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Samenvatting 

 

De auteur verdedigt de stelling dat de pedagogiek een 

normatieve wetenschap is met een eigen 

onderzoeksobject. De historische ontwikkeling van het 

opvoedkundig denken geeft een sterke verwevenheid te 

zien met filosofisch-antropologische uitgangspunten en 

met historisch-culturele kenmerken. Opvoeding anno 

2000 wordt onder andere geconfronteerd met 

postmoderne ontwikkelingen in de samenleving 

('Hauslosigkeit') en veranderderde gedragspatronen bij 

jongeren (van standaardlevensloop naar keuzebiografie). 

Voor de pedagogische analyse wordt gepleit voor een 

hernieuwd beroep op de rede. Een geschikte werkwijze 

is de triadisch-pedagogische analyse waarin de 

opvoeder-kind-relatie wordt gereflecteerd in samenhang 

met historisch-culturele ontwikkelingen. 

 

 

 

 

Inleiding 

 

Dat kinderen niet volledig aan hun lot kunnen worden overgelaten en 

dat ze niet op eigen houtje volwassen kunnen worden, mag voor 

iedereen als bekend verondersteld worden. Maar dat er voor het 

proces van volwassenwording van het kind en voor het geleidelijk 

laten ingroeien in de samenleving, tevens een duurzame pedagogische 

relatie vereist is met min of meer uitgesproken opvattingen omtrent 

het mens-zijn, is niet tot iedereen doorgedrongen. "Ja, maar dat kàn 
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toch niet!", roept iemand uit als blijkt dat scholieren wapens op zak 

hebben en die ook regelmatig gebruiken. Of een vader die zegt, dat 

zijn kinderen "goed onderwijs" moeten hebben met het oog op een 

"goede positie" in de samenleving. En een moeder die vertelt dat het 

voor haar het allerbelangrijkste is dat haar kinderen "eerlijk" zijn en 

dat ze leren om voor elkaar "iets over te hebben". 

 

Kennelijk bestaat er in al deze gevallen wel een notie van de relatie 

tussen opvoeding en maatschappelijk-culturele omgeving, van de 

werkelijke en de wenselijke samenleving, van wat in menselijk 

opzicht normaal of abnormaal beschouwd moet worden en van wat in 

de opvoeding zoal kan worden nagestreefd. Maar de praktisch 

pedagogische consequenties -- namelijk het onderhouden van een 

duurzame pedagogische relatie waarin opvoeders 'zorgen', zich 

verantwoordelijk weten en zedelijk aansprakelijk zijn, zich kritisch en 

bewust verhouden tot de omringende cultuur en kinderen trachten 

daarin op hun wijze mondig en weerbaar te laten participeren -- 

worden niet door iedereen aanvaard. 

 

Opvoeders laten zich in het dagelijks leven -- al of niet bewust -- 

leiden door allerlei waarden omtrent het menselijk bestaan en 

concretiseren dat in de omgang met hun kinderen door het stellen van 

diverse normen. Wanneer opvoeders zich niet laten leiden door 

waarden, dan ontbreken ook de regels of worden ze willekeurig dan 

eens wel en dan weer niet toegepast, of er bestaat een naïef 

vertrouwen dat alles met een beetje goede wil vanzelf wel goed komt. 

Zodoende wordt het kind dus wèl aan zijn lot overgelaten en leert het 

niet om keuzen te maken en daarvoor verantwoordelijk te zijn. Het 

kind kan in zo'n situatie wel opgroeien, maar krijgt te weinig hulp bij 

het proces van volwassen worden. Want met Langeveld zijn we van 

mening, dat zich tijdens de opvoedingsperiode ook een proces 

voltrekt van toenemende zelfstandige bepaling en vormgeving van de 

waarden die de opgroeiende mens heeft leren kennen of heeft ontdekt 

(Langeveld, 1979, p. 23). 

 

Voortdenkend op Langevelds pedagogiek, hebben we in dit verband 

te maken met ontwikkeling, opvoeding en zelf-vorming in een sfeer 

van relatief constante personale verhoudingen. Die pedagogische 

relatie staat echter nooit los van de historisch-culturele context. Met 

Imelman zijn we in dit verband dan ook van mening dat opvoeder en 

opvoedeling altijd tevens te maken hebben met de vormende werking 

van die culturele omgeving. Om in dat proces te bemiddelen is een 

pedagogische opgave bij uitstek. 

 

De theoretische pedagogiek heeft zich in haar bezinning op de 

legitimering van het pedagogisch handelen altijd rekenschap moeten 

geven van de redenen en zelfs de noodzaak der opvoeding. In de 

pedagogiek dan wel te verstaan, want wie zich louter bezighoudt met 

de therapeutische vraag naar de effectiviteit van bepaalde handelingen 

en strategieën -- bijvoorbeeld, over: hoe te handelen bij bedplassen, 



eetangst of sociale angst -- doet voor de pedagogische praktijk zinvol 

werk, maar hoeft zich in cultuurpedagogisch opzicht niet te 

verantwoorden en draagt voor de langere termijn voor de opvoedeling 

ook geen verantwoordelijkheid. De pedagogiek -- die daarom dus niet 

herleid kan worden tot psychologie (of welke andere 

gedragswetenschap dan ook) -- kan aan die legitimeringsvraag niet 

voorbijgaan. 

 

"Waardevrije opvoedingswetenschap is waardeloze 

opvoedingswetenschap", is in dit verband een gevleugelde uitspraak 

van Beekman. Eén van de grondleggers van de academische 

pedagogiek, Friedrich Schleiermacher, typeerde de pedagogiek, in 

1826, zelfs als toegepaste ethiek, waarbij we wel moeten bedenken 

dat hij de ethiek opvatte als cultuurfilosofie in een wordend proces, 

maar desalniettemin! [1] 

 

 

1. Wijsgerige antropologie en pedagogiek 

 

In de traditie van de geesteswetenschappelijke pedagogiek is dikwijls 

voortgebouwd op uitspraken over de mens uit de wijsgerige 

antropologie. Sommige van die uitspraken zijn in de pedagogische 

theorie zo ingeburgerd dat de herkomst van die ideeën amper meer 

bekend is. Bij wijze van voorbeeld noemen we hier het 

antropologische denken van Scheler, Portmann en vooral Gehlen, dat 

in de pedagogische theorievorming zo dikwijls is geciteerd. De mens 

verschijnt hierin -- met een verwijzing naar Nietzsche -- als "das noch 

nicht festgestellte Tier". Het moet nog maar blijken wie en wat hij is 

of worden moet. 

 

Door deze in de natuur afwijkende verschijningsvorm is de mens 

volgens Gehlen (1940) "ein Wesen der Zucht". Voor de opvoeding 

houdt deze opvatting een duidelijke opdracht in, want zonder die 

tucht wordt die mens geen mens of doe je hem in ieder geval tekort. 

We hadden iets dergelijks al eerder gehoord, bijvoorbeeld bij Kant, in 

zijn Vorlesung über Pädagogik (1776): "Unter Erziehung nämlich 

verstehen wir die Wartung (Verpflegung, Unterhaltung), Disziplin 

(Zucht) und Unterweisung nebst der Bildung." (Kant, 1803, p. 

697) [2] 

 

De geciteerde uitspraak van Gehlen maakt deel uit van een serie 

beweringen over de mens om zijn 'Sonderstellung' in de natuur en in 

de wereld te verduidelijken. In tegenstelling tot het dier komt de mens 

incompleet ter wereld en moet hij in een open wereld wel handelen 

om te overleven, want hij kan niet, zoals het dier, terugvallen op de 

veiligheid van aangeboren instincten. Dat kan een pasgeboren kind 

niet alléén en daarom moet het geholpen worden en dus worden 

opgevoed. Eenmaal volwassen ben je nog niet klaar, want als 

volwassene wordt er van je gevraagd om iets van je zelf te maken en 

is er voortdurend activiteit nodig om in vorm te blijven. 
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Volwassenen behoeven dat ook niet in hun eentje te doen . Want een 

ander kenmerk van mensen is -- we volgen nog steeds Gehlen -- dat 

ze gezamenlijk een cultuur creëren die fungeert als een tweede natuur, 

waarin ze menselijk kunnen leven vooral met behulp van instituties 

(gedefinieerd als: een verzameling van handelingsmodellen en/of 

gedragspatronen met als voorbeelden: de staat, het recht, het gezin, de 

school, de arbeid, de godsdienst). De mens komt -- volgens deze 

zienswijze -- dus ongespecialiseerd ter wereld en treft in zichzelf als 

het ware een opgave tot handelen aan. Tot zelfstandig handelen is het 

kind nog niet in staat en daarom is het voorlopig nog op hulp 

aangewezen. Pedagogen kunnen deze antropologische bevinding 

overnemen als rechtvaardigingsgrond voor het opvoedkundig 

handelen [3] en we komen zo'n fundament al of niet geëxpliciteerd 

tegen in pedagogische verhandelingen.  [4] 

 

De antropologie van Gehlen staat niet op zichzelf. Ze is er één in een 

lange reeks, wordt voorafgegaan door onder anderen Scheler en 

Plessner, die eveneens in de pedagogiek hun doorwerking hebben 

gehad gevolgd door onder anderen Sartre, Levinas en Derrida. Voor 

het grondslagenonderzoek van de pedagogiek zou zo'n serie van 

antropologieën [5] onderzocht kunnen worden op hun receptie in de 

pedagogiek en op hun (praktische) bruikbaarheid. 

 

De geschiedenis van de pedagogiek is zo tot op zekere hoogte een 

geschiedenis van mensopvattingen in relatie tot de opvoeding. Maar, 

zo kan iemand tegenwerpen, is niet alle opvoeding in de praktijk 

altijd een sterk individuele en situationele aangelegenheid, ingebed in 

de historisch-culturele omgeving, die niet wordt afgeleid uit allerlei 

algemene antropologische stelsels? En in verband daarmee: staat de 

opvoedingstheorie dan niet op te grote afstand van een eigenzinnige, 

relatief-autonome praktijk? De geesteswetenschappelijke traditie 

spreekt zelfs over een theoretische verheldering àchteraf waarbij het 

gaat om het primaat van de praktijk. De praktijk regeert tot op zekere 

hoogte zelf (Schleiermacher spreekt zo over de "Dignität der Praxis"). 

 

Theorie krijgt zo meer en meer de taak van kritische reflectie van wat 

al voorbij is en kan voor de toekomst een rol spelen als 

gesprekspartner voor practici. Zeker is, dat de theorie-praktijk-

kwestie voor de pedagogiek er nooit één kan zijn van louter toepassen 

van wetenschappelijke uitkomsten in de praktijk. Daarvoor is 

bovendien de verscheidenheid in de wetenschap te groot. Door de 

verschillende paradigma's is van eenstemmigheid geen sprake. Het 

wetenschapskarakter van de pedagogiek staat daarbij voortdurend ter 

discussie. De verhouding tussen filosofie en wetenschap (science) is 

nog niet uitgekristalliseerd.  [6] 

 

Terugkomend op de vraag naar het unieke en onherhaalbare karakter 

van elke opvoedingssituatie, kan gezegd worden dat ook dàt aspect in 

de wijsgerige antropologie aan bod komt en in de pedagogiek 
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regelmatig is gereflecteerd. Verwezen kan worden naar de 

verschillende personalistische opvattingen in de pedagogiek. Vooral 

in de twintigste eeuw zijn hiervan in verschillende landen 

voorbeelden te vinden, voortkomend uit het denken van onder 

anderen Pascal, Kierkegaard de joods-christelijke traditie (Buber, 

Maritain). 

 

Gemeenschappelijk in het personalistische denken is steeds het 

centraal stellen van de mens als persoon. Als persoon-in-wording 

krijgt het kind de opgave om zijn bestemming te realiseren in een 

dialectische relatie tot de ander. Dáárin wordt de grond gevonden tot 

opvoeding, want kinderen hebben daarbij hulp nodig. Dat proces van 

zelfverwerkelijking, waarin het minder gaat om het uitbuiten van de 

eigen mogelijkheden alswel om het vinden van de eigen specifieke 

opdracht in het leven (al of niet in religieuze zin), leent zich niet voor 

empirisch ontwikkelingspsychologisch onderzoek, maar heeft het 

opvoedingsdenken wel steeds geïnspireerd. De mens verschijnt hier 

als de 'auteur van zijn eigen geschiedenis' en wordt als opvoedeling 

medeverantwoordelijk voor zijn eigen opvoeding. 

 

Dit is op overtuigende wijze uitgewerkt door de bij ons veel te weinig 

bekende Italiaanse pedagoog: Guiseppe Flores d'Arcais.  [7] Zijn 

leven valt praktisch samen met de twintigste eeuw, waarin hij in Italië 

een centrale rol heeft vervuld in de hernieuwde fundering van de 

pedagogiek als academische discipline. Daarbij stelde hij zich ten 

doel de pedagogiek juxta propria principia (volgens eigen 

beginselen) te funderen en op deze wijze een eigen 

wetenschapstheoretische identiteit te geven. Een pedagogiek die zich 

losgemaakt heeft uit de knechtschap van andere disciplines. 

 

Die eigenheid (het proprium) vond Flores d'Arcais vooral in de 

vorming van de opvoedeling tot persoon. Opvoeding nu eens niet 

primair beschouwd als proces van socialisatie, maar als een creatief 

en waardengeladen proces van persoonswording. Deze 

persoonsvorming wordt zo weliswaar het eigenlijke en leidende 

beginsel van de pedagogiek, maar dat betekent niet dat de pedagogiek 

op eigen kompas vaart. Flores d'Arcais spreekt over een noodzakelijk 

samengaan van antropologie, teleologie (axiologie en deontologie) en 

methodologie in een driedimensionale pedagogische theorie. 

 

Naast individuele opvoeding en hulp bij de persoonlijke ontwikkeling 

is het proces van cultuuroverdracht nader uitgewerkt in de triadische 

pedagogiek. Het is vooral de verdienste van Imelman dat die 

cultuuroverdracht is losgemaakt uit een ondoorzichtige en ambigue 

sfeer in de opvoeder-kind-relatie en helder geanalyseerd wordt in het 

triadische model.  [8] Er wordt namelijk altijd iets overgedragen (een 

zaak). Die zaak (of: kennisaspect) wordt mede gereflecteerd in de 

pedagogische analyse. 

 

In plaats van een theorie over de pedagogische relatie, gaat het hier 
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om een analyse van de driehoeksverhouding tussen kind (leerling), 

opvoeder (onderwijsgevende) en zaak. Dat er bij die analyse eveneens 

antropologische factoren in het spel zijn, laat zich raden. Door een 

verstandelijke en objectiverende benadering van de kennisoverdracht 

in het onderwijsleerproces, wordt de kritische verwerking van die 

kennis bij de leerlingen bevorderd en het kritiekloze opnemen van die 

kennis tegengegaan. De antropologische vooronderstelling hierbij is 

dat een mens is op te voeden tot een redelijk (en verantwoordelijk 

handelend) wezen. 

 

Bovenstaande overwegingen kunnen worden gerekend tot normatieve 

kwesties uit programmatisch getinte opvoedingstheorieën, 

voornamelijk uit de geesteswetenschappelijke traditie. Zo kunnen 

taalanalytisch georiënteerde pedagogen opmerken dat zij hiermee 

reeds hebben afgerekend. Taalanalytische begripsanalyse leert 

immers te onderscheiden tussen zin en onzin, tussen fictie en 

werkelijkheid? En descriptieve wetenschappers kunnen vragen naar 

de empirische en praktische relevantie van dat hele antropologische 

gedachtengoed. We zijn ons in dit verband maar al te zeer bewust van 

de theoretische verscheidenheid in de pedagogische wetenschap (zie 

bijvoorbeeld: Miedema, Pedagogiek in meervoud, 1995 vijfde druk). 

 

Vatten we het voorgaande kort samen: 

 

Pedagogische zienswijzen zijn vaak gerelateerd aan wijsgerig-

antropologische opvattingen. Dominante antropologische 

uitgangspunten in de pedagogiek zijn: de mens als het "noch nicht 

festgestellte Tier" en een "Wesen der Zucht"; de mens als 

ongespecialiseerd wezen levend in een open wereld; de mens als een 

redelijk denkend wezen. Denken over opvoeding komt dikwijls voort 

uit antropologische bespiegelingen, zoals het perspectief van de 

natuurlijke ontwikkeling, de cultuurfilosofie, of het personalisme. 

Analyse van de pedagogische kwestie (aan wie hoort wat wanneer en 

hoe onderwezen te worden en waarom?) heeft baat bij antropologisch 

grondslagenonderzoek van de opvoedingswerkelijkheid. 

 

 

2. Pedagogiek ten tijde van (post)moderne ontwikkelingen 

 

In de inleiding schreven we in het voetspoor van Langeveld, dat 

opvoeding te maken heeft met begeleide ontwikkeling en zelfvorming 

in relatief constante personale verhoudingen. De plaats van handeling 

voor de klassieke gezinsopvoeding is in de meeste gevallen een huis. 

Het soort opvoeding in het huisgezin staat in de traditionele 

pedagogiek zelfs model voor de residentiële opvoeding. Zo spreekt 

Pestalozzi nog over "Wohnstubenerziehung" en over de 

"Wohnstubengeist" die zou moeten heersen in de professionele 

opvoeding. Die huiselijkheid heeft betrekking op natuurlijkheid 

(Schleiermacher noemt de opvoeding thuis door de natuurlijke ouders 

het natuurlijke beginpunt van de opvoeding) en emotioneel-affectieve 



factoren, en op een coherente gemeenschap qua opvattingen en 

attitudes. 

 

Nu -- tweehonderd jaar later -- is dat huis nog steeds de plaats van 

handeling, maar is er in essentie wel het een en ander veranderd. Om 

eens wat te noemen: kinderen gaan al op heel jonge leeftijd voor één 

of meer dagen in de week naar crèches en kinderdagverblijven; [9] 

kinderen gaan op steeds vroegere leeftijd verplicht naar school; door 

het grote aantal scheidingen en tweede en derde huwelijken groeien 

relatief veel kinderen op in verschillende (stief)gezinnen; oudere 

kinderen verlaten al snel het ouderlijk huis om op kamers te gaan 

wonen, of blijven juist langer thuis, of gaan het huis uit en komen 

steeds opnieuw weer terug, de zogenaamde boomerang-kids. Het 

ouderlijk huis kenmerkt zich zo meer en meer door een grote mate 

van diversiteit. 

 

In overdrachtelijke zin is er met het 'huis' daarenboven nog iets veel 

fundamentelers aan de hand. In dat verband spreekt Buber over de 

Hauslosigkeit als kenmerk van de moderne cultuur. Volgens hem is 

het huis in de betekenis van gemeenschappelijke levensbeschouwing 

geleidelijk gesloopt. Dat heeft implicaties voor het samenleven in het 

klein en in het groot. Gedeelde waarden en normen zijn daardoor 

problematisch geworden. 

 

Daarop aansluitend beweren veelal Franse postmoderne denkers (oa 

Lyotard en Derrida) dat de grote verhalen (de "grands récits") hun 

geloofwaardigheid hebben verloren. Zij duiden daarmee niet alleen 

op de teloorgang van de christelijke levensvisie die in vroeger tijden 

breed werd gedragen, maar -- ruimer -- op alle geseculariseerde 

vormen van joods-christelijke theologie van de geschiedenis; voorts 

op de mythe van de vooruitgang van de mensheid dankzij wetenschap 

en techniek; en in het algemeen: op alle verhalen waarmee mensen de 

wereld en hun eigen leven overzichtelijk hebben gemaakt. In de 

postmoderne cultuur moet de mens zo als het ware leven zonder huis. 

En "wie geen huis heeft, is gedesoriënteerd"! (Sperna Weiland, 1999, 

p. 347 en 364). 

 

Postmodernen ontkennen centrale waarheden, leggen de nadruk op de 

veelvormigheid van de werkelijkheid (differentie-denken) en 

bevestigen daarmee wat Nietzsche een eeuw eerder al heeft gezegd: 

"Er is geen waarheid". Er zijn daarentegen oneindig veel 

perspectieven van waaruit naar de werkelijkheid kan worden 

gekeken. Dat geldt ook voor het begrijpen van teksten: er is niet één 

betekenis en één waarheid. De 'deconstructie' leert: "Er is geen tekst, 

er is slechts interpretatie". 

 

Postmoderne uitgangspunten kenmerken niet alleen de filosofie of de 

architectuur, maar ook de sociale werkelijkheid. De pedagogiek kan 

er daarom niet aan voorbijgaan. De "Volk- und Zeitgeist" (Jean Paul) 

is er van doortrokken. We moeten ons daarom afvragen wat de 
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pedagogische implicatie is van deze postmoderne ontwikkelingen. Of, 

in het licht van het bovenstaande: wat betekent de 'Hauslosigkeit' 

voor de "relatief constante personale verhoudingen" en de 

"toenemende zelfstandige bepaling en vormgeving van waarden die 

de jonge mens heeft leren kennen of heeft ontdekt" (Langeveld) en de 

poging om jongeren kritisch te leren denken en een vorm van 

waardenbewustzijn bij te brengen (Imelman)? 

 

 

3. Wat zijn 'moderne jongeren'? 

 

Voordat we kunnen ingaan op de kernvraag van dit artikel, moeten 

we eerst een notie hebben van de onderscheidende kenmerken van de 

moderne jeugd. In de jeugdsociologie wordt daar regelmatig 

onderzoek naar verricht. Het sociologische jeugdonderzoek in Leiden 

heeft in Nederland een zekere bekendheid verworven. Uit de vele 

publicaties van één van haar penvoerders -- Du Bois-Reymond [10] -- 

citeren we hier enige constateringen. 

 

 
De jeugdfase staat volgens haar onder druk. Kenmerkend zijn de 

aspecten: individualisering en pluriformiteit; keuzevrijheid en 

keuzedwang; onderhandelingscultuur en informalisering; een 

ontwikkeling van standaard-levensloop naar keuzebiografie.  
Jongeren zitten tegenwoordig langer op school. Door het langer 

onderwijs volgen en de versterkte invloed van de peers verandert 

de relatie tussen jongeren en ouders. De ouders moeten steeds 

meer concurreren met de normen en de leefgewoonten van de 

peers van hun kinderen. Naast het traditionele kerngezin met 

vader, moeder, kind, hebben andere leefvormen hun intrede 

gedaan: leefgemeenschappen van volwassenen met kinderen 

zonder trouwen, gescheiden ouders, alleenopvoed(s)ers. Er is 

sprake van een algehele verlenging van de jeugdfase met een 

uitsplitsing van postadolescente jongeren tegenover 

jongvolwassenen. Jongeren hebben meer keuzevrijheid gekregen, 

maar moeten hun keuzen legitimeren.  
In vergelijking met enige decennia geleden volgen jongeren op 

weg naar volwassenheid geen vast levenspatroon meer. De 

volgorde van statuspassages (overgang van een levenssituatie naar 

een volgende, bijvoorbeeld de overgang van school naar 

vervolgopleiding of de overgang van thuis wonen naar zelfstandig 

wonen) geeft een grillig beeld te zien. Van een standaardbiografie 

is geen sprake meer en is de term keuzebiografie beter op zijn 

plaats. Het keuzekarakter komt ook tot uitdrukking op de 

middelbare school. Du Bois-Reymond merkt daarover op: "Dat 

verplichte nationaal-cultureel gevulde curriculum [...] is aan het 

afkalven ten gunste van meer keuzen".  
"De relatie tussen ouders en jongeren is tegenwoordig veel 

intiemer, vrijer en aangenamer dan vroeger." "De tegenwoordige 

intimiteit in gezinnen -- noem het onderhandelingshuishouding -- 

heeft als onzekere kant [...] dat de toekomst voor àlle 

maatschappij-leden, of ze nu oud of jong zijn, een onzekere factor 
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aan het worden is." "Dat heeft te maken met de arbeidsmarkt die 

onvoorspelbaar is geworden." 

 

Naast het Leidse jeugdonderzoek bestaan er tal van pedagogische 

waarnemingen van eigentijdse jongeren. Zo ziet Lea Dasberg [11] de 

grenzeloosheid op alle terreinen van onze cultuur als grootste 

probleem van de huidige pedagogiek en geeft Micha de Winter [12] 

een geactualiseerde kijk op "de pedagogische verantwoordelijkheid 

van de samenleving" (Perquin) als hij wijst op jongeren die zich in 

allerlei maatschappelijke situaties in de kou gezet voelen (het gat in 

de opvoeding). 

 

 

4. Opnieuw: wat is opvoeden? 

 

Wanneer we het erover eens zijn dat het opvoeden van kinderen een 

nuttige en misschien zelfs wel noodzakelijke bezigheid is, weten we 

nog niet precies over welk soort opvoeding we het hebben. Een breed 

gedragen opvoedingsbewustzijn impliceert nog geen eenstemmigheid 

over de inhoud van deze activiteit. Eerder zagen we dat de definitie 

van opvoeding samenhangt met antropologische vooronderstellingen. 

Voorwaarden, methoden en doelstellingen variëren onder andere in 

samenhang met de vigerende visie op de mens. Uitgaande van het 

primaat van de natuurlijkheid verdedigde Rousseau dat het kind moet 

worden opgevoed tot de mens waartoe de natuur hem heeft 

voorbestemd. Uit zichzelf komt de mens niet tot dit eindresultaat en 

door cultuurinvloeden al helemaal niet. 

 

Ongeveer in dezelfde tijd leerde Lessing dat een kind kan worden 

opgevoed om zodoende het reeds op gang gebrachte proces van 

menswording te versnellen en te vergemakkelijken.  [13] Opvoeding 

is bij Lessing opgenomen in het Vooruitgangsgeloof van de 

Verlichting. Daarom is het volgens hem nuttig om opbouwend 

maatschappijkritisch te zijn (en zich niet van de maatschappij af te 

wenden zoals Rousseau voorstond), want dan kan het proces van 

"Vernünftigwerden" van de samenleving eveneens bespoedigd 

worden. 

 

In samenhang met deze uitgangspunten van Rousseau en Lessing, 

verdedigde Pestalozzi -- eveneens omstreeks 1800- een 

opvoedingsmethode die gebruik maakt van de natuurlijke 

ontwikkeling van het kind en ijverde hij bovendien voor een betere 

samenleving. Uitgaande van de biologisch geconstateerde 

incompleetheid en ongespecialiseerdheid van het mensenkind dat 

bovendien nog leeft in een open wereld, vond Gehlen het -- 

anderhalve eeuw later -- nodig om te pleiten voor tucht; etcetera. (zie: 

paragraaf 1). 

 

Pedagogiek is echter doorgaans complexer dan op deze wijze wordt 

voorgesteld. Want Pestalozzi zag behalve de gecorrumpeerde natuur 

(die hij wilde herstellen) eveneens een onrechtvaardige samenleving 
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(die hij wilde veranderen) en daarnaast was hij een door en door 

religieus mens. Al die verschillende aspecten komen dan ook terug in 

zijn opvoedingsconceptie. In de latere interpretaties van zijn werk 

wordt soms eenzijdig één aspect belicht en lijkt het wel of er 

verschillende Pestalozzi's hebben bestaan (of moeten we op deze 

wijze het postmoderne gelijk -- in de zin van vele interpretaties náást 

elkaar -- erkennen?). 

 

De spraakverwarring wordt nog groter wanneer bijvoorbeeld in 

Duitsland in 1996 forse kritiek wordt geleverd op de receptie van 

Pestalozzi's werk in de Duitse pedagogiek aan het begin van de 20e 

eeuw en niet meer duidelijk is of die kritiek gericht is op die 

misinterpretatie en overdreven persoonsverheerlijking of op 

Pestalozzi's oorsponkelijke gedachten.  [`14] Voor Gehlen geldt dat 

hij niet alleen oog had voor de relatie tussen biologische 

incompleetheid en tucht, maar bovendien verband legde tussen de 

cultuur (als tweede natuur van de mens) en de noodzaak om op te 

voeden voor die cultuur; etcetera. . 

 

Nog moeilijker wordt het als we ons een beeld trachten te vormen van 

opvoeding onder postmoderne condities. Postmoderne theorie kan een 

bijdrage leveren aan de verheldering van eigentijdse 

opvoedingskwesties, bijvoorbeeld door verband te leggen tussen 

Hauslosigkeit, gedesoriënteerdheid en waardeneducatie. Andersom is 

het moeilijk voorstelbaar dat een opvoedingspraktijk zich rechtstreeks 

oriënteert op het postmoderne gedachtengoed. Want wat biedt een 

opvoeder de opvoedeling wanneer hij voortdurend zou wijzen op de 

perspectievenrijkdom en elke waarheid zou ontkennen en alle 

verklarende verbanden zou relativeren? 

 

Toepassing van postmoderne theorie in opvoedingssituaties 

veronderstelt eerst een uitvoerige vertaalslag naar de pedagogiek 

voordat überhaupt sprake kan zijn van praktische consequenties. 

Kinderen kunnen over het algemeen niet goed leven met onzekerheid 

of met perspectievenrijkdom en waardenrelativering. Nog afgezien 

van de vraag of dat wenselijk zou zijn. Overigens laat zich wel een 

opvoedingstheorie voorstellen die gebruik maakt van inzichten uit, 

bijvoorbeeld, de differentiefilosofie. Al was het maar dat op grond 

van dit denken het genderaspect van de opvoeding op een nieuwe 

wijze kan worden uitgewerkt.  [15] 

 

Wanneer het al problemen oplevert om binnen één bepaalde 

opvoedingsconceptie uit te maken wat precies onder de term 

'opvoeding' moet worden verstaan en welke vooronderstellingen zoal 

in het geding zijn, moet het ons niet verbazen dat die eenduidigheid 

en eenstemmigheid in de opvoedingswetenschap als geheel evenmin 

te achterhalen is. De geschiedenis geeft een caleidoscopisch beeld te 

zien van normatieve opvattingen ten aanzien van opvoeding. De 

tegenwoordige opvoedingswetenschap kenmerkt zich eveneens door 

verscheidenheid van opvattingen en methoden. Beantwoording van de 
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vraag 'wat is opvoeding?' levert een divers beeld van activiteiten op. 

Als het gaat om een globale terreinafbakening, kan de definitie van 

Kant (1803) nog steeds dienst doen. Opvoeding behelst dan de 

volgende vier aspecten: verzorging en bescherming, aanleren van 

regels (tucht), onderwijs en vorming. 

 

 

5. Hernieuwd beroep op de rede 

 

Opvoeding is een zaak van "vrolijke ernst", maar ernst blijft het. Om 

te voorkomen dat pedagogiek vervalt tot onzalig relativisme ("er is 

geen waarheid") of ontaardt in een soort supermarktmodel ("elke 

klant pakt wat van zijn gading is"), blijft het nodig om ten aanzien 

van de opvoedeling a priori een aantal rechten vast te leggen 

(bijvoorbeeld ontleend aan de VN-verklaring over de rechten van het 

kind; of andere respectabele breed gedragen uitgangspunten zoals de 

stelregel van Albert Schweitzer: "Ehrfurcht vor dem Leben" [16]) en 

ten aanzien van de opvoedingswetenschap zoveel mogelijk te 

expliciteren welke normatieve uitgangspunten worden gehuldigd. 

 

Wanneer het waar is dat er voor jongeren nog nooit zoveel onzeker is 

geweest als in onze tijd (in de zin van 'Hauslosigkeit'; lossere 

gezinsverbanden; de voortdurende keuze-dictatuur; onzekere 

toekomstverwachtingen; een pot-pourri stemming ten aanzien van 

waarden en normen; etcetera), dan is het des te noodzakelijker om 

onderwijs en vorming onder het kritische gezag van de rede te stellen. 

Op de wijze zoals verwoord door Imelman en Meijer in de triadische 

pedagogiek: onderwijs waarin leerlingen wordt geleerd om met 

betrekking tot de leerstof verantwoording te vragen aan de 

onderwijsgevende, en onderwijsgevenden wordt gevraagd om 

verantwoording te geven door middel van het spel van 

"veronzekeren".  [17] Met de bedoeling dat leerlingen zich de leerstof 

werkelijk eigen maken, dus reflexief leren en mondig worden en zich 

zodoende een houvast in het leven verschaffen. Voorwaarde om te 

kunnen uitgroeien tot persoon. En in wetenschappelijk opzicht een 

permanent kritische zin die niet schuwt om heilige huisjes te 

bekritiseren als het gaat om opvoedingsbelangen.  [18] 

 

Of op de wijze zoals verwoord door Bollnow, in zijn antropologische 

pedagogiek. De opvoeding waarin een permanent appèl wordt gedaan 

op de (ontwikkeling van de) innerlijke rede van de opvoedeling.  [19] 

Opvoeding blijft noodzakelijker dan ooit, opvoeding die ècht in 

gesprek blijft: "Seit ein Gespräch wir sind und hören können 

voneinander" (Hölderlin). 

 

 Noten: 
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19.    Zo spreekt Bollnow bijvoorbeeld over de rol van opvoeding in een 

wereld vol geweld: ' "Wo finden wir die Instanz, die es uns 

ermöglicht, uns dieser Bedrohung entschieden entgegenzustellen? 

Wir müssen sie im Inneren des Menschen selber finden, in der 

Vernunft, in der man von jeher den Kern des Menschen gesehen 

hat. In diesem Sinn fragen wir nach der Verantwortung der 

Vernunft is unsrer friedlosen Welt." O. F. Bollnow, 'Die 

Verantwortung der Vernunft in einer friedlosen Welt'. In: O. F. 

Bollnow (1988). Zwischen Philosophie und Pädagogik. Vorträge 

und Aufsätze. Aachen: Weitz Verlag, p. 10. (Het citaat van 

Hölderlin is uit het gedicht 'Friedensfeier'). D. Th. Thoomes, 

Vredesopvoeding à la Bollnow. In: Voorwerk, tijdschrift voor 

godsdienstige vorming in school en kerk., jrg. 16, nr. 2, 2000, p. 

50-55.  (terug) 
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