
10. Die kleuter word ‘n kind [2] 

Ewe skielik interesseer die fantasiewêreld van Rooikappie en Sneeuwitjie en Sinterklaas hulle nie meer 
nie. Hulle begin onderskei tussen sigbaar en onsigbaar, konkreet en denkbeeldig en vind dit daarom 
soms selfs belaglik as iemand van hulle ouderdomsgroep nog in ’n konkrete Kersvader glo — of in die 
muis wat geld vir wisseltande bring. 

Die kind se wêreld word groter. Daarmee gaan 'n byna onbevredigbare weetgierigheid gepaard. En dié 
weetgier word hoe later hoe minder met antwoorde oor die doel van dinge bevredig. Aanvanklik is die 
vraag: “Wat doen dié ding?” of: “Waarvoor gebruik 'n mens dit?”, maar van sewe, agt jaar oud af verander 
die vraag na: “Hoekom lyk dié ding so?” of “Waar kom dit vandaan?” Hy wil sy hele wêreld ontdek en is 
geneig om — binne die perke van sy eie vermoë - ontledend en krities na dinge en verskynsels om hom 
te kyk. Piaget praat van ‘n “konkrete operasionele denke” wat by die kind ontstaan en Fowler noem hom 
'n klein “empiris”. Wat hulle daarmee wil sê, is dat kinders van dié ouderdom daarop staan dat iets wat jy 
vir hom sê, “bewys” moet word. 

Abstrakte begrippe, wat in die vroeëre skooljare vir hom ontoeganklik was, begin gaandeweg vir hom sin 
maak en in die laat-puberteit neem die ideë-wêreld sy plek langs die konkrete wêreld in. Die kind van 
nege tot tien jaar oud het egter nog net ‘n beperkte vermoë om nie-letterlike taal te verstaan. Hulle 
hanteer figuurlike begrippe meestal deur vir hulle redelik letterlike voorstellings te maak van wat die 
figuurlike begrippe beteken. 

Waarskynlik omdat die skool in ‘n groot mate in sy weetgierigheid voorsien — hy leer daar immers lees 
en skryf en reken - word die juffrou die gesagsfiguur, ten minste wat kennis betref. As juffrou per abuis 
sou sé die son kom in die weste op, sal geen ensiklopedie hom van die teendeel oortuig nie. 

By ouderdom tien tot twaalf kom daar ander gesagsfigure in sy lewe: sportfigure, musiekmakers, 
presteerders op dié of daardie terrein van die lewe. Foto's van dié helde versier sy kamer. Hy wil aantrek 
en stap en lag soos dié figure doen. Hy wil soos hulle wees. En as hy iets van daardie helde kan besit, soos 
'n pet of 'n handtekening, is dit die toppunt van vreugde. 

Terselfdertyd word die eertydse kleuter, wat alles trots vir Ma en Pa kom wys en vertel het, algaande 
meer geslote en in homself gekeer. Hy begin dinge in homself opsluit en daaroor broei. Daar begin 
verstoppings in die kanaal tussen ouer en kind verskyn. 

Die kind word nou ook minder ek-gesentreerd. Hoewel hy nog steeds redelik egosentries dink, kan hy 
dinge uit ’n ander persoon se oogpunt begin insien. Dié vermoë ontwikkel namate sy maats vir hom al 
hoe belangriker word en hy al hoe meer werklik vir hulle omgee. 

Die samehorigheid van sy groep is vir hom belangrik. 

Daarom het kindergroepe redelike sterk reëls waaraan lede van ‘n groep moet beantwoord. Hy ontwikkel 
ook ’n sin vir regverdigheid en ’n vermoë om nood raak te sien en om ’n ander se lewenslot te deel: hetsy 
vreugde of smart. 

Waar die kleuter meestal doen wat vir hom lekker is om te doen, begin die kleiner kind mettertyd — so 
by ouderdom ses tot sewe —'n gevoeligheid ontwikkel vir kritiek, sodat hy sensitief word vir die 



goedkeuring en afkeuring van sy optrede deur sy gesagsfigure en ’n goeie idee begin vorm van “goed” 
en “kwaad”. Die eerste tekens van 'n gewete word sigbaar. Nou is dit nie meer slegs ouerlike goedkeuring 
en afkeer wat oor goed en kwaad beslis nie, maar die kind ontwikkel ’n vermoë om in te sien wat vir 
homself én sy groep goed is en wat kwaad veroorsaak. 

Nog later, om en by die ouderdomme nege tot tien, begin hy en eie “ideale ek” ontwikkel, ’n 
sterkerwordende beeld van die soort mens wat hy graag wil wees. Die karakter van die “ideale ek” word 
onder meer deur die karakter van sy heldefigure bepaal. Hy begin homself aan die hand van dié “ideale 
ek” oriënteer en meet. Goed en kwaad word deur dié standaarde bepaal. Daarom meet hy ook sy sukses 
en mislukking aan daardie standaarde. Waar die kleiner kind, wanneer hy so opgetree het dat dit ouerlike 
misnoeë opwek, bloot vrees vir verwerping, begin hy nou hoe langer hoe meer egte teleurstelling — selfs 
berou — ervaar wanneer hy sy “ideale ek” nie kan uitleef nie. oa 

Tussen die ouderdomme twaalf tot veertien verlaat hy alweer hierdie fase om oor te gaan in die 
prepuberteitsfase. Dan is hy alweer op die rand van die volwasse wêreld —’n oorgang met sy eie krisisse, 
waarop dié boek nie ingaan nie. 

Elk van die “eienskappe” van die ses- tot twaalfjariges kan ons godsdiensonderrig rigting gee en ons help 
beplan aan die stof én manier van aanbieding wat vir dié ouderdomsgroep die beste is. 

Ons moet egter onthou dat ons hier maar net aandag gegee het aan één van die fasette van kinders se 
ontwikkeling. Dinge soos sy intellektuele, morele en persoonlikheidsontwikkeling kan ons 'n nog 
stewiger greep op sy godsdienstige opvoeding gee. Ons het dit bloot oor ’n illustrasie. Om dié illustrasie 
‘n bietjie meer sinvol te maak, kan ons vlugtig aandag gee aan ’n faset of twee van kinders se morele 
ontwikkeling. 

Piaget het jare gelede ’n boek geskryf met die titel The moral judgement of the child. Sy bevindinge is 
sedertdien druk bespreek, verwerk en uitgebrei, en wanneer dit oor kindermoraliteit gaan, volg talle 
opvoedkundiges en kindersielkundiges vandag die koers wat Piaget aangedui het. Iemand soos 
Kohlberg, wat spesifiek aandag gegee het aan die morele ontwikkeling by kinders, het byvoorbeeld sy 
teorie op Piaget se bevindinge gebou. 

Piaget onderskei drie fases in ’n kind se morele ontwikkeling, en beskryf hulle uit verskeie gesigspunte. 
Ek gebruik maar één van dié gesigspunte ter wille van ons gesprek. Hiervolgens ontwikkel die kind uit 'n 
fase van ’n moraliteit van beteueling na ‘n moraliteit van samewerking en uiteindelik na '’n moraliteit van 
billikheid (“morality of restraint”, “morality of co-operation”, “morality of equity”). 

In sy vroeë laerskooljare aanvaar die kind bloot die gedragskodes wat sy meerderes aan hom voorskryf. 
Hy het groot respek vir sy ouers en later veral vir sy onderwysers. Wat hulle ook al vir hom sê, sal hy doen 
6mdat hulle dit vir hom sê. Hy gehoorsaam reëls wat ander vir hom opstel, omdat hy weet dat 
gehoorsaamheid aan daardie reëls hulle goedkeuring vir hom sal wen. Reëls is vir hom in dié tyd rigiede 
dinge en hy sal daarby hou, selfs al benadeel dit sy vriende. Hy word dus deur die reëls van volwassenes 
beteuel en hy gehoorsaam omdat die reëls deur iemand ouer, groter en/of slimmer as hy opgestel is. 

In ’n interessante eksperiment het Piaget verskillende ouderdomme kinders voor die volgende probleem 
gestel: Twee seuns gaan 'n ver ent stap en hulle word honger. Daar is egter nie genoeg kos vir altwee van 



hulle nie. Wat moet hulle nou doen as hulle die kos verdeel: wie moet die meeste kry? Die kleiner kinders 
het almal gesê die groter seun moet die meeste kry. 

Waarom? Omdat hy groter en ouer is, het hulle geantwoord. 

Gesag, senioriteit en respek — so het Kohlberg ook bevind – is grondliggend aan ’n kleiner kind se 
moraliteit, en sy morele besluite word op ’n redelik wettiese manier geneem. 

In die tweede fase, wat min of meer op agt- of negejarige ouderdom begin, ontwikkel die kind ’n vermoë 
om oor dinge te kan redeneer. Terselfdertyd word sy portuurgroep vir hom belangrik. Binne die 
portuurgroep maak hulle hulle eie reëls oor wat “reg” en “verkeerd” is. Hoewel die kind nog steeds sterk 
reëlgebonde is, kom hy agter dat mense reëls maak, maar ook dat die nakom van reéls - en dus 
samewerking -— die weefsel van menseverhoudinge is. Vandaar Piaget se term vir die moraliteit van dié 
lewensfase: samewerkingsmoraliteit. Die kind begryp byna spontaan die stelreél: “’n Oog vir ’n oog en ’n 
tand vir ’n tand” en die omgekeerde: “Doen aan ander wat jy aan jouself gedaan wil hé”. 

‘n Belangrike ontwikkeling in dié fase van moraliteit is dat die kind reëls uit vrye wil en uit eie keuse 
nakom, en nie maar net omdat iemand anders hom beveel het om so te maak nie. 

Hy leer wat dit is om in te stem tot ’n bepaalde stel waardes en om hom daarby te hou. 

Toe Piaget vir dié ouderdom kinders gevra het wat die twee seuns moes doen wat te min kos gehad het, 
was hulle reaksie: die twee moes ewe veel kos gekry het. Waarom? Omdat dit so hoort tussen vriende, 
het hulle geantwoord. Regverdigheid en gelykheid is grondliggend aan dié ouderdomsgroep se 
moraliteit. 

Op min of meer tien- tot twaalfjarige ouderdom verander ’n kind se morele besef nog ’n keer en begin hy 
vinnig ontwikkel in die rigting van ’n volwasse moraliteit. Die basis van sy “nuwe” moraliteit is nog steeds 
sy vroeëre sin vir regverdigheid, maar daardie regverdigheid word nou getemper deur ’n sin vir billikheid 
('n verskil waarna ons aanstons sal terugkeer). Terselfdertyd verloor hy egter die idee dat moraliteit op 
reëls — selfs ooreengekome reëls — berus, en begin hy besef dat moraliteit eintlik neerkom op die uitleef 
van sekere beginsels en waardes, wat nie maar bloot uit mense se breine voortvloei nie, maar ’n dieper 
grond het. Hy begin ook besef dat so ’n morele waarde nie 'n reël is wat rigied toegepas moet word nie, 
maar eerder iets is wat telkens in bepaalde situasies volgens die behoefte van die situasie verwerklik 
word. Daar kom iets van ’n buigsaamheid en aanpasbaarheid in sy morele opvatting: dit gaan nou nie 
meer bloot om onverbiddelike regverdigheid nie, maar om billikheid wat deur deernis beheers word. 

Op Piaget se vraag oor hoe die seuns die kos moes verdeel, het die groter kinders gesê die klein seuntjie 
moes die meeste gekry het. Waarom? Omdat die groter seun so behoort te maak met een wat swakker 
is. Die basis van moraliteit het verskuif van regverdigheid na deernisvolle billikheid. 

Dit is duidelik dat sekere evangeliese konsepte en morele waardes vroeg reeds die kleiner kind se “oog-
om-oog”-moraliteit kan evangeliseer — dit gaan tog nie in godsdiensonderrig om blote aanpassing by 
die kind se wêreld nie — maar dis ook duidelik dat daardie evangeliese waardes eers inn relatief laat 
stadium vir ‘n kind werklik sinvol sal wees en op ’n werklik betekenisvolle manier sy lewe sal kan verryk. 



Dit is waarom ek pleit dat ons ons moet vergewis van die leefwêreld van die kind en dat ons dan sulke 
temas en Bybelverhale met ons kinders sal behandel wat by hulle ontwikkeling en behoeftes pas. Want 
dan sal hulle begryp wat ons hulle probeer leer. 


