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Pedagoog Langeveld schre{ wtjze woorden over godsdienstige opvoeding

Onmogelijke opgave, dure plicht
Hoe mee,r criminaliteit onder jongereq geweld op

stnr,at en geweld op school, hoe luider de roep orn

normen ert waarden, Behalve ouders zouden ook on_

derwijsgevenden een pedagogisctre verantwoorde-

lijklreid'hebben als het gaat om godsdienstige en mo-

rele oproeding. Dat is geen eerwoudige opgave. De le-

gendarische pedagoogwijlen prof. dr M.J. Iangeveld

schreefin 1976 een artikel orar geloofsorrerdracht

waarin hij ook voor nu nog rraardwolle inzichten

aanreikt."De persoon van de leerkracht is belangrij-

ker dan de gevolgde didaaische methode."

71 ndr de titel'Geloofals m
f fverloren paspectief?'
\J (Pedagogiuh tijàtchrfu

Forum toor ogwoedkunde, jwgang
I, numrns 4, blz I 8t-l%) rhrijft
Iagweld: "Ik ben geen thmloog.
Ik schrijf ook niet als 'i*s'm diá
rud. AIs pedagoog meu ik dat
kmis van en zekere zaak geheel
onoldomde is vmr de ovsàracht
rudieaakMokonmdmwel-
licht an de laràpste niet-christelii-
le filosoof het t b€st toevertrou-
wen, het christelijke godsdimston-
dfl{iis te gflm. Bovmdien meen
ik, dat de gelovige christen daaom
nog niet de beste godsdienstlemar
is. Maar ik geloof wel, dat het
christmdom onoverdraagbaar is,
wimer het niêt flaÍer en ont-
moet km worden."

Zin visie op geloofsovadradrt
en godsdimtondwijs houdr ver-
bmd met ziin frnomenolosische
pedagogielq waarin de beschrÏivine
vm de alledaagx oproedings**l
kelijkheid (de'leefvmld') en be-
langriilc plaats inne€nrt. De oD-
voeder/ondenvijsgrende km niet
volstam ma het kind allan mm
iets te lerm (kemis, vaardigheden,
'gcde mmieren' etcetera), mail
hij 'ontrioet' het kind van persóon
tot ptrsoon in de pedagogische re-
latie. In die ontmoeting speelt zich
misschim rel het meest wezmliike
deel vm de opvoeding aÍ:

Toen Langsrld dit anikel in
1976 schref, m hij reeds enige
iarm met emeriaat. Inmiddels
lren we in em andere tiid. llet
christeliik geloof is nog wt verda
nar de achtagrond gechoven.
Criminaliteit onder jongmn is
stuk toegmomen. Gmeld op
strat m zelfs gerveld op rhool ziin
andeordero dedag. De algme-
ne nornntn?ging w:xr voor onder-
wiisminist€r Ritzet begin jaren ne-
gentig aanleidilg om scholen te
herircren aan hm'pedagogrche
venntwoordelijkheidi Behalve de
ouden zoudenvolgms hem ook de
ondenvijsgn'eiiden m taak heb-
ben bij het aanleren wn wrdm
m nonnen. In de onderwijsprak-
tijk en in de pedagogische w*en-

schap ohtketende dere opvatting
ónmiddeliik heftige discusies
ovet de vraag of het onden'iis
hieme niet wrd 'mmaagi'.
Toch is de 'morele vonning' em
blijwnd punt op de agmda gmr-
dm.

Con&rtntades
Het chdstendom traiuo's we

$preken, was anno 1976 en - in de
visie ran Langeveld - in elke andere
cultuurperiode "nooit em gewon.
nen zakl. Want "Wie heeft zich
ooit een christelijle sóool, een
dristelijke miveroiteit of wat dan
ook durven noemqi? Geen chris-
ten da één die bedoelde te zegllen:
prcber het tod,laten re het toch
proberen tê ziin. (...) Het mt-
rvmrddat mmte zijn heeft m dat
in gen weten ooit ten \nlle ingat',
brengt oro in het levm met de
mensm, in het lren met de kinde-
ren. Niets is groter huióelarii dan
het gearircerde óristmdom, de
godsdienstvan de gesloten dmr."

Terugkiikend op zijn eigm
jeugd, regt Lmgmld: "De grootste
godsdienstlmar die ik gekend heb,
m dr J,À vor der Hake. Destijds
réctor ran het Bmrns Lyceum. Hij
gebruikte, de bsoerdste x$ool-
boekjes over bijbelse gerliiedenis
die er bestonden. Maar - wt wren
zijn lessen? Het waÍen zijn volstrekt
rechtstrekse cotrÊontaties vafl
zichzrlf en rm zi.in leerlingen met
een srtrk rsliteit in trn tekst uit de
bijbel die ze al lerend in die sne*-
boekjes direct of indirect tegen her
liff liepen. llij bood zijn lerlingen
de gastvrijheid aan van zjjn eigen
geloof en legde uit wat hij er beteef-
de en mg, was wlijk en open wmr
hij zijn weg niet zag, ging op de ge-
dácbten van mderm ín en ont-
moette hen onbekrompen en als
persoon."

ln wijsgerig-pedagógisch op-
ziclrt beklemtoont Langeveld dat
de mers niet alleen een redelijk
wezn l(an atn, lmr ewnner trn
wez€n dat vanu it gffilsmatige ge-
vomrdheid moreel, cultureel, per-
mnaal en sociaal zijn leven te lev€n
heeft.'Religid appelleert mn meer

dm alleo ma redeliike vermo-
gur.In religieusi.trband is Hnde
rÈn álletr ieE aan te biedm in en
wereld rlw reïgie onmiddellijk
meelee$aar is. Van de opvoeder
wordt'mtrrrrliikheid' wrlangd.
Hierin tbrdt het verschil met 'we-
tenrchap' zichtbaar. "Wail'natuu-
liikheid' veronderstelt em zrlf ver-
werk hebbm en em eigen mm
gwonden hebba Dat moet ie in
de wetenscbap iuist niet. baar
moet je ïÏeoÍiê en systeem rclgen
o zorgrnildig con-fom werbren-
gen, intellecnieel lesbm maken
en in de larling intellect$el op-
bomen. Met iedsheeft zijn eigen
'natuurlc.rndd maal wel ieder
heft zijn eigen'geloof."

IngewiHcld
Iets nn dtr'natulijtàeid' or

'openheid' in de ondmijsleersitu-
atie treÍfen we s'meero m bij ka
Dasberg, wmneer ze uitl€gt wat
morele vomiing op de middelbare
school kan zijnr In haar tÉrtlmd
gmordm'ïïouwJezing' ('Meelo-
pen a dwareliggen', 5 rrIe,rt I 993)
sprcekt re over "m prdagogsch
zwtr uul Zij he! in dit vertiand,
met lneél nadruk op de rationele
diruie m minder nadruk op de
gaoelsmatige aspecten "Morele
opvoeding is niet leerlingen I'ertel-
ler mt goed en kwud is, gateld d
dátw dat relfaltijd zo precie rcu-
dm rrrten. Morele opvoeding is r
bekmd maken met het problem
ds momlitei! zonder te pmbereh
daar kiirt en klce oplossingen bij

te lever€Ír. Die zouden re zelf, aI
dismsiërend moeten probcm op
te sporen."

En daarbij h Dasberg niet bmg
voor'indoctrinatie': "Als de leer-
kradrt zich opstelt als iernand die
het zelf ookbehoorlijk ingtrik*eld
vindt en m€t ze me discwieert als
pri,nus inter pdrèsen erlijk durft te
tonen dat hij ook onder de indmk
km komm vm hm aÍgmenten,
dan is de lerling nia zijn prmi
mu zijn partnaf

Bij de godsdimstige vorming is de
rationde discrsie volgtns lange
wld nia tmilend"'"$t'am'gelmf
is in welm een olrnxfuijding van
ha mtioneel-b*vi;isbaar !retmi
Amgezian'godsdienstonderuijs' tot
m'penoonlijle coirfrontatie'
wordt, is de persoon mn de leer-
lcadrt belangrijker dan de gerclg-
de didactische methode. Damm is
de thristelijke mtropologie' (6Io-
sofie vm de mens) mk gen rara-
meling ógrnah ruar "em beeld
ran het mms-zijn, dat in de bron-
nen.raaÍuit het christêndom geput
heeft ook nu wer, ioot de ménsèh
u! dezè tiid;vàstaaabm beelden
en aanwlizingen vindrvan daàruit
zal een opvoeding m een pedago-
giek moeten zoeken naat hàu re-
alitei! naar hau doelstellinqen,
har toelaatbare middelm, Ëaar
wegen en hatr beoordeling vm
zichrlf. De directe weg m es
theologie nar de opvoedingssitu-
atie is altid onjuist gewest. Hoe
ehter die antropologie het dris-
ten-dom vustaan zal, h óók áltijd

rerschillend g*nesti
langweld concludert dat religi-

eue voming op school om ge
nmmde redenen een zrer Íroeilij-
ke opgpve, ja zelfs "wi.jwel onmo-
gelijk" is. Voorts dat die vorming
hoge eisen stelt aan de onderwijs-
gevende en dat êr voortdurmd een
zekere ampasing nodig is am de
tijd waarin n'e lren.

Vanuit de gerhiedenis rm de
pedagogiek had Langeveld een be-
rcep kulnen doen op de noodaak
wn cukuuroverdracht. In de tradi-
tie van de geesteswetenschappelii-
ke pedagogiek (die voortbouwt op
ha gedachtengoed van een aantal
grcte denkers uit de lgde eenw in
Duitsland, waaonder Schleiema-
cher en Dilthey, en wilin ook
kngeveld staat) is vanouds grote
nadruk gelegd op de cukuurorer-
dracht tusm de ortdere m de jon-
gae generatie. Als'element'in de
cultuu zou'religie' in aamirking
komen om te worden 'overgedm-
gÊn:

PIic"ht
Toch kiest Iangerrld voor een

ahdeÍe ilgumentatie. Uit een vel-
heid van motimn, wam het
bijbdse motief er slrchts één is -
mtzelfs op gondvaí het denkm
van Nietzsche en Freud bljkt de
noodaak dát ie het de kindem
niet onthoudm mg: "Het hoogste
wtde mens l€n helpm dewegm
zijn eigm ls'ens- ea penoonsgs
stalte te vinden, komt uit dse wiis-
heid tot hemterug'uit eeuven van
zichzelf overschrijdmde, superim-
re mmselijkheid - zegt de m, -
ne, regt de mder,het komtniettot
hem terug: het komt tot hem fl
'God'rchokt h* hem, - ne, zgt
de derde: het is zijn eigen waag die
tothtm teru€&omt maar nu als ab-
mluut gestelde eis aan hmzelf. In
alle drie gwallen rijst de wmg, of
de mens dit zijn kindero en ziin
medemerosr onthouden mag, of
de mens het am een jeugd ren lut-
tele jtren en am één peremn van
beperke gestelijke middelen mag
overlaten de vondsten van tallor
eèuwei, nóg eens zelf uit te vinden,
respectia'elijlc de openbaringen
die de mms door God gschonken
ziin, nognaals geschonken te krij'
gm."

En l:ngewld verrclgt "lk mem,
dat daarop ia alle drie gonllen het
mtlvoord ontkennend moet zijn
o dat dus de mms de plidrt heeft,
het onmogelijke op zich te nemen
m zijn kinderen ook het lvezenli.ik
de mens overschrijdmde te biedm
m te leren heeftl'
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