Owen se onderwysstelsel vir die jong kind was, 
op morele gebied, hoofsaaklik gemik op voorskrifen maatskaplike voorbeeld.

Owen wou nie almal identies na een beeld vorm nie: hy wou ruimte laat 
vir die groei van die persoonlike sowel as die maatskaplike potensiaal van elke 
mens. Daarby het hy ’n vaste vertroue in die vermoë van die kind om selfstan- 
dig te leer en te dink. Hy het dan ook die noodsaaklikheid dat die onderwyser 
elke kind moet bestudeer, dat hy elkeen wat gehelp moet word om te begryp 
sowel as om bloot van buite te leer en te herhaal, as ’n redelike wese moet 
beskou, voortdurend beklemtoon.

Owen het veral die belangrikheid om meer as een sintuig te betrek en om 
in die onderwys van sowel die gehoor as die gesig gebruik te maak beklem- 
toon. Hy wou hê dat die kinders gedurende die somer onderwys in die opelug 
moet ontvang; daar moet in die veld gestap en die natuur moet direk bestu- 
deer word en daar moet eenvoudige speletjies gespeel word. Daar moet in 
die onderwys gebruik gemaak word van kaarte, afbeeldinge, gekleurde blok- 
kies en vierkante; op dié wyse moet die visuele vermoëns in die onderwys 
benut word. Hy het die onderwysers voortdurend gewaarsku om nie die kind 
te ooreis deur gedurig sy aandag te eis en lesse te gee wat meganies geleer 
moet word sonder dat daar deeglike begrip aanwesig is nie. (Afgesien van 
elementêre onderrig in lees, reken en skryf, moet sang en dans ’n belangrike 
plek in die onderwys beklee.)

Bo alles moet daar in gedagte gehou word dat Owen opvoeding volgens 
hierdie riglyne nie slegs vir ’n groepie bevoorregte enkelinge geëis het nie, 
maar wel as die geboortereg van alle kinders, hoe armoedig hul ouers ook mag 
wees.

Owen se onderwysbeginsels in die skool te New Lanark

Owen se oudste seun, Robert Dale Owen (1801 -1877), het vir ’n aantal jare 
onderwys gegee te New Lanark en was ’n entoesiastiese ondersteuner en na- 
volger van sy vader se denkbeelde. In 1824 het hy ’n interessante boek die 
lig laat sien oor die opvoedingswerk wat te New Lanark gedoen is in die tyd- 
perk 1816 tot 1824, naamlik An outline ofthe system of education at New La- 
nark (Glasgow, 1824). Die volgende is uittreksels uit dié boek:
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Beginsels waarop onderwys te New Lanark berus het:

(1) Die kinders moes regeer word nie deur strengheid nie, maar deur liefde 
en vriendelikheid; hulle moes opgewek word tot vlyt, deur in hulle die 
wens te skep om alles deeglik te leer wat aan hulle onderrig word.

(2) Alle vorme van beloning en straf moes uitgeskakel word; al wat toege- 
laat moet word, is die natuurlike beloning wat voortspruit uit ’n kind se 
dade, dit wil sê die vanselfsprekende gevolge daarvan, hetsy onmiddel- 
lik of verwyderd.

(3) Een van die groot doelstellings van die opvoeding is om die kind se ge- 
luk te verseker. Daarom is sang en dans by die onderrig ingesluit; dit 
sou bydra tot die gesondheid en geluk van die kinders. Die kind moet 
egter voortdurend daarop gewys word dat sy eie geluk ten nouste saam- 
hang met die geluk van die gemeenskap waarvan hy deel gevorm het.

(4) ’n Kind wat hom onbehoorlik gedra, word nie beskou as ’n voorwerp van 
blaam nie maar van bejammering. Daar moet van die standpunt uitge- 
gaan word dat indien die kind ten volle besef wat die gevolg van sy sleg- 
te gedrag gaan wees, hy dit sal verander. Die taak van die onderwyser 
is om hierdie besef by hom in te skerp.

(5) In gevalle waar berisping wel nodig is, moet dit in ’n gees van minsaam- 
heid en mensliewendheid geskied.

(6) Die onderwyser moet geliefd wees onder sy leerlinge — daar moet geen 
vrees vir hom wees nie. En hoewel die kinders te alle tye met hul onder- 
wysers mag praat wanneer omstandighede dit toelaat, moet die onder- 
wyser se gesag nie daardeur ondermyn word nie.

(7) Die leerstof wat die leerlinge moet baasraak, moet op die prettigste, aan- 
genaamste en interessantste manier moontlik aan hul oorgedra word.

(8) Indien daar opgemerk word dat die belangstelling of aandag van die leer- 
linge nie verkry of behou kan word nie, moet daar nie by die kind na 
die oorsaak gesoek word nie, maar wel by die les self en by die manier 
waarop die les deur die onderwyser voorgedra word.

(9) Die aandag van die leerlinge moet nooit te lank by een onderwerp be- 
paal word nie.

(10) Enige onnodige beperkinge op die kinders moet uit die weg geruim word 
en hulle moet in alle opsigte, insoverre dit saamgaan met goeie orde, vol- 
kome vryheid geniet.

Robert Owen het die werksaamhede in hierdie skool in sy eie woorde soos 
volg saamgevat:

The children are received into a preparatory or training school at the age of 
three, in which they are perpetually superintended, to prevent them acquiring 
bad habits, to give them good ones, and to form their dispositions to mutual 
kindness and a sincere desire to contribute all in their power to benefit each 
other; these effects are chiefly accomplished by examples and practice, precept
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being found of littie use, and not comprehended by them at this early age; the 
children are taught also whatever may be supposed useful, that they can un- 
derstand, and this instruction is combined with as much amusement as is found 
to be requisite for their health, and to render them active, cheerful and happy, 
fond of the school and of their instructors.

(Owen, Minutes o f Evidence taken before the Select Committee 
appointment to inquire into the Education o f the Lower Orders 

of the Metropolis soos aangehaal in Rusk 1967:131)

Hoewel spel as ’n natuurlike en gewaardeerde aspek van kinderlike gedrag 
beskou is en in die skool toegelaat is, is die pedagogiese betekenis daarvan 
nie ten volle deur Owen besef nie en daarom moes alle spel buite op die “speel- 
grond’’ plaasvind. Hiertoe het die kleintjies genoeg geleentheid gehad aan- 
gesien hulle slegs “skool gegaan’’ het vir ongeveer twee ure en die oorbly- 
wende deel van die dag toegelaat is om volkome vry, maar onder toesig van 
’n jong dame, op die geplaveide skoolgrond rond te beweeg en hulself te 
vermaak.

Tydens die “skoolgaan’’-ure is die kleintjies op liefdevolle wyse goeie en 
hoflike maniere geleer en is hulle terselfdertyd onderrig in die kuns om op 
’n vriendelike en kalm wyse met ander maatjies te verkeer.

O psom m enderwys kan daar gestel word dat daar ’n rykdom van geson- 
de verstand in Owen se opvoedkundige gedagtes is. Sy teorie oor die vorming 
van karakter is basies korrek, sy beklemtoning van die morele grondslag van 
die opvoeding as ’n manier om met die natuur saam te werk, is kemgesond 
en die aandag van hedendaagse opvoeders waardig; en sy aandrang op goeie 
gesondheid en gesonde ontspanning as die grondslag van ons opvoedingswerk 
is ook vandag nog van betekenis. Daar word met hom saamgestem dat goeie 
gewoontes, wat grootliks afhanklik is van die gesondheid en die liggaamlike 
gewoontes wat in die jeug aangeleer word, op diepgaande wyse beïnvloed 
word deur geestelike voeding (Eng.: nurture) en dat die grootste deel van die 
menings wat algemeen in die samelewing gehuldig word die produk is van 
die maatskaplike en kulturele milieu. Ten laaste word daar saamgestem met 
Owen dat die werklike onderwys moet interesseer sowel as onderrig, en so- 
wel die verbeeldingskrag as die geheue van die kind moet betrek.

(b) Samuel Wilderspin (1791 -  1866) en die 
Be waarskool vereniging

Wilderspin is deur Buchanan (oud-onderwyser van New Lanark se infant 
school) in Londen opgelei as bewaarskoolonderwyser en het in 1820 in die 
Spitalfields Infant School (die tweede skool na die model van Owen) begin werk. 
Owen self het aan Wilderspin algemene en gedetaileerde instmksies gegee 
oor “how to act with the children, and to govern them without punishment, 
by affection and undeviating kindness’’ (Owen, Life of Robert Owen, written 
by himself, aangehaal in Rusk 1967:147). Wilderspin is ook deur die opvat-
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tinge van Pestalozzi beïnvloed as gevolg van sy verbintenis met J.P. Greaves 
aan wie Pestalozzi verskeie briewe rakende sy metode gerig het (kyk par. 
5.2.4.2(a)).

Op grond van die sukses wat Owen met ’n ietwat “verbeterde” of aange- 
paste “Owen-model” behaal het (Wilderspin het o.m. van die monitorstelsel 
wat Owen verwerp het, gebruik gemaak, asook lyfstraf in sy skool toegelaat), 
is daar weldra bewaarskole in heelwat groot stede van Brittanje gestig en 
mettertyd het daar ’n Bewaarskoolvereniging tot stand gekom. Na die dood 
van sy vrou (en helper in die skool) het Wilderspin die reisende sekretaris 
van die Londense Bewaarskoolvereniging geword met die opdrag om lesings 
oor sy metodes te lewer en nuwe bewaarskole te stig.

Wilderspin het verskeie invloedryke werke oor kleinkinderopvoeding ge- 
skryf. Sy eerste boek On the importance of educating the infant children of the 
poor wat in 1823 verskyn het, het ook in Europa en die VSA vrye aanklank 
gevind.

Wilderspin se pedagogiese denkbeelde en beginsels kan kortliks soos volg 
saamgevat word:

•  Opvoeding in die kleinkinderjare is van die grootste belang want “it is con- 
fessed on all hands that our first impressions are the most powerful, both 
as to their immediate effects and future influence; that they not only form 
the character of our childhood, but that of our maturer years” (Wilderspin, 
The infant system, for developing the intellectual and moral powers of all 
children, from one to seven years of age (1840) soos aangehaal in Forest 
1927:74).

•  Die opvoedingsdoel moet omvattend wees en voorsiening maak vir die gods- 
dienstige en intellektuele vorming van die kind.

•  Die groot geheim van kleinkinderopvoeding is “to descend to their level, 
and become a child . . . and not to expect in infancy what is only the pro- 
duct of after years” (Wilderspin, Early discipline illustrated (1832) soos aan- 
gehaal in Rusk 1967:148 en Raymont 1937:103).

•  Die kind is van nature goed maar dit moet in gedagte gehou word dat hy 
alte maklik “evil inclinations” by volwassenes naboots. Die goeie word egter 
ook nagevolg en “examples of virtuous behaviour — propriety, temperance, 
the provision of innocent amusement — by parent or teacher were the best 
antidotes to antisocial tendencies in children” (Wilderspin, Infantpoor (1823) 
soos aangehaal in McCann & Young 1982:55). Wilderspin het verder ge- 
postuleer dat God in elke kind ’n “ewige gewete” (etemal conscience) ge- 
plaas het wat hom in staat stel om tussen reg en verkeerd te onderskei. 
Ouers en onderwysers moes egter toesien dat hierdie ingebore gawe nie 
afstomp nie.

•  Kinders leer met behulp van hul sintuie. Deur veral hul oë en hande te 
gebruik ondersoek hulle dinge en ontdek (verkry) sodoende nuwe kennis. 
Daarom moes sintuiglike waameming deel van die onderriggebeure vorm 
en wel in die vorm van objek- en/of prentelesse.
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•  Die kind het drie natuurlike eienskappe: hy is nuuskierig, hy wil naboots 
en hy wil aktief (besig) wees. Met elkeen van hierdie drie eienskappe moet 
in die opvoedingsgebeure rekening gehou word en dit moet benut word. 
Daarom is afwisseling, bewegingsoefeninge en geleenthede vir aktiewe 
deelname noodsaaklike elemente in die klaskamersituasie. Volgens 
Wilderspin is die kindergemoed ingestel op “endless variety’’ en gedurig 
op soek na nuwe voorwerpe van belangstelling.

•  Opvoeding moet in ’n reeks opeenvolgende fases in ooreenstemming met 
die wordingsaard van die kind verloop. (Wilderspin het egter nie die vrye 
wordingsidee van opvoedkundiges soos Rousseau ondersteun nie. Trouens, 
hy het gewaarsku dat die praktyk om kinders toe te laat “to develop 
naturally implied a preference for the savage rather than the social life.”) 
Dit is die taak van die opvoeder om op grond van sy groter insig en oor- 
deelsvermoë te besluit wat onderrig moet word en hoe dit onderrig moet 
word. Die kind moet toegelaat word om vir homself te dink en om self te 
ontdek, maar dit behoort steeds onder begeleiding van die onderwyser te 
geskied.

•  Die intellektuele vermoë van die kind moet nooit oorbevra word nie. Hy 
moet stappie vir stappie gelei word op die pad wat die natuur aangedui 
het: een ding word bemeester voordat ’n volgende aangepak word. 
Wilderspin het die “onnatuurlike” stelsel “which gives children tasks 
beyond their powers, and for which their infantine faculties are not quali- 
fied” ten strengste afgekeur. Die korrekte metode was om kinders uit te 
lok “to examine, compare and judge, in reference to those matters which 
their dawning intellects are capable of mastering” (Wilderspin, Bolton 
Chronicle, 2 May 1835 soos aangehaal in McCann & Young 1982:157).

•  Kinders leer op verskillende wyses en die handelswyse van ’n kind is nie 
’n onfeilbare riglyn vir sy intellektuele moontlikhede nie. ’n Kind se klaar- 
blyklike gebrek aan deelname in die klaskamer byvoorbeeld wys nie nood- 
wendig heen na traagheid of domheid nie, maar kan sy “method of receiving 
instruction” wees.

•  Spel is uiters belangrik want dit gee uitdrukking aan die “instinctive im- 
pulse to activity” van die klein kindjie. Die speelgrond moet dus voldoen- 
de speelapparaat aanbied waardeur die' kind geleentheid vir oefening (dit 
wil sê liggaamlike vorming) kry. Die speelgrondapparaat moet sodanig wees 
dat wanneer die kinders daarmee speel, hulle die nodige oefening kry en 
selfs kennis opdoen.

•  Simpatieke leiding, vriendelikheid en liefde lewer baie beter resultate met 
betrekking tot die dissiplinering en sedelike vorming van die kind as lyfstraf. 
’n Toegeneë en liefdevolle onderwyser slaag gewoonlik daarin.

Soos reeds opgemerk, het Wilderspin se invloed wyd gestrek en sy bydrae
tot die bewaarskoolbeweging kan moeilik oorskat word.

Hoewel hyself nie in Brittanje met kleinkinderopvoeding gemoeid was nie,
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kan Fróbel tog — vanweë die invloed wat hy in Brittanje gehad het — saam 
met Owen en Wilderspin as ’n baanbreker met betrekking tot die ontwikke- 
ling van kleinkinderopvoeding in Brittanje beskou word.

(c) Die invloed van Fróbel op kleinkinderopvoeding in Brittanje

Die eerste Kindergarten volgens Fróbel se model is in 1854 in Brittanje ge- 
open. Hierdie inrigting en ook die Kindergartens wat later gestig is, het baie 
nou met die bewaarskole ooreengekom, maar was bedoel vir die kinders van 
gegoede ouers. Gedurende die tydperk 1854-1894 is kindertuine nie alleen 
in Londen begin nie, maar ook in Manchester, Belfast, Dublin, Croydon en 
Bedford. In 1874 is ’n Fróbelvereniging in Londen gestig en daar is onmid- 
dellik begin met die daarstelling van lesings vir die opleiding van onderwy- 
sers. Van 1876 af was eksaminering ter verkryging van sertifikate van on- 
derlegdheid in die beginsels en praktyk van die kindertuin, ’n vereiste vir kin- 
dertuinwerksters.

Die Fróbelvereniging se regulasies (vir die jaar 1880) van toepassing op die 
kindertuin-onderwyserseksamen, gee ’n aanduiding van die soort kennis wat 
van die kandidate vereis is; dit het onder meer woordeliks gelui: “KÍndergar- 
ten Gifts and Occupations. Candidates will be examined orally in Class, and 
will be expected to show a practical knowledge of the following: Gifts I -  IV, 
Paper-folding, Stick-laying, Drawing, Painting, Planes of Wood, Laths, Rings, 
Sewing, Pricking, Modelling, Paper-plaiting, Paper-twisting, Paper-cutting, 
Pea-work. Candidates will be required to have worked out fully Fróbel’s 
Drawing, and two other occupations to be announced two years previously. 
No work other than the occupations named will be required, and quality rather 
than quantity will be recognised’’ (Raymont 1937:285).

Die stigting van ’n Nasionale Fróbelunie in 1887 het gevoer tot ’n konsen- 
trasie van daardie deel van die kindertuinbeweging wat in verband gestaan 
het met die eksaminering en sertifisering van onderwyseresse. Geringe wy- 
siginge is van tyd tot tyd deur die Unie in die eksamineringsprogram aan- 
gebring, maar dit was nie voor 1906 dat die “gifts and occupations” uit die 
leerplan verdwyn het nie en met “opvoedkundige handwerk” vervang is; laas- 
genoemde het ingesluit: (a) handwerk as ’n middel tot uitdrukking in verskil- 
lende materiale, (b) konstruksiewerk — wewery en pottebakkery en (c) hand- 
werk wat besondere akkuraatheid in manipulasie vereis. Hierdie verandering 
het hoofsaaklik onder invloed van Dewey se proefnemings en geskrifte plaas- 
gevind (kyk hoofstuk 6 par. 6.4.2).

Net soos in Brittanje het Fróbel se opvoedkundige idees ook aanklank in 
die VSA by ’n aantal invloedryke opvoedkundiges, onder meer Henry Bamard, 
Elizabeth Peabody, Susan BIow en William T. Harris, gevind. Oor genoem- 
de en ander Amerikaanse opvoedkundiges wat ’n bydrae tot kleinkinderon- 
derwys gelewer het, word in die volgende afdeling besin.
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5 .2 .4 .4  Baanbrekers met betrekking tot die ontw ikkeling van 
kleinkinderopvoeding in die V SA

(a) Henry Barnard (1 8 1 1 -1 9 0 0 )  en die bekendstelling van 
Fróbel se idees

In 1855 het Henry Barnard (eertydse sekretaris van die Connecticut Board 
of Education en later Kommissaris van Onderwys) die eerste opvoedkundige 
tydskrif in Amerika uitgegee, naamlik The American Journal of Education. 
Dit is waarskynlik deur hierdie tydskrif en Barnard se bemoeienis dat die 
Amerikaanse opvoedkundige gemeenskap aan die Kindergarten-beweging in 
Duitsland bekendgestel is.

Bamard se bydrae tot die propagering van die kindertuin was so groot dat 
daar dikwels na hom verwys word as die “Vader van die Amerikaanse Kin- 
dertuin”. Hy het die eerste keer met Frobel se idee kennis gemaak op ’n be- 
soek aan ’n Kindergarten-uitstalling op die International Exhihit of Educational 
System in Londen in 1854. Hy was so beïndmk dat hy ’n artikel getiteld 
“Froebel’s System of Infant Gardens” in Julie 1856 in The American Journal 
of Education gepubliseer het. Hy het ook verskeie openbare referate in dié 
verband gelewer.

As stigterslid van die American Froebel Union het hy die waarde van die 
vrou as kindertuinonderwyseres beklemtoon en aangevoer dat “the mother- 
ly instinct of female teachers can constitute a powerful force for checking 
the passions of men, which threatens to tum class against class, section against 
section” (aangehaal in Osborn 1980:59). Volgens Barnard was die kindertuin 
by verre “the most original, attractive, and philosophical form of infant de- 
velopment the world has yet seen” (Barnard, “Letter to President of the 
American Froebel Union” in Kindergarten and Child Culture Papers, p.3 soos 
aangehaal in Weber 1969:24).

As Kommissaris van Onderwys (sedert 1867 tot 1888) het Barnard steeds 
Fróbel se kindergartenprogram bekend gestel. Dit was deur sy invloedryk- 
heid, sy raadgewings, sy korrespondensie en sy publikasies dat die 
Kindergarten-beweging in Amerika op dreef gekom het. In sy inleidende op- 
merkings tot Kindergarten and Child Culture Papers het hy op die volgende 
wyse voorspraak vir doeltreffende kleinkinderopvoeding in Amerika gemaak:

Our hopes of a better popular education for our country and the world rest on the 
universal understanding and recognition in the family and the school, of the funda- 
mental ideas of Froebel as the law of human development, and of the institutional 
methods of both Pestalozzi and Froebel, as the surest process at once of mental 
discipline and valuable attainment.

(Barnard, Kindergarten and Child Culture Papers 
soos aangehaal in Weber 1984:44)
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Barnard het die regte klimaat en ingesteldheid vir die stigting van Kinder- 
gartens in die VSA geskep. Onder hierdie omstandighede het Margarethe 
Schurz op die toneel verskyn.

(b) Margarethe Schurz en die eerste Duitse “K indergarten” in 
Am erika

Carl en Margarethe Schurz het in 1852 vanuit Duitsland na Amerika geïm- 
migreer en hulle in Watertown (’n Duitse gemeenskap) in Wisconsin gevestig. 
Met Frobel se Kindergarten in gedagte en ten behoewe van die opvoeding 
van haar eie kinders het Margarethe in 1856 die eerste Kindergarten in 
Amerika in haar woning gestig. Hier is ses kinders (haar eie twee en vier van 
familielede) volgens die Fróbel-metode deur medium van Duits onderrig. Nadat 
nog kinders van familie en vriende by die groepie aangesluit het, is die 
“skooltjie” verskuif na ’n gebou in die middel van die dorp. Fróbel se speel- 
gawes en handvaardigheidsaktiwiteite, sy speletjies en liedjies is gebruik om 
die kinders besig te hou. Dié skool is in 1858 gesluit.

In 1859 het Margarethe en haar dogter, Agathe, met Elizabeth Peabody 
kennis gemaak. Hierdie historiese ontmoeting sou ’n verreikende invloed op 
die uitbreiding van die Kindergarten in Amerika hê. Peabody was so beïn- 
druk deur Agathe se optrede en het so geïnteresserd geraak in die Kinder- 
garten dat sy kort na die ontmoeting haar eie skool geopen het.

(c) Elizabeth P. Peabody (1804 -  1894) en die eerste Engelse 
“K indergarten” in Am erika

Afgesien van Peabody se kennismaking met Fróbel se idees deur Margarethe 
Schurz, het ook Barnard se artikel waarin die Londense Kindergarten- 
uitstalling beskryf is, haar belangstelling gewek. Nadat sy Fróbel se inleiding 
tot Menschenerziehung (Opvoeding van die mens) wat deur Schurz aan haar 
gestuur is, gelees het, het sy in 1860 die eerste Engelse Kindergarten in Boston 
geopen. Hierdie skooltjie was onmiddellik gewild en ’n assistent (Peabody 
se suster Mary Mann) moes spoedig aangestel word om aan Elizabeth hulp 
te verleen. In 1863 het Peabody en haar suster saam die Moral Culture of 
Infancy and Kindergarten Guide uitgegee. Dit was die eerste Amerikaanse 
handleiding oor die Kindergarten waarin die filosofie van Fróbel onderskryf 
en die gebruik van objeklesse beklemtoon is.

Nieteenstaande die finansiële sukses en die klaarblyklike geluk van kin- 
ders in die skooltjie, was Peabody van mening dat haar begrip en toepassing 
van sekere beginsels van Fróbel se filosofie nie na wense was nie. Daarom 
het sy op 55-jarige leeftyd ’n studiereis na Europa onderneem (1867-1868) 
om die leemtes in haar kennis op te knap. Na haar terugkeer na Boston het 
sy die res van haar lewe gewy aan die regstelling van haar aanvanklike “foute” 
en die verkondiging van die “ware” beginsels van Fróbel se stelsel, deur mid-
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del van geskrifte en gesprekke en lesings wat sy dwarsoor Amerika gelewer 
het. Verder het sy die Kindergarten Guide in 1877 onder die titel Guide to 
the Kindergarten and Moral Culture of Infancy hersien en ook in 1886 haar 
lesings uitgegee in ’n bundel Lectures in the training schools of Kindergartners.

Peabody het kindwees gerespekteer as dié tydperk wanneer gemeenskap 
met God die maklikste verwesenlik kon word. In elke kind het sy die moontlik- 
heid van die volmaakte mens gesien; vir haar was “every individual child . . . 
a momentum of God’s creativeness which the human Providence of Education 
must take as its datum” (Peabody, Lectures soos aangehaal in Weber 1969:26). 
Die goeie was in die kind teenwoordig, maar dit het vertroeteling en ontplooi- 
ing nodig gehad. Daarom het sy in haar lesings die godsdienstige en geestelike 
aspekte van die opvoeding beklemtoon en haar toehoorders oortuig van die 
verhewe en heilsame invloed wat die Kindergarten op elke jong kind kon hê. 
In dié verband het sy gesê: “Moral education is the Alpha and Omega of the 
Kindergarten". (Peabody, Ibid. aangehaal in Weber 1969:26-27).

Peabody is in haar navolging en propagering van Frobel se idees ondersteun 
deur Susan Blow en William T. Harris.

(d) Susan Blow (1843 -  1916) en William T. Harris (1835 -  1909) 
as die stig ters van die eerste nie-private “K indergarten”

Susan Blow (’n toegewyde onderwyseres van St. Louis) en William T. Harris 
(Superintendent van die St. Louis Public Schools in Missouri vanaf 1868-1880 
en Kommissaris van Onderwys vanaf 1889 -  1906) was leiers van ’n klein maar 
ernstige groep onderwysers en onderwysbestuurders wat daadkrag verleen 
het aan die instelling en uitbreiding van kindertuinonderrig as deel van die 
openbare skoolstelsel in Amerika. Dit was juis Harris wat Susan BIow in 1870 
gevra het om ’n Kindergarten in die Des Peres primêre skool in St. Louis te 
open. Net soos Harris, was Blow reeds vir geruime tyd geïnteresseerd in die 
kindertuin se moontlikhede en daarom het sy geredelik tot die stigting van 
die kindertuin ingestem. In 1873 is die eerste nie-private kindertuin as deel 
van ’n openbare primêre skool dus gestig. In 1877 het Blow haar kindertuin- 
kennis in Duitsland gaan verbreed.

In sy jaarverslag van 1875 het Harris verklaar dat die Des Peres-eksperiment 
’n groot sukses was. Vir hom het die betekenis van die kindertuin in die 
vorming van aktiewe individue gelê en in die vorming van “the will in cor- 
rect habit, and . . . the intellect in a correct view of the world” (Harris, “How 
imitation grows into originality and freedom” in Kindergarten Magazine, XI, 
May 1889 soos aangehaal in Weber 1969:28).

Blow self het die kindertuin hoog aangeslaan. Sy het onder meer beweer 
dat kindertuinkinders hulself geredeliker aan skooldissipline onderwerp as 
dié kinders wat direk primêre skool toe gaan; dat hulle in staat is om onaf- 
hanklik te werk; dat hulle vermoëns met betrekking tot waarneming, reken- 
kunde, natuurstudie en taalbegrip beter is as dié van hul maatjies wat nie
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’n kindertuin bygewoon het nie en dat hulle gou die leiding in die primêre 
skoolklasse oorneem.

’n Besondere bydrae van Susan Blow was dat sy heelwat nuwe idees in die 
Amerikaanse kindertuin ingevoer het: tuisbesoeke, moeder-vergaderings, 
velduitstappies, natuurstudie en tuinwerk as aanvullende didaktiese “mate- 
riaal’’ kan in hierdie verband genoem word.

Soos ander opvoedkundiges, het Blow kinderspel as ’n belangrike faset van 
die opvoedingsgebeure erken. Die kleintjie se geneigdheid tot die verpersoon- 
liking van lewelose voorwerpe was vir haar ’n aanduiding van sy intuïtiewe 
begrip van die eenheid van alle dinge en sy verbeeldingsvolle of “analoë’’ 
spel het sy geïnterpreteer as bewyse van sy vermoë tot simboliese denke. 
Sy was bewus daarvan dat die kind in sy begripsvorming veralgemeen voor- 
dat hy differensieer. Daarom was sy van mening dat simboliese speelgoed 
(soos die vader se kierie as ’n ryperd) noodsaaklik is vir die kind se intellek- 
tuele vorming; die te realistiese speelding sou die kind se verbeelding in ’n 
groot mate beperk.

Afgesien van sekere aanpassings wat gemaak en veranderinge wat aange- 
bring is, was die aard van kindertuinopvoeding in die VSA tot aan die einde 
van die negentiende eeu hoofsaaklik geskoei op die denkbeelde van Fróbel. 
Tydens die laaste dekade van die genoemde eeu het ’n verandering van op- 
vattinge oor kindertuinonderwys egter ingetree, na aanleiding van die invloed 
wat veral G. Stanley Hall se wetenskaplike (sielkundige) studie van die kind 
op kindertuinondersteuners gehad het.

(e) G. Stanley Hall (1844 -  1924) en die invloed wat sy  wetenskap- 
like studie van die kind op die k indertu inpraktyk gehad het

Hall se ongewone veelsydige opleiding in Duitsland en Amerika (wat onder 
meer ’n studie van teologie, filosofie, sielkunde, fisiologie, antropologie, bio- 
logie, anatomie en neurologie ingesluit het) het hom ideaal toegerus om as 
die “vader van kinderstudie” bestempel te word. Hy was die skrywer van 
een van die eerste wetenskaplike boeke oor die kind, naamlik The content 
of children’s minds on entering school wat in 1880 verskyn het. Sy bevindinge 
was gebaseer op ondersoeke wat die noukeurige en gekontroleerde waarne- 
ming van kinders ingesluit het. Op grond van sy bevindinge het Hall veral 
drie belangrike algemene opvoedingsbeginsels beklemtoon:

•  Opvoedingsmetodes en -inhoud moet rekening hou met die feit dat die kind 
langs die weg van wetenskaplike identifiseerbare wordingsfase gedy. Werk- 
like vordering op die gebied van die opvoedingsteorie en -praktyk is slegs 
moontlik op grond van “an ever clearer realization that in the nature of 
childhood itself and its different stages of development must be found the 
norm for all the method and matter of teaching” (Hall, Life and confessions 
ofa  psychologist soos aangehaal in Weber 1969:49).
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•  Vrye, ongekontroleerde spel en kontak in die kleinkindertyd met natuurli- 
ke speelmateriaal soos sand, modder en klei is noodsaaklik vir vordering 
na en as voorbereiding vir die volgende wordingsfase.

•  Die groot hoofspiere van ’n kind ontwikkel voor die fyner byspiere. ’n Klei- 
ner kind moet daarom met groot speelgoed speel sodat die hoofspiere deur 
vrye bewegings geoefen en die byspiere gelyktydig daarmee versterk kan 
word. Wanneer die byspiere voldoende ontwikkel het, sal die kind gereed 
wees om hom met byvoorbeeld Fróbel se speelgawes en handvaardigheids- 
aktiwiteite te bemoei. Volgens Hall was Fróbel se speelgawes dus nie doel- 
matig vir die heel kleintjie se liggaamlike (en intellektuele) wording nie.

Die drie opvoedingsbeginsels wat Hall neergelê het, het daartoe bygedra dat 
Fróbel se speelgawes gaandeweg verfyn is om by die wordingsfases van die 
kind aan te pas. Dit het ook daartoe gelei dat kindertuinonderwysers, soos 
onder meer Patty Smith Hill, oortuig is van die waarde en noodsaaklikheid 
van ’n grondige en wetenskaplike bestudering van die kind. In die bespre- 
king wat volg, sal aangedui word hoe Hill die resultate van kindertuinstudie 
ter verbetering van haar kindertuinwerksaamhede toegepas het.

(f) P a tty  Smith Hill (1 8 6 8 -  1946) en innovasie in die 
“Kindergarten ”

As gevolg van die feit dat Hill daarin geslaag het om haar kindertuinwerk 
in ooreenstemming met toepaslike navorsingsresultate aan te pak en waar 
nodig te verander, het sy reeds in 1893 bekendheid as “innoveerder van klein- 
kinderopvoeding” in die VSA verwerf. In 1895 het sy saam met Hall gewerk 
aan tegnieke rakende wetenskaplike kinderstudie wat verder daartoe byge- 
dra het dat sy van Fróbel se opvoedingsfilosofie wegbeweeg het. Hoewel sy 
nog steeds baie van sy beginsels nagevolg en ook sy speelgawes gebruik het, 
het sy die aanbiedingsmetode gewysig deur veel meer geleentheid vir vry spel, 
eksperimentering, kreatiwiteit en konstruktiewe spel toe te laat. Sy het eg- 
ter heeltemal afgesien van die gebruik van sy handvaardigheidsaktiwiteite 
en realistiese speelgoed soos poppe, waentjies, huisies, bedjies en ander tipes 
meubels tot die kinders se beskikking gestel. Die keuse van die speelgoed 
het haar begrip vir kinderlike belangstelling weerspieël.

Hill se “kurrikulum” het natuurstudie, musiek en speletjies met byvoor- 
beeld poppe, kunsmateriaal en blokkies ingesluit waardeur die aktiwiteits- 
en vryheidsbeginsels (twee beginsels wat die Amerikaanse kindertuin van die 
twintigste eeu oorheers het) sterk beklemtoon is.

Teen die einde van die negentiende eeu was daar dus twee denkrigtings 
met betrekking tot die kindertuin in Amerika te onderskei. Die een was orto- 
doks Fróbeliaans en het Susan Blow gevolg, die ander was heterodoks en het 
die kindertuinbeginsels gevolg soos uiteengesit deur onder meer Patty S. Hill. 
Uit die volgende hoofstuk sal afgelei kan word of een van hierdie twee rig- 
tings in die twintigste eeu die botoon gevoer het.
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5.3  Gevolgtrekking met betrekking tot kleinkinder- 
opvoeding in die negentiende eeu

Uit die voorafgaande bespreking blyk dit duidelik dat die kind gedurende die 
negentiende eeu toenemend in aanmerking geneem is wanneer daar vir sy 
opvoeding beplan en sy opvoeding besin is. In hierdie verband het die vol- 
gende belangrike winste met betrekking tot die opvoeding van voorskoolse 
kleintjies beslag gekry:

•  Die opvoeding van die kind is ’n allesomvattende en allesinsluitende vormings- 
gebeure (opvoeding is ’n totaliteitsgebeure). ’n Gekultiveerde, beskaafde en 
opgevoede mens is ’n mens wie se psigiese, fisiese en intellektuele ver- 
moëns in gelyke mate gevorm en geslyp is. Dit beteken dat al die essen- 
siestrukture waardeur beskaafde menswees gekenmerk word, in samehang 
en in ewewig verkeer. In terme van kleinkinderopvoeding beteken dit dat 
al die aspekte van volwassenheid (of dan die essensiestrukture van mens- 
wees) byvoorbeeld die liggaamlike, die etiese, die religieuse, die estetiese, 
die ekonomiese, die nasionale, die rasionele en die wilsaspekte gevorm moet 
word.

•  Die opvoeding moet in ooreenstemming wees met die kind se bevattingsvermoë 
en belangstelling. Daar kan nooit meer van ’n kind vereis en geëis word 
as waartoe hy gereed en in staat is nie. Die onmoontlike moet nooit van 
’n kleintjie verwag word nie. As ’n kind werklike en konstante belangstel- 
ling in iets toon, is dit meermale ’n aanduiding dat hy gereed is om daar- 
oor onderrig te word. ’n Kind se belangstelling toon normaalweg ’n oor- 
eenkoms met die wordingsfase waarin hy verkeer. Die kleintjie behoort 
al spelende te leer.

•  Die belangrikheid Vcin sintuiglike waameming en spontane aktiwiteit as konsti- 
tuente van die onderrig- en leergebeure kan moeilik oorbeklemtoon word.

•  Begrip, respek, toegeneentheid en liefdevolle omgang is noodsaaklike voorver- 
eistes vir die suksesvolle opvoedingsbemoeienis met veral die kleiner kind.

Die toepassing van hierdie insigte met betrekking tot die opvoeding van die 
voorskoolse kind, tesame met die resultate van verdere kinderstudies het daar- 
toe gelei dat die twintigste eeu as die EEU VAN DIE KIND bekend sou word.
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