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In de autobiografische roman Anton Reiser (1785-1790) beschreef
de gymnasiumleraar en vriend van Goethe, Karl Philipp Moritz
(1757-1793), de kinder- en jeugdervaringen die van hem een
‘melancholicus’ hadden gemaakt. Antons vader was aanhanger
van het quiëtisme, een vroomheidsrichting die passieve overgave
aan God voorstond. Zijn opvoeding was erop gericht elke neiging
tot zelfbepaling ‘auszurotten’, terwijl Antons moeder zich daarte-
gen verzette. Bij Anton leidde dit niet alleen tot loyaliteitscon-
flicten, maar ook tot angst- en dwangproblemen. De pedagogiek
van vader was gebaseerd op ideeën van Pierre Poiret (zie
Chevallier, 1994). - Wie was Poiret en wat waren zijn denkbeel-
den, met name de pedagogische?

Pierre Poiret (1646-1719), afkomstig uit een Hugenoten-fami-
lie in de Elzas, studeerde theologie en werd predikant van de
‘église réformée’ te Annweiler in de Palts. Hij was getrouwd met
een niet onbemiddelde oudere weduwe. Al na een paar jaar gaf
hij het predikantschap op. Een ernstige ziekte die hem aan de
rand van het graf bracht, deed hem God beloven, wanneer deze
hem herstel zou schenken, een werk te schrijven waarin het geloof wijsgerig zou
worden gerechtvaardigd en twijfel alle grond zou worden ontnomen. Dit werk,
Cogitationes rationalis, waarin Poiret op cartesiaanse wijze geloof en weten tracht-
te te verzoenen, verscheen in 1677. Een bevredigd gevoel leverde die onderne-
ming echter niet op.

Poiret verdiepte zich in mystieke geschriften, zoals van Tauler, en zocht con-
tact met personen die hem konden helpen de behoefte van het hart te stillen. In
Frankfurt maakte hij kennis met de piëtistische beweging binnen de lutherse
kerk, die op ‘dode orthodoxie’ en godsdienstig formalisme reageerde met een
pleidooi voor vroomheid des harten. Hier ontmoette hij Philipp Jakob Spener, de
voorman van deze beweging, en diverse van diens medestanders. In deze kring
werd hij geattendeerd op de labadistische huisgemeente in Nederland, waarvan
na het overlijden van Jean de Labadie Anna Maria van Schurman de belangrijk-
ste figuur was. Het leven van de labadisten ging op in contemplatie en ‘verster-
ving’.

Inmiddels was Poiret zeer geboeid geraakt door geschriften van de visionaire
en mystica Antoinette Bourignon, waarin betoogd werd dat de door de rede ver-
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kregen kennis slechts schijn is en ware kennis tot stand komt door innerlijke ver-
lichting en vereniging met God. Toen hij merkte dat de labadisten haar niet
mochten, keerde hij deze groepering de rug toe en zocht hij de nabijheid van dit
door God gezonden ‘licht der wereld’. Hij vergezelde haar vanaf 1676 op al haar
zwerftochten tot aan haar overlijden te Franeker in 1680. Acht jaren woonde hij
vervolgens te Amsterdam, waar hij zich verdiepte in de mystiek van Jakob Böhme
en de uitgave in negentien delen van Bourignons oeuvre bezorgde, om zich ten-
slotte definitief te vestigen in Rijnsburg, temidden van de collegianten, een
gemeenschap van vrijzinnige en tolerante gelovigen die van geen bindende dog-
ma’s wilden weten. 

In Rijnsburg leidde Poiret, wiens echtgenote in 1688 was overleden, het leven
van een ascetische kloosterling, maar dan wel van een actieve, geëngageerde
kloosterling. Hij correspondeerde met allerhande zoekers van religieuze verdie-
ping, polemiseerde met aanvallers van zijn denkbeelden, en voerde gesprekken
met bezoekers die een spirituele tour maakten. Vooral de romaanse mystiek,
waaronder het werk van de quiëtistische mystica Mme de Guyon, had in de
Rijnsburgse periode zijn bijzondere belangstelling. Waaraan volgens hem behoef-
te was, waren hulpmiddelen om zich de praktijk van het ingekeerde leven eigen
te maken. 

Met dat oogmerk gaf Poiret behalve ettelijke door hem samengestelde levens-
beschrijvingen van mystici ook een boekje over de kinderopvoeding uit: Les vrais
principes de l’éducation chrétienne des enfans. Het verscheen in 1690 als aanhangsel
bij La théologie du coeur, een door Poiret verzorgde verzameling van mystieke trak-
taten. Een tweede editie van die bundel verscheen in 1696. In 1693 zagen twee
Duitse uitgaven van het opvoedingstraktaat het licht, terwijl de auteur zelf in
1694 een latijnse vertaling uitgaf. Een Nederlandse versie werd in 1700 gepubli-
ceerd: De ware grondbeginzelen om kinderen kristelijk op te voeden. In een brief, daar
ook den voornaamsten grondslag van kristelijken godsdienst en het kristen leven, in
begrepen is.

Poirets opvoedingstraktaat vormt een (ped)agogische vertaling van inzichten
in de terugkeer van de ziel naar God, zoals te vinden in L’oeconomie divine (1687),
zijn wijsgerig-theologische hoofdwerk. In de opzet van het daartoe strekkende
betoog herkennen we Poirets visie op de structuur van de menselijke ziel: een
dynamisch geheel van een drietal vermogens, die in de latijnse versie als desideri-
um, intellectus en laetitia worden aangeduid. Over de aard van deze zielsvermo-
gens wordt niet breedvoerig gereflecteerd, veel meer wordt duidelijk gemaakt wat
de opvoeder te doen staat om de opvoedeling ertoe te brengen dat deze ‘het ware
goed begeerd te kennen en zig in ‘t genot daar van te verblijden, om hierdoor zijn
doen en leven te schikken ter eere Gods en t’zijner eeuwige zaligheid’ (pp.20-21).
De woorden ‘begeren’, ‘kennen’ en ‘zich verblijden’ zijn kernwoorden, die in suc-
cessie met een pedagogische opdracht verbonden worden. Men zal er gemakke-
lijk de eerder vermelde trias in herkennen.

Uit zijn fundamentele geschriften weten we dat Poiret de drievoudige struc-
tuur van de ziel opvatte als een afspiegeling van het trinitarisch gestructureerde
goddelijk wezen (zie Krieg, 1979). Als ‘vader’ kende God oorspronkelijk angst en
leegte alsook een begeerte, een ‘donker verlangen’, naar het licht, waarmee de
‘zoon’ correspondeert. Onder het aspect van de ‘geest’ vangt Poiret de vreugde en
de rust vanwege de vervulling van dit verlangen. Welnu, met de dynamische
structuur van God correspondeert die van ‘s mensen ziel. Als ‘gevallen’ schepsel
bezit de mens echter slechts het element van de vader, het ‘desiderium’, hij mist
de andere twee elementen en derhalve het licht en de rust. Na verlies van het
licht kent hij slechts angst en duisternis en een ‘donker verlangen’.
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Het voorgaande is van belang voor een goed verstaan van Poirets pedagogiek.
We begrijpen nu dat Poiret niet toevallig begint met aanwijzingen omtrent de
‘bebouwing van de begeerte of het hart der kinderen’. De begeerte (de wil, het
hart) is het primaire vermogen van de ziel. Men moet al vroeg de zelfgerichte wil
van het kind breken; men moet het leren zichzelf te verloochenen. Opvoeders
plegen kinderen met loftuitingen op te brengen, wat geheel verkeerd is, daar
zodoende de hoogmoed wordt gevoed, terwijl ootmoed de mens past: hij is een
nietig en nietswaardig schepsel. Die ootmoedige gestalte vormt de deur waardoor
Gods genade de ziel binnentreedt.

De gerichtheid op God en de hiervoor noodzakelijke deugden kan men aan-
wakkeren bij kinderen door hen dagelijks te attenderen op wat hen zoal van God
ten deel valt: eten, kleding, de lucht die ze inademen, het vuur dat hen verwarmt,
enzovoorts. Men lere hen God daarvoor te danken en hem te bidden om in alle
situaties zijn wil te volgen, zoals Jezus Christus, die zijn eigen wil ondergeschikt
maakte aan die van zijn vader. Ouders vinden het niet prettig om hun kinderen
te kastijden. Uiteraard mag men niet zonder goede reden tot straffen overgaan,
maar als die zich voordoet dan moet men bereid zijn om de kinderen kortston-
dig te doen lijden: ter voorkoming van de eeuwige straf.

Het zielsvermogen dat Poiret vervolgens aan bod laat komen, is het kenver-
mogen, ‘s mensen geest. Dit vermogen is oorspronkelijk geformeerd om de waar-
heid – dat wil zeggen God - te doen kennen. Weer laat Poiret zich kritisch uit over
de opvoeders van zijn dagen. Niet dat men nalaat om de kinderen kennis en
wetenschap bij te brengen, maar men concentreert zich niet op het wezenlijke en
gaat bovendien verkeerd te werk. Men stampt de geest van het kind vol met ijde-
le en overbodige kennis; men is al tevreden wanneer het die kennis kan pape-
gaaien. Dit euvel kleeft ook aan de kennis van de religie die langs catechetische
weg wordt bijgebracht. Doordat men niet begint met de bewerking van het hart
en volstaat met intellectualistische kennis is de godsdienst niet meer dan ‘lip-
pendienst’.

Fel wordt Poiret wanneer hij te spreken komt over de menselijke rede. Men
dient de kinderen te bewaren voor de afgoderij die daarmee bedreven wordt.
Geleerde lieden die hoog opgeven over de rede en de daarmee verkregen kennis
van goddelijke zaken, zijn, zo houde men de kinderen voor, gelijk blinden die
voorstellingen over de zon ten beste geven zonder deze ooit zelf aanschouwd te
hebben. Zij bieden slechts schijnkennis. God moet de ogen voor het bovenna-
tuurlijke openen, wat slechts hen ten deel valt die zichzelf verloochend hebben.

Poiret zet zich hier af tegen het rationalisme, waarvan hij zelf - getuige zijn
Cogitationes rationales - een aanhanger was geweest, maar dat zijn religieus
gemoed niet kon bevredigen. Descartes, Malebranche en Spinoza overschatten de
mogelijkheden van de rede, hielden geen rekening met het bederf ervan door de
erfzonde. Met name de twee laatstgenoemden - heftig bestreden in de Oeconomie
divine - heeft hij verantwoordelijk gesteld voor het ‘Atheistendom dezer eeuw’ (zie
Tilly, 1930).

Nu moet Poiret toegeven dat de mens een wezen is dat wil begrijpen. Men
mag, ja moet een kind leren redenen te geven. Men dient het kind dan wel van
meet af aan er aan te gewennen om de rede op een heilige wijze te gebruiken, te
weten: om de dingen dezer wereld zodanig transparant te maken dat men God en
zijn deugden erin kan ontwaren. Zo kan men bijvoorbeeld op de (hypothetische)
kindervraag ‘waarom is vuur heet?’ antwoorden, dat God door die eigenschap aan
vuur toe te kennen de warmtebehoeftige mens wilde tegemoetkomen: een
demonstratie van zijn goedheid en wijsheid.

Na de pedagogiek van de wil en de rede stelt Poiret de zorg voor de affecten
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aan de orde; het gevoel van blijdschap staat hier centraal. Er is maar één te billij-
ken reden om blij te zijn: dat men zich verenigd weet met de eeuwige drie-enige
God en diens wil volbrengt. Het kinderlijk bestaan laat klip en klaar zien dat de
mens primair genegen is om vreugde te scheppen in wat onbestendig is.
Opvoeders moeten die gezindheid niet versterken door kinderen te plezieren met
lekkernijen of met mooie kleren. Vooral zal men moeten voorkomen dat kinde-
ren hun geluk gaan zoeken bij de afgod van het geld. Men moet kinderen niet
leren om geld op te potten, maar om het met genoegen aan de armen te geven.

Poirets opvoedingstraktaat bevat nogal wat gezichtspunten die twistpunten
konden worden. Een Duitse vertaling die in 1693 het licht zag, zorgde voor groot
tumult binnen de lutherse kerk. De Hamburgse predikant J.H. Horb, een zwager
van de eerder genoemde piëtistische voorman Spener en zelf ook piëtistisch
gezind, had het anonieme werkje aan zijn huisgenoten gegeven en ervoor
gezorgd dat het werd gedrukt. Toen bekend werd wie de auteur was, raakte de
orthodoxe geestelijkheid in rep en roer: het boekje was volgens de kerkenraad
niets minder dan een compendium van de ideeën van de dweepster Antoinette
Bourignon. Horb werd uit zijn ambt gezet en met zijn gezin uit de stad verban-
nen.

De Hamburgse kerkenraad mocht dan in maar liefst 34 artikelen hebben aan-
gegeven wat er zoal mankeerde aan Poirets werkje, men heeft niet kunnen voor-
komen dat het in piëtistische en quiëtistische kringen furore maakte. Ook de
bekende Duitse piëtistische pedagoog August Hermann Francke lijkt er voor zijn
pedagogische hoofdwerk (1702) van geprofiteerd te hebben. In Nederland was
het de gereformeerde predikant Gerhard Meyer die grondgedachten van Poiret in
zijn verhandeling over de plichten van ouders (1700) incorporeerde
(Groenendijk,1985). Dat hij in zijn voorwoord repte van ‘de vermaarde en groote’
Poiret en de aanval op dat werkje en ‘den goeden Horbius’ als ‘onchristelijk’
brandmerkte, heeft opmerkelijk genoeg de gereformeerde orthodoxie geen alarm
doen slaan.

Met het besproken pedagogisch traktaat wilde Poiret aangeven, hoe de mens
van jongs af aan tot een ingekeerd, wereld-verzakend en god-zoekend leven te
brengen. Dat door hem de mystieke weg werd ‘gepedagogiseerd’ is een gegeven
dat te denken geeft. De mystiek werd uitgeleverd aan het optimistische maak-
baarheidsgeloof, dat sedert de zeventiende eeuw de mentaliteit in het westen
domineert. De figuur van Anton Reiser laat ons zien welk een problematische (i.c.
neurotische) uitwerking zo’n pretentieus ethos kan hebben op de emotionele
ontwikkeling (zie Loch, 2000).
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