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B. de eisen die aan de opvoeding gesteld kunnen worden, de zogenaamde 'geldigheid'
van de opvoeding, die hij betrekt op: l. het opvoedingsdoel (gerelateerd aan de vier
cultuursferen: staat, kerk, mensen onder elkaar en de taal); 2. de opvoedingsvoorwaarden; 3. de samenhang tussen nu en later in het leven van de opvoedeling; 4. de
pedagogische handeling; 5. de rechthebbende opvoeders; C. de uitwerking van de
(praktische) opvoedingstheorie in: I. de opvoeding als preventieve en tegenwerkende
activiteit; II. de opvoeding als ondersteunende en ontwikkelde activiteit; III. het belang van de cultuursferen bij de opvoeding; de opsplitsing van de opvoedingstaak;
IV. de betekenis en opvoedkundige bijdrage van de beide vormen van ondersteunende activiteit: Fertigkeit en Gesinnung. Vervolgens wordt deze opvoedingstheorie in de
context van de tijd waarin ze opgesteld werd (de Romantiek) geplaatst. Belangrijk is
daarbij vooral de verhandeling over het gevoel als kenbron tegenover het 'leere abstracte Reden'van de'vern0nftig denkenden Vernunft'. Op grond van nauwkeurige
bestudering van vroegere en latere teksten wordt het onjuist geacht om de uiteindelijke versie van de 'Erziehungstheorie' (1826) in overeenstemming met zijn 'gevoelstheologie' als'gevoelspedagogiek' te bestempelen. In Schleiermachers pedagogiek,
die gezien wordt als toegepaste ethiek en niet als een (veel gevoelsmatiger benaderde)
godsdienstwetenschap, lijkt het handelen het gevoel Ie zijn gaan overheersen. 'Pádagogische Einwirkung' wordt vooral beschouwd als 'Tátigkeit', gericht op het aanbrengen van 'Ordnung', 'Zusammenhang' en 'Vollkommenheit' in het leven van het
kind en daarmee uiteindelijk- ook in het zedelijk, maatschappelijk leven. Behalve in
de context van de tijd wordt de 'Erziehungstheorie' ook geplaatst in de context van
het overige werk van Schleiermacher. Dit gebeurt tegen de achtergrond van de visie
van Bollnow, die de 'Erziehungstheorie' ziet als een hermeneutische tekst en dientengevolge Schleiermacher beschouwt als de grondlegger van de moderne hermeneutische pedagogiek. Hoewel er geconstateerd wordt dat er bij Schleiermacher sprake is
van een hermeneutisch-praktische werkwijze, wordt zijn pedagogiek toch eerder gezien als een normatieve theorie die past binnen het speculatieve ethische systeem, dan
een hermeneutische. Deze normativiteit wordt overigens niet gededuceerd uit een
vooraf gegeven theorie of dogmatiek, maar vindt principieel haar vertrekpunt in de
gegeven maatschappelijke situatie. Interessant, in het bijzonder voor pedagogen, is
tenslotte het laatste hoofdstuk van het boek, waarin de hoofdgedachten uit de 'Erziehungstheorie' worden vergeleken met een betrekkelijk recente (1985) pedagogische
publicatie van Giesecke, die min of meer het einde aankondigt van de opvoedingswetenschap als academische discipline, omdat haar object: de opvoeding, zichzelf overleefd zou hebben. Thoomes onderschrijft zelf deze laatste opvatting niet en fundeert
dit o.a. vanuit de 'Erziehungstheorie', waarin het opvoedingsproces verbonden is
met de kenmerken van een bepaalde samenleving en met de voortgang in het ethische
proces. Op de 'Erziehungskunst', met zijn door Schleiermacher aangegeven boventijdelijke kenmerken, zou de pedagogiek zich moeten baseren, ook en misschien juist
wel in deze tijd waarin de opvoeding geen bestaansrecht meer lijkt te hebben. 'De pedagogiek hoort in verband te staan met de zedelijke verantwoordelijkheid van de samenleving als geheel en moet op grond van uiteenlopend empirisch onderzoek in
combinatie met speculatieve inzichten komen tot handelingsadviezen' (144), aldus
Thoomes op de laatste pagina van zijn studie. Thoomes toont zich behalve een zeer
betrokken, goed belezen en systematisch denkend pedagoog, ook een goed didacticus. Hij gaat uit van de (veronderstelde) beginsituatie van zijn lezers en heeft in het
vervolg voor 'elck wat wils'. Zo biedt hij zijn vertaling aan als 'opstap' voor degene
die de oorspronkelijke teksten wil gaan lezen en geeft hij voortdurend samenvattingen voor wie zich snel wil oriënteren. Wie geen Duits leest, kan nu toch kennis nemen
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