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E Redactie van de Wereldbibliotheek
• verzocht mij het boek van Haberlin
met een enkel woord bij het Hollandsche publiek in te leiden. Zeer gaarne
voldoe ik aan dien wensch. Want ik heb
zelf veel van Haberlin geleerd en ik heb herhaaldelijk van hen, aan wie ik zijn boek aanbeval,
hetzelfde gehoord; ik ben dus overtuigd dat het in
onze eigen taal in ons land nog veel meer vrienden
zal vinden.
Het aantrekkelijke van Haberlin's opvoedkun
dige boeken bestaat voor mij in den nauwen
samenhang van theorie en praktijk. Na een groote
ervaring als opvoeder te hebben verworven, is de
schrijver sedert een aantal jaren hoogleeraar in de
philosophic en paedagogiek te Basel. De resultaten
van zijn psychologische onderzoekingen heeft hij
neergelegd in een werk van twee deelen, Der Geist
and die Triebe, dat de vragen van algemeene psychologie, en Der Charakter, dat die van individueele psychologie behandelt. In die werken toont
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Haberlin, hoeveel hij heeft geleerd van de nieuwere
psychologie, met name van de psycho-analyse,
maar tevens laat hij ons zien, waarom met de
psycho-analyse alleen geen opvoedkunde valt op to
bouwen. Want elke opvoedkunde is normatief, zij
stelt een ideaal, wijst heen naar een zeker doel.
En een psychologie, die alleen „Triebe" of driften
kent, die den wil en het geweten als eigen en beslissende factoren in het zieleleven uitschakelt, kan
natuurlijk geen ideaal als geldig erkennen. Voor
Haberlin nu is het geweten de beslissende macht in
het zieleleven en daarom is alle eigenlijke opvoeding gewetensvorming, zooals alle opvoeding
onderstelt dat bij bet kind een geweten aanwezig
is, dat gewekt moet worden. In dat opzicht komt
Haberlin dus geheel met onzen Ligthart overeen.
Maar van dezen onderscheidt hem, gelijk ik reeds
aangaf, zijn veel theoretischer en dus systematischer opzet. Dit blijkt reeds dadelijk uit bet eerste
hoofdstuk van dit boek, waar hij over bet doel der
opvoeding handelt.
En voorts heeft Haberlin - gelijk ik ook reeds
aanstipte - bet groote feitenmateriaal en bet inzicht dat de nieuwere psychologie ons heeft verschaft, in zijn praktijk kunnen toetsen. En zijn
werk draagt overal daarvan de sporen. Bedrieg ik
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mij niet, dan is Haberlin een van de eersten geweest die de geweldige beteekenis van de zoogenaamde eerste puberteit, den kleuterleeftijd van
± 3 7 jaar, heeft ingezien de begrippen
infantilisme en infantiele binding, uit de psychoanalyse afkomstig, zijn naar ik meen door hem in
de opvoedkunde geintroduceerd.
Alleen daarom reeds zou ik een Nederlandsche
vertaling van zijn paedagogisch hoofdwerk met
vreugde begroeten. Den waan, die nog bij zoo
velen in ons land heerscht, dat opvoeding des te
moeilijker en te belangrijker is, naarmate het kind
ouder wordt, zal het helpen breken. En wellicht
zal het er toe kunnen bijdragen dat de school, die
wij nog altijd „bewaar"-school noemen, in haar
fundamenteele beteekenis voor de karaktervorming
zal worden erkend.
Haberlin's boek bepaalt zich echter geenszins
tot het jonge kind. Zijn uiteenzettingen over straf
en strengheid, die zoo uitnemend de gevaren aangeven van sentimentaliteit eenerzijds, autoritaire
willekeur andererzijds, zullen vooral hen interesseeren, die met den eigenlijken kinderleeftijd en de
rijpere jeugd in aanraking komen. En evenmin
wendt het zich alleen tot opvoeders van beroep.
Integendeel, ik zou het gaarne zien in de handen
,
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van zooveel mogelijk vaders en moeders, want niet

licht zal een van hen het uit handen leggen zonder
dieper inzicht. Dat liefde blind is, geldt zeker allerminst voor de opvoeding. Integendeel, zonder
liefde begrijpen wij het kind zeker niet. Maar
liefde alleen is toch ook niet voldoende; hoe
menige fout, hoe menig leed, hoe menig conflict
zou kunnen worden vermeden. Ik ben er van
overtuigd dat de opvoedkunde in 't algemeen, dit
boek in 't bijzonder, daartoe kan bijdragen.
Moge het vele lezers vinden!
Ermelo,

2
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ORSPRONKELIJK bestond het plan,
zooals in het voorwoord van „Das
Ziel der Erziehung" werd aangekondigd, bier slechts de fundamenteele
lijnen aan te geven van een algemeene
leer der paedagogische methoden, zoodat dit
nieuwe boek eenvoudig een vervolg zou geworden
zijn op „Das Ziel der Erziehung" en zonder dit
niet tot zijn recht zou komen.
Dit plan is naderhand eenigszins gewijzigd, tengevolge van de overweging, dat „Das Ziel der
Erziehung" voor den ruimen kring, waarvoor bet
bestemd was, toch ietwat te zwaar is gebleken.
Zwaar vooral door de philosofische uitwijdingen, die niet gemist konden worden, wanneer men
het doel der opvoeding op de juiste wijze wilde
vaststellen.
Daarom ben ik tot het besluit gekomen, in bet
eerste hoofdstuk van dit nieuwe werk de ontwikkeling van het „Doel der Opvoeding" in korte
trekken te recapituleeren, en dit in een vorm, die
zoo gemakkelijk mogelijk te begrijpen is en zonder
die leerstellingen, die de hoofdoorzaak ervan zijn
geweest, dat bet vorige moeilijk te begrijpen was.
Degenen onder mijn nieuwe lezers, die zich voor
die leerstellingen interesseeren, en niet opzien tegen
den arbeid, noodig om ze te begrijpen, verwijs ik
naar: „Das Ziel der Erziehung".
Dus geeft dit nieuwe boek een omlijning van het
geheele opvoedingsprobleem, met inbegrip van de
vraag naar bet doel. Het vormt dus een geheel op
zichzelf en verlangt slechts da ar kennis van bet
vorige (met uitzondering dan van die leerstel-
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lingen) waar naar dat vorige wordt verwezen:
enkele uitwijdingen zullen, terwille van deze bruikbaarheid op zichzelf en van den samenhang, ook
nog, buiten dat eerste hoofdstuk uit „Das Ziel der
Erziehung" om, worden herhaald.
Wat den hoofdinhoud aangaat, deze betreft,
zooals ik reeds aangaf, den grondslag van een
algemeene paedagogische Methodeleer, dus het
probleem van den Goeden Weg in de opvoeding.
In welken zin dit geven van leiding wordt opgevat, zal vanzelf blijken. Aileen wil ik bier nog in
't bijzonder naar voren brengen, dat het om de
opvoeding in zijn geheel gaat en niet alleen om de
school-opvoeding, die in het beste geval slechts een
deel of een soort van de opvoeding uitmaakt. Ik
heb er mij integendeel op toegelegd, juist ook die
dingen naar voren te brengen, die voor de opvoeding buiten de school, speciaal in het gezin, van
wezenlijke waarde zijn. Overigens heb ik er mij
op toegelegd, dingen, die vanzelf spreken of algemeen bekend zijn, hetzij geheel weg te laten of
zoo kort mogelijk te zeggen, om daartegenover des te meer nadruk te laten vallen op datgene,
dat in mijn oogen te weinig bekend is of waaraan
te weinig aandacht wordt geschonken. Op voiledigheid van de voorgestelde methode maakt het
boek dus Been aanspraak. Het beeft een praktisch
doel: op te wekken en aan te sporen; bet wil Been
leerboek zijn. Het is . ontstaan uit de opvoedkundige praktijk en geschreven terwille van de moeilijkheden bij de opvoeding, waarin zich ouders en
kinderen, onderwijzers en leerlingen, om zoo te
zeggen elken dag bevinden.
DE SCHRIJVER

Wakern bij Bern. Augustus r 9 r 7.
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IJ zijn bet alien daarover eens, dat onze
kinderen opgevoed moeten worden.
Wel gaan er stemmen op, die verlangen, dat men de kinderen eenvoudig
zichzelf zal laten ontwikkelen, en niet,
min of meer met geweld, iets van hen zal trachten te maken. Maar de „negatieve" opvoeding, bier
aangeprezen, is tenslotte ook een soort van opvoeding. Want ook, door zich te onthouden van
ingrijpen, volgt men een bepaalde gedragslijn
tegenover bet kind ; en bet principe, dat aan deze
gedragslijn ten grondslag ligt, sluit bovendien in
zich den wil tot daadwerkelijken of weer van elk
ingrijpen, wanneer dit van andere zijde bet kind
zou naderen.
Het gaat inderdaad niet om de noodzakelijkheid of het gewicht van de opvoeding als zoodanig,
maar om den acrd der opvoeding. Welke de goede
opvoeding is, daarom draait het paedagogische
vraagstuk; dit is de allereerste vraag, die wij in
de praktijk der opvoeding altijd weer ontmoeten.
Niet voor iedereen is zij van den beginne of een
vraag.
Velen nemen de opvoeding ter band, alsof er
bier in 't geheel geen vraag meer bestond.
Zij moeten schipbreuk lijden, eer zij ontdekken,
dat zich bier klippen en stroomen bevinden, en
dat 't er wel eenigszins op aankomt, hoe men
vaart.
Zander beeldspraak: zij worden zich pas ervan
bewust, dat er een probleem der opvoeding be-
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staat, door het falen van hun eigen wijze van opvoeding.
Aileen is het dan voor het geval in kwestie
misschien reeds te laat.
Dit probleem van de goede opvoeding bevat klaarblijkelijk twee verschillende vragen, die
men van elkaar scheiden kan en ook scheiden
moet.
En om die reden groepeeren zich zoowel de
paedagogische strijdvragen als de onzekerheden, die
zich in de praktijk aan ons opdringen, om twee
polen been.
Evenals elke levenshouding, wordt ook de opvoeding eenerzijds gekarakteriseerd volgens datgene,
dat zij bereiken wil, en daarna volgens de wijze
waarop zij te werk gaat om dit gewenschte te
bereiken : alle paedagogische vragen, zijn vragen
naar het doel of vragen naar de methode. Het probleem van de goede opvoeding sluit in zich de
vraag naar het juiste doel en naar den juisten
weg om dit doel te bereiken.
Het valt terstond in 't oog, dat het tweede
vraagstuk, dat van de methode, eerst dan een bepaalde beteekenis krijgt, wanneer het eerste is
opgelost. Want het is natuurlijk onzin, naar den
weg te vragen, wanneer men geen doel heeft. Zeg
waar gij been wilt gaan, dan kunnen wij
uitmaken, wat de juiste of de beste weg daarheen is.
Dus heeft de vraag naar het doel, vanzelf de
prioriteit boven elke vraag naar de methode. En
wij praten langs elkander been, wanneer wij over
methodes debatteeren, zonder ons bewust te zijn
van het juiste doel en daarin overeen te stemmen.
Want de methode moet, hoe zij verder ook gekozen mag worden, in elk geval op het doel gericht zijn.
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Dus vragen ook wij bier 't eerst naar bet juiste
doel der opvoeding, of, wat op hetzelfde neerkomt,
naar het doel van de juiste opvoeding. Maar sluit
deze vraag niet reeds een ongerijmdheid in zich ?
Kan er wel van het juiste doel gesproken worden ?
Is niet voor iedereen, dat doel het juiste, dat hij
wenscht to bereiken en zijn de menschen niet alien
verschillend en hebben zij daarom niet alien een
verschillend doel ? Zeker, zoo is het; en ondanks dit heeft misschien de vraag naar het juiste
doel toch beteekenis. Het zou namelijk kunnen
zijn, dat, wet is waar aan iedereen, van zijn wenschen of meeningen uit, een bijzonder doel wenschelijk of juist toescheen, doch dat al die
bijzondere eind-bedoelingen geen stand hielden
tegenover een hooger en objectief gezichtspunt van
beoordeeling.
Het zou kunnen zijn, dat zij wet is waar wenschelijk zijn en tevens in schijn juist, doch dat zij
desondanks niet juist zijn of tenminste, wat hun
juistheid betreft, eerst van een ander dan een subjectief standpunt uit, onderzocht moeten worden.
En wanneer er in de vraag naar bet doel, zulk een
objectief en daarom juist standpunt of gezichtspunt bestaat, dan moet er ook een doel bestaan,
dat juist is en niet twee of meerderen, die onder
elkander verschillen in dien zin, dat zij elkander
tegenspreken. Want wat juist is, kan zichzelf niet
tegenspreken.
Laten wij terstond doordringen tot de kern van
deze hoofdvraag: een objectief juist doel of een
willekeurig aantal bedoelingen, die slechts juist
zijn van subjectief standpunt uit! Dan beteekent
zij niets anders, dan de algemeene vraag ftaar het
bestaan van een objectieve verplichting, wat betreft de opvoeding en haar doel. Want bestaat
er een objectief juist doel der opvoeding, dan
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is dat doel het eenig juiste. En dus is het voor
elken opvoeder verplichtend. Het staat hem dan
niet meer vrij, tot doel te nemen, wat hem wenschelijk of juist toeschijnt, maar hij heeft dan te
trachten het doel te leeren kennen en geen ander
tot doel van elke paedagogische handeling te
maken. Aan den anderen kant : een objectief
juist doel bestaat alleen, wanneer er een is, waarop
elke opvoeding gericht moet zijn.
Wanneer er geen bepaalde opvoedingsplicht
- in den zin van een doel bestaat, onafhankelijk van sub jectieve wenschen en meeningen, dan
moet het aan iedereen vrij staan, de opvoeding op
te vatten en er een doel mee na te streven, zooals
hij het wil of zooals het hem goeddunkt maar
dan heeft het hoegenaamd geen zin, naar het doel
van de opvoeding te vragen, want dan bestaan er
evenveel doeleinden als meeningen en ieder van
deze is even „ juist".
Een doel, waarop elke opvoeding gericht moet
zijn, is echter alleen denkbaar en alleen in zooverre
mogelijk, wanneer er zoo iets als een objectieve
plicht bestaat. Daarom moeten wij met deze
vraag allereerst in 't reine komen. Of liever, wij
moeten stelling nemen tegenover deze vraag.
Want het gaat bier om een beslissende uitspraak
omtrent de grondslagen, om het al of niet erkennen van een objectieven plicht, onafhankelijk van
wenschen en meeningen, die voor ons geldt, onverschillig of hij aan onze wenschen tegemoet komt
of niet.
Tenslotte zijn er slechts twee fundamenteele
mogelijkheden, om zich tegenover deze beslissing
te stellen. Of men loochent het bestaan van een
objectieven plicht, of men erkent dit bestaan
welke fundamenteele erkenning natuurlijk nog niet
in zich sluit, dat men er zeker van is, den plicht
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ook te begrijpen of in elk geval op de juiste wijze
op te vatten.
Wie den plicht in 't algemeen loochent, die
loochent elken plicht ; wie echter eenigerlei plicht
als zoodanig aanneemt, die erkent het bestaan van
een plicht in 't algemeen en om deze fundamenteele erkenning gaat het juist, als wij tot een besluit willen komen.
Wie niet tot deze erkenning komt, voor hem
bestaat er in den grond van de zaak geen onderscheid tusschen een zoogenaamd juiste en een onjuiste wijze van handelen.
Juist is, wat ons streelt ; goed is, wat goed doet,
wat ,,aangenaam" is. Goed en slecht bestaat niet;
er bestaat alleen prettig en onprettig, aangenaam
en onaangenaam, gewenscht en ongewenscht. En
dat niet alleen op het gebied van wat men in
engeren zin „het moreele" noemt, doch tegenover
all es in ons bestaan en in ons gedrag.
Zoo bestaat er evenmin mooi of leelijk in objectieve beteekenis. Maar evenmin waar en onwaar,
absoluut gesproken. Waar is, wat aan den een of
ander toeschijnt, waar te zijn, of nog precieser :
wat hij als waarheid beschouwen wil. Er bestaat
niet een waarheid in een bepaald geval, doch
evenveel waarheden als er meeningen zijn. Het begrip de waarheid heeft volstrekt geen beteekenis;
want dit bedoelt objectieve waarheid, dat wil zeggen, waarheid, die ons den plicht oplegt, haar
als zoodanig aan te nemen; wanneer er echter in
't geheel geen plicht bestaat, bestaat er ook geen
plicht tot het aannemen of nastreven van een zoogenaamde objectieve waarheid. Geen logisch besluit, geen denkwet, is dwingend, ook geen mathematisch bewijs.
Het staat mij vrij, of ik het, dat wil zeggen,
de methode met zijn logische wetten, die er aar.
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ten grondslag ligt, wil aannemen of niet. En zoo
voort.
Tegenover dit negatieve of „relativistische"
(alles is slechts betrekkelijk) standpunt, staat de
fundamenteele erkenning van een plicht. Er bestaat
waar en onwaar, mooi en Ieelijk, goed en kwaad,
en wet in de objectieve beteekenis, voor iedereen
geldig.
En wij zijn verplicht, ons, als wij oordeelen of
handelen, volgens dezen norm te gedragen. Al
vergissen de menschen zich in datgene, wat zij op
een of ander gebied voor het goede houden al is
misschien alles wat de menschen goed noemen,
inderdaad slechts meening en daarom slechts in subjectieven of relatieven zin goed : er bestaat toch
het goede op zichzelf, een wet of een norm
van wat goed is, hetzij die bekend is of onbekend.
Er bestaat een en niet meer dan een waarheid in
elk bepaald geval, en er bestaat een norm voor wat
in elk bepaald geval de juiste wijze is om zich te
gedragen.
Het negatieve standpunt zou misschien gelijk
hebben, wanneer bet niets anders zocht aan te
toonen, dan dat er onder menschen en hun feitelijke meeningen niets objectief goed is. Maar
het heeft stellig ongelijk, wanneer het zegt, dat
het goede niet bestaat, dat er geen objectieve norm
voor bet goede bestaat en geen plicht, het na te
streven in ons oordeel en onze daden.
Deze twee standpunten staan onverzoenlijk
tegenover elkaar. Er is ook geen bewijs mogelijk,
noch voor het een, noch voor het ander. Voor
het negatieve niet, omdat elk bewijs de erkenning
van een objectief geldige bewijs-methode op den
voorgrond stelt, welke erkenning juist door het
negatieve standpunt, dat men bewijzen wil, words
geweigerd. Voor het positieve niet, omdat elk be-
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wijs reeds, de geldigheid, die bewezen moet worden, van een objectieven plicht (bier in den logischen zin) op den voorgrond stelt; dus van te
voren rekening moet houden met wat nog bewezen moet worden. Dus bestaat er slechts een zich uitspreken zonder
bewijs, voor bet eene of voor bet andere standpunt.
Wij spreken ons uit in positieven zin. Wij
nemen een fundamenteelen plicht aan, en daarmede een norm. die objectief geldt voor at onze
handelingen. Wij kunnen niet anders. omdat wij
den plicht als een onuitroeibaar gebod in ons
dragen ; eenvoudig gezegd : omdat wij een geweten
hebben, een zedeliik. een aesthetisch en een logisch
geweten. Pen bewiis te geven, zullen wii niet
pogen ; wij weten. dat elke poging daartoe dwaasheid zou zijn. Wij weten ook, uit bet hierboven
gezegde, dat er geen bewiis voor het teaendeel bestaat en dus geen wederleggin mogeliik is.
Wie een geweten heeft, die staat, wanneer hij
slechts met zichzelf in 't reine is, met ons op den
bodem der erkenning van een fundamenteelen
plicht. Wie echter geen geweten heeft, die mag zich
aanmelden als aanhanger van de negatieve overtuiging. Niemand zal zich als zoodanig kunnen
aanmelden, of hij moet zichzelf bedriegen. Want
het negatieve standpunt is als overtuiging in zichzelf onmogelijk. In zooverre bet namelijk een
overtuiging is, houdt bet den inhoud van deze
overtuiging voor objectief waar, het tegendeel
voor onwaar. Het erkent dus in dit geval bet
bestaan van een objectieve waarheid en spreekt
daarmede zijn eigen bewering tegen, dat er geen
objectief goed en daarmede geen objectieve waarheid bestaat. Het relativistisch standpunt is in
zooverre een tegenspraak in zichzelf. Het bestaat
Opvoeding

2
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alleen in woorden, die geen zin hebben, omdat zij
zichzelf tegenspreken.
Die woorden worden echter ook door de
„praktijk" tegengesproken. Ook in praktische
handelingen der menschen bestaat er geen werkelijke ontkenning van elken plicht. Men kan dit
in zooverre niet overtuigend aantoonen, als men
niet alle menschen tot onderzoekingsmateriaal ter
beschikking kan hebben.
Doch de ervaring van ieder, die in de diepte der
psyche weet door te dringen, toont aan, dat elke
ontkenning van den objectieven plicht op niets
uitloopt. Er is niemand, die in de praktijk van het
leven niet het fundamenteele onderscheid tusschen
waar en onwaar erkent en daarmede het bestaan
van objectieve waarheid of van het goede als
zoodanig. Doch evenmin bestaat er iemand, hoezeer deze bewering ook door oppervlakkige waarnemingen wordt tegengesproken, die in het praktische leven, in zijn handelingen en vooral in zijn
gevoelens, geenerlei moreele verplichtingen erkent.
Zeker onderwerpt niet ieder zich aan den eisch van
zijn geweten of in 't algemeen aan een norm.
Maar het geweten en daarmee de fundamenteele
erkenning van een norm bestaat daarom wel. Zeker
worden wij ons het oordeel of den eisch van ons
geweten niet altijd duidelijk bewust, zoodat wij
er ons rekenschap van kunnen geven. Maar oordeel en eisch bestaan. En zij manifesteeren zich
voor dengene, die onder de oppervlakte vermag te
blikken, die niet vasthoudt aan schijn en aan
woorden.
Zoo openbaart zich in de eerste plaats het
„slechte" geweten, ook waar het niet bestaat in
bet duidelijke besef, dat een of andere daad verkeerd is, in ontstemming, onrust en tweestrijd, in
lichtgeraaktheid en angst, in ziekelijke onbewuste
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pogingen tot verzoening en vele andere symptomen.
Hoe het echter moge staan met de theoretische
of praktische mogelijkheid of feitelijkheid van het
negatieve standpunt ten opzichte van het vraagstuk van den plicht, w ij stellen ons fundamenteel
aan den anderen kant.
Alle volgende uiteenzettingen steunen op den
bodem der erkenning van een objectieven plicht of
objectieve juistheid. En wij hebben naast of buiten
deze fundamenteele erkenning geen andere basis.
Zoodat, wie deze erkenning niet deelen wil,
ook al bet volgende niet zal willen erkennen
wie echter op den bodem van het positieve standpunt staat, voor dien zal, in zooverre hij en wij
slechts consequent blijven, alles wat wij over het
doel der opvoeding te zeggen hebben, eveneens
van kracht moeten zijn.
Wanneer. er in 't algemeen objectieve plicht bestaat, kan er een doel zijn, dat de opvoeding verplicht is, na te streven. Dat wil zooveel zeggen
als : wanneer de plicht fundamenteel bestaat, dan
kan de opvoeding een beteekenis krijgen, die in
dezen plicht is inbegrepen. De volgende beschouwingen, die niet anders zijn dan consequenties,
voortgekomen uit de fundamenteele erkenning van
den plicht, moeten aantoonen, dat er inderdaad
een plicht tot opvoeding in een bepaalden zin bestaat hieruit zal dan het doel van deze plichtmatig noodige opvoeding vanzelf te voorschijn
komen.
Er bestaat plicht, dat beteekent, dat wij verantwoordelijk zijn voor onze daden. Deze daden zijn.
niet onverschillig, doch zij zijn onderworpen aan
beoordeeling, en de maatstaf van zulk een beoordeeling is niet onze wensch of onze willekeur,
maar de plicht. In dezen plicht is de norm voor
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ons gedrag uitgedrukt. Zoo en zoo moeten wij
handelen, anders handelen is verkeerd.
Het consequente gevolg der fundamenteele erkenning van een plicht, is het ideaal van een door en
door goede wijze van handelen, dat tegenover
onze werkelijke daden staat als maatstaf of eisch.
Dat wat wij zijn, kan gemeten worden aan wat
wij zijn moesten. Want zijn en doen is voor ons
betzelfde. Voor elk wezen bestaat er een „ander
ik", dat bet „ideaal" van dit wezen voorstelt. Dit
andere ik is niet verwezenlijkt, maar bet moet verwezenlijkt worden.
Het beteekent bet kort begrip van den maatstaf
of van de normen, die voor het gedrag van bet
werkelijke ik gelden. Zoo ontwikkelt zich uit bet
plichtsbewustzijn, naast of boven de wereld der
werkelijkheid, een andere wereld, de wereld, waaraan wij onzen maatstaf ontleenen, de wereld der
ideeen. Deze tweede wereld is niet reed, niet in de
werkelijkheid to vinden, zij is „bovenwerkelijk",
zij vormt den steeds eischenden tegenpool der
werkelijkheid. Ideaal en werkelijkheid staan tot
elkaar als plicht en werkelijk-zijn.
Terwijl een menscb in zijn gedrag voldoet aan
den plicht, realiseert hij voor zijn deel het ideaal.
Zoo moeten wij alien tot verwerkelijking van.
„de andere wereld" bijdragen. En onze gezamenlijke daden moeten in dienst van de idee, van bet
bovenwerkelijke, staan. Opdat bet loutere zijn verheven worde tot bet goede zijn. Dat is onze bestemming, de zin van ons bestaan. Het bestaan is
waardevol, in zooverre bet zijn bestemming vervult, inzooverre bet dient tot verwerkelijking van
bet bovenwerkelijke, van dezen verplichtenden
eisch. Een anderen zin beeft bet leven niet, bet
zou onzinnig zijn, wanneer het geen absolute bestemming bad, en bet zou waardeloos zijn en niet
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komen tot zijn beteekenis, wanneer het niet dienstbaar was aan deze bestemming. Leven op zichzelf
"weft geen waarde, waarde heeft alleen het goede
leven. Op het enkele bestaan komt 't niet aan
alles komt aan op de rechte wijze van bestaan, en
daarop, dat de bestemming van ons bestaan vervuld wordt.
Voor ons, nu wij ons met de opvoeding bezig
houden, komt het speciaal aan op de verhouding
van de menschen onder elkander. Wanneer is deze
verhouding fundamenteel goed ?
- Elk individu heeft, zoo lang bet bestaat,
zijn plicht, zijn bestemming, zijn levensopgave,
Het bestaat mei). geen ander doel, dan dat het deze,
zijn bestemmink, zal vervullen.
Alle verhoudingen waarin de menschen tot
elkander staan, beteekenen wederkeerige inwerking
op elkaar. Deze inwerking is klaarblijkelijk dan fundamenteel goed, wanneer zij ten doel heeft, den
ander in zijn juiste levenshouding, in de vervulling van zijn bestemming te steunen. Alle inwerking, op iets anders gericht, zou verkeerd zijn,
daar zij niet in dienst zou staan van het eene noodige: de verwerkelijking van wat zijn moet.
Dus doet zich voor alle verhoudingen van de
menschen onderling, het beslissende gebod gelden:
Gij moet door de wijze, waarop gij u tegenover
alle andere menschen gedraagt, die anderen steunen bij de vervulling van bun levensplicht.
Dit is de wet voor elken omgang van de menschen onder elkaar. Zulk een omgang alleen heeft
beteekenis. Echter bestaan er twee verschillende
manieren - die wij goed van elkander te onderscheiden hebben om een ander te steunen in de
richting van het vervullen zijner bestemming. Er
is direkte en indirekte, innerlijke en uiterlijke steun.
;
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Want er zijn twee soorten van tegenstand of hinderpalen, die voor elk individu bet vervullen van
zijn bestemming tegenwerken. De eene soort van
hinderpalen ligt in „de wereld", in het voorwerp, waarop de verplichte arbeid gericht is, in
de omstandigheden, kortom in dingen, die buiten
de ikheid van den handelende liggen. Zij beteekenen
moeilijkheden bij het doorvoeren van den levensplicht, en er zijn daaronder eenige, die het individu
van zichzelf uit, alleen met zijn eigen kracht, onmogelijk overwinnen kan. Daaruit ontstaat voor
den ander de plicht, het individu te helpen,
zulke hinderpalen te overwinnen.
Dit is de uiterlijke steun, waarover wij spraken.
Deze vormt den inhoud van den socialen plicht
tot helpen, die voor alle menschen bestaat.
Doch er bestaat nog een tweede soort van binderpalen voor elk individu. Dat zijn de hinderpalen, die in hemzelf liggen. Zij bestaan uit persoonlijke stemmingen, innerlijke zwakheden,
tegenstand, tweestrijd, weifelingen, en hun beteekenis is, dat zij het individu niet tot ontplooiing
doen komen en dat hij zijn arbeidsmogelijkheden
in dienst van zijn bestemming niet tot hun voile
werkzaamheid kan doen groeien.
Ook onder deze hinderpalen zijn er eenige, die
bet individu niet alleen of niet uit zichzelf overwinnen kan. Tegenover deze hinderpalen bestaat
voor de anderen die bijzondere plicht tot helpen,
dien wij innerlijke of direkte steungeving noemen.
Zij beteekent een steungeving, door vorming van
het individu zelf, door in te werken op zijn persoonlijkheid, opdat die persoonlijkheid beter in
staat zal zijn, de taak te vervullen, die Naar is
toevertrouwd, opdat zij het vermogen zal verwerven, tenvolle te verrichten, waartoe zij bestemd is.
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Deze bijzondere plicht tegenover den ander
noemen wij den paedagogischen plicht. Die innerlijke steungeving is, wat wij onder opvoeding verstaan. Men is gewend met den naam van „opvoeding" vele andere dingen te bestempelen, die met
zulk een steungeving niets te maken hebben.
Maar het eenige begrip van opvoeding dat beteekenis heeft, blijft datgene, dat wij bedoelen. Want
elke beteekenisvolle inwerking van mensch op
mensch moet dienen, om dien mensch verder te
brengen in de richting van het vervullen zijner
levensbestemming.
Alle andere inwerking zou Been beteekenis hebben ; omdat alleen in het vervullen van onze bestemming de beteekenis ligt van het leven en daarmede van elk individu.
Dus is opvoeding de innerlijke steungeving aan
den ander - aan het voorwerp der opvoeding in de richting van het vervullen zijner levensbestemming ; steungeving, opgevat als worming der
persoonlijkheid. Niet in den zin, dat de opvoeding
den ander geheel of gedeeltelijk van den plicht en
zijn vervulling zou kunnen ontheffen.
leder kan alleen zelf zijn levensplicht vervullen. Wat de opvoeding doen moet, is alleen den
ander helpen om zichzelf te vormen, om tot de
gesteldheid te komen, die noodig is, opdat hij zijn
bestemming kan vervullen. Opvoeding moet den
ander er toe bekwaam maken, zijn plicht te vervullen.
ZOO kan iedereen het voorwerp van opvoeding
zijn. Iedereen moet het zijn, wien iets ontbreekt
van dit innerlijke vermogen tot het vervullen van
zijn plicht, iedereen, die innerlijk hulp noodig
heeft. De leeftijd doet daar op zichzelf niets toe.
Wanneer wij in de eerste plaats dan opgroeienden
mensch als voorwerp der opvoeding aanduiden,

24

HET DOEL EN DE DOELEINDEN I

dan geschiedt dit in waarheid alleen daarom, omdat hij in de eerste plaats aan die innerlijke steungeving behoefte schijnt te hebben.
De noodzakelijkheid der opvoeding echter bestaat, zooals ik aantoonde, op zichzelf tegenover
ieder, die nog niet tenvolle in staat is, in dienst
van zijn levensopgave, datgene te doen, waartoe
hij bestemd is.
Wij kennen nu het doel: den opgevoede in staat
te stellen, zijn plicht, zijn levensopgave, zijn bestemming te vervullen.
Hiermede hebben wij gevonden, wat wij zochten Het doel van de opvoeding, te weten van de
ware, beteekenisvolle opvoeding. Wanneer er in 't
algemeen plicht bestaat, dan bestaat er ook een
plicht in de verhouding van de menschen onderling, en wij hebben gezien, in welke beide richtingen die plicht noodzakelijk gaan moet. Een van
deze beide bijzondere plichten is de paedagogische,
de opvoeding in bepaalden zin, met het aangegeven doel. Zij is plicht, omdat zij noodzakelijk is
in de beteekenis van absoluten levenseisch. Zij heeft
een doer en wel een bepaald doel, omdat het
onderstellen van elk ander doel zinloos zou zijn;
zinloos in de beteekenis van : zonder objectieve
noodzakelijkheid, in overeenstemming met den
plicht.
Dit doel is het eenige, dat wij van nu of zullen
beschouwen als doel der opvoeding. Wij mogen
geen ander meer onderstellen of accepteeren. Het
is ons niet geoorloofd, omdat dit in strijd
zou zijn met de noodzakelijkheid, die algemeen als
plicht bestaat welken mensch ook of welk
belang ook in de plaats van dit doel te stellen.
Opvoeding mag nimmer bepaald worden door
subjectieve belangen. Tenzij dan dat het objectief
bestaande doel dit subjectieve belang volkomen be-
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heerscht; maar dan is juist de plicht het beslissende
en niet de mensch. Elke opvoeding is van te voren
verkeerd gericht, wanneer zij niet uitsluitend gericht is op dat eine doel.
Dit doel is het algemeene doel der opvoeding.
Hierin zijn tweeerlei dingen uitgedrukt. Ten eer ste dit, dat bet voor elke opvoeding en daarmee
voor alle opvoeders verplichtend is, en dat het
tegenover elken opvoedeling aangewend moet worden, tegenover ieder van kracht is. Ten tweede dit
dat het alleen een formeel karakter heeft, en dus,
wat zijn inhoud betreft, onbepaald is.
Deze „onbepaaldheid" bestaat daarin, dat bet
niet zegt, welke de levensbestemming is, waartoe
de opvoedeling in staat moet worden gesteld.
Men zou geneigd kunnen zijn, dit als een gebrek
van bet doel te beschouwen. Doch tegenover zulk
een verwijt zou terstond er op gewezen kunnen
worden
wat maar al te vaak over het hoofd
wordt gezien
dat de levensopgave van elk individu, dus ook van elk voorwerp der opvoeding,
individueel is : alleen de bestemming van dezen bepaalden mensch.
Elk individu beteekent een afzonderlijkheid;
krachtens die afzonderlijkheid moet het deel hebben aan de verwerkelijking van wat-zijn-moet in
universeele beteekenis. leder heeft op deze wijze
zjn persoonlijkheid in dienst van het algemeene
ideaal te stellen; elk heeft daarin zijn bijzondere
levensopgave, die niet gedekt wordt door de levensopgave van eenigen anderen mensch.
leder heeft zijn eigen plicht, als geheel gezien,
waarin alle andere plichten hun oorsprong vinden.
Wel bestaan er onder de menschen verwante en
gemeenschappelijke dingen en dientengevolge ook
gemeenschappelijke plichten.
Maar nooit wordt de gansche plicht van den ea
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gedekt door dien van een ander, iedereen heeft in
elk geval het leven op zijn eigen wijze te leiden en
zelfs algemeene plichten op zijn eigen wijze te vervullen.
En het is juist voor een goede opvoeding van
't grootste gewicht, dat men aan deze afzonderlijkheid der levensbestemming recht doet wedervaren.
Wanneer dit echter zoo is, dan kan er geen algemeen doe! der opvoeding bestaan, dat naar zijn
inhoud van te voren bepaald is. Want wanneer er
geen algemeene levensopgave bestaat, doch wanneer deze voor elken mensch in 't bijzonder is
gegeven, dan kan ook alleen voor elken opvoedeling
in 't bijzonder uitgemaakt worden, waarin deze
levensopgave bestaat. Hiertoe zou men echter den
opvoedeling bij zich moeten hebben en moeten
kennen en wel elken mogelijken opvoedeling apart.
Van een algemeene paedagogische idee, die voor
alle gevallen van te voren geldig moet zijn, kan in
dit opzicht geen sprake wezen. Deze kan zich, juist
omdat zij in 't algemeen moet kunnen worden
aangewend, niet richten naar elk individu op zichzelf. Zij kan daarom ook geen individueele !evensbestemmingen in het doel opnemen. En daar elke
levensopgave individueel is, kan in een algemeen
geldend doe! der opvoeding in 't geheel geen gewag
van zulk een bestemming gemaakt worden. Het
moet in dit opzicht „onbepaald", het moet formeel
blijven. Maar - en dit is het tweede, dat tegen
dit verwijt in te brengen is - het is er op aangelegd, voor elk concreet geval aanvullenden inhoud
te vinden.
En onze opvoedingsleer zal zich ook niet onttrekken aan den plicht, te zeggen, hoe deze aanvulling geschieden kan of hoe zij geschieden moet.
Maar dit aan te wijzen behoort niet meer tot het
bepalen van het doel, dat ons hier in de eerste
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plaats bezighoudt, doch is een kwestie van

methode. Want een vraag naar de methode is het,
hoe de opvoeder in een bepaald geval en tegenover
een bepaalden opvoedeling heeft te handelen. En
het zal duidelijk worden, dat het vaststellen van
den persoonlijken plicht van den opvoedeling niet
van te voren geschieden kan, doch eerst in samenhang met heel het verloop van de opvoeding; dus
eerst in de praktijk en niet v6or de praktijk.
Elke aanwijzing over den inhoud en daarmede
over het individueele vaststellen van het doel der
opvoeding, kan dus alleen in samenhang met de
methodische aanwijzingen geschieden en niet van
te voren. Wij moeten tot daartoe om geduld verzoeken.
Voorloopig blijven wij nog stilstaan bij het
algemeene en daardoor alleen formeel bepaalde doel.
Wij zullen zien, dat een nadere bepaling van dit
doel in zekeren zin toch nu reeds mogelijk is;
alleen zal die bepaling om de genoemde redenen,
eveneens voorloopig een zuiver formeel karakter
moeten dragen. Zij zal alleen kunnen bestaan in
een nadere onttvikkeling van datgene, dat in onze
definitie besloten is; maar toch zal zij bijdragen tot
inzicht in de volledige beteekenis van het doel,
dat wij ons gesteld hebben.
Laten wij eens overdenken, hoe het met den
mensch, die in onze beteekenis volmaakt is opgevoed, gesteld moet wezen. Hij zal rusteloos bezig
zijn, zijn levensopgave te vervullen. Doch deze
vervulling is blijkbaar aan verschillende voorwaarden gebonden. En dus moet de opvoeding er naar
trachten, deze voorwaarden of gedeeltelijke vermogens in den opvoedeling te verwerkelijken, opdat
het geheel, waarnaar zij streeft, mogelijk words.
Waar bestaan deze gedeeltelijke vermogens in ?
Zal de mensch zijn persoonlijken plicht kunnen
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vervullen, volkomen en tot het laatste toe,
dan moet hij natuurlijk in de eerste plaats den
volkomen wit er toe hebben.
Plichtsvervulling zonder den wil er toe, bestaat
niet; iets dergelijks zou geen plichtsvervulling zijn.
Men kan het goede nimmer doen, zonder het goede
te willen. Een daad kan, zooals men wet zegt,
„goed uitkomen" ; maar wanneer zij niet goed
gewild is, is zij geen zedelijke daad en daarmee geen
plichtsvervulling.
De goede wil behoort mede tot de goede daad:
ja hij is haar noodzakelijke voorwaarde. - Nu
moet de opgevoede echter niet alleen in staat zijn
tot een of andere goede daad, maar hij moet in
staat zijn, zijn ganschen plicht te vervullen. En dat
beteekent: met elk van zijn handelingen, met zijn
geheele leven en al zijn krachten te werken aan de
verwezenlijking van wat-zijn-moet. Hij moet
niets anders doen dan dit; wat hij ook doet, moet
goed gedaan zijn. Daarvoor heeft hij echter den
volkomen goeden wil noodig. Hij moet in staat
zijn, niets anders te willen dan de vervulling van
zijn plicht. En wel als beginsel, eens voor altijd.
Zonder dat hij reeds elken plicht, elke zedelijke
opgave kent, die misschien op hem wacht, moet
hij in beginsel besloten zijn, den plicht te doen,
wat deze ook van hem zal verlangen.
Deze wil ten goede, deze fundamenteele en volkomen overgave aan wat-zijn-moet, is daarom het
eerste gedeeltelijke clod van elke goede opvoeding. Zonder dit eerste vermogen, is het vermogen
tot plichtsvervulling als geheel niet denkbaar.
Wanneer dit gedeeltelijke doel niet bereikt is, kan
het geheele doel niet bereikt worden.
Wij weten, dat de wil ten goede identiek is met
bet ideaal der vroomheid (nader hierover in
„Das Ziel der Erziehung" Pag. : 42-6 1) Inzoo

HET DOEL EN DE DOELEINDEN I

29

ver is de eerste opgave van bet paedagogische werk,
de opvoeding tot vroomheid, juist in den bierboven bedoelden zin : tot volkomen en algeheele
overgave aan bet boven-werkelijke, dat zich aan
ons openbaart in de gedaante van wat-zijn-moet.
Doch deze wil ten goede is slechts een zijde
van of slechts de eerste voorwaarde tot die kracht
om goed te handelen, die het geheele doel der opvoeding vormt. Zooals immers nergens de wil
reeds de daad is.
Wil de opvoedeling zijn taak tenvolle kunnen vervullen, dan is het noodig, dat er nog vele
andere dingen in hem aanwezig zijn. In de eerste
plaats wel dit : dat hij in staat is, zijn plicht,
dat wat-zijn-moet, goed te begrijpen. Want de
plicht kan met den besten wil niet goed gedaan
worden, wanneer hij niet goed begrepen wordt.
Niet dat de opvoedeling eens voor al zou behoeven
te weten, wat in elke omstandigheid van zijn leven
het rechte is. Doch wat onvoorwaardelijk noodig
is, is dit: dat hij in staat zal zijn, in alle omstandigheden te onderkennen, wat in beginsel bet
rechte is. Wij weten, dat dit geen gemakkelijke zaak
is; wij kennen de nooden van het geweten, zijn
tegenstriidigheden, wankelingen en onduidelijkheden. De goed-opgevoede mensch echter moet een
geweten bezitten. dat niet wankelt en niet onduidelijk spreekt en niet lijdt aan tegenstrijdigheden.
Werkelijk, bet geweten is de plaats van de
zekerheid, steunend op beginsel, omtrent den plicht
en tevens omtrent den persoonlijken plicht in 't
groot gezien, de levensbestemming. Wie een volmaakt geweten bezat, zou boven elke onduidelijkheid in dit opzicht uit zijn. Hij zou weten, wat
hij moet doen. En dit is noodig, wil bet goede
volkomen gedaan kunnen worden.
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Daarom sluit de macht om zijn plicht te vervullen, die wij bij den opvoedeling aan moeten
kweeken, die volmaaktheid van bet geweten in
zich of zet deze op den voorgrond. En hier zien
wij het tweede gedeeltelijke doel der opvoeding
voor ons : de mensch Tnoet een juist geweten
hebben en de opvoeding moet hem, inzoover het
• aan haar ligt, daaraan helpen.
Toegerust met den goeden wil en met een ontwikkeld geweten, zal de opgevoede in staat zijn,
in beginsel te weten, wat hij moet doen en dit
noodzakelijke tot den inhoud van zijn wil te
maken. Maar nog altijd zou hierdoor alleen, niet
een goed leven als daad, gewaarborgd zijn of zelfs
maar mogelijk gemaakt. Een taak is nog niet vervuld, ja zelfs nog niet vervulbaar, wanneer zij begrepen wordt als taak en wanneer haar vervulling
gewild wordt. Want elke vervulling kan alleen al
handelend geschieden.
Inzicht in onze roeping en wil ten goede, verlangen naar de daad. De daad echter bestaat steeds
in inwerken op de werkelijkheid. Een daad is datgene, dat deze werkelijkheid vormt, omvormt,
verandert.
Handelen beteekent, de werkelijkheid beinvloeden
bet is er op gericht, haar tot iets beters te maken
dan zij tevoren was. Goed handelen - plichtsvervulling beteekent, de werkelijkheid te vervormen
tot iets hoogers; haar, boven wat zij is, uit, te
vormen tot wat zij zijn moet.
Zal echter de goede gezindheid zich kunnen veranderen in de daad, op deze wijze opgevat, dan is
het noodzakelijk, dat de handelende - in ons
geval de opvoedeling - de werkelijkheid kent,
waarmede hij te doen heeft. Want wat men bereiken wil, moet men kennen. Men moet weten,
waarmede men te doen heeft. De werkman moet
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zijn arbeidsobject kennen, evengoed als de opvoeder of de boer. Anders helpt alle goede bedoeling niet, tenminste zij alleen garandeert niet
de goede daad. Kennis van de werkelijkheid, die
voor de levenstaak van belang is, is daarom een
tweede voorwaarde voor de vervulling van wat de
opvoedeling moet presteeren. Des te meer, daar de
werkelijkheid niet alleen de eigenlijke arbeidsobjecten maar ook de arbeidsmiddelen omvat, die
men moet kennen, zal, wat men doet, als daad beschouwd, niet twijfelachtig worden.
Opvoeding moet derhalve den mensch ook
in staat stellen tot dit inzicht in de werkelijkheid.
Zooals vanzelf spreekt, kan dit niet geschieden
door hem van tevoren uit te rusten met al die inzichten en al de kennis, die hij in den loop van
zijn leven noodig zal hebben. Wat hij noodig zal
hebben, is in bijzonderheden volstrekt niet vooruit
te zien. Maar het gaat ook niet om een dergelijk
bezitten van 't inzicht, het gaat er om, in staat te
zijn, inzicht te hebben. Om aan de werkelijkheid te
arbeiden, is niet hij goed toegerust, die zooveel mogelijk oordeelvellingen kant en klaar meebrengt,
maar hij, die volkomen in staat is, tot het juiste
oordeel te komen, dat hij in een bijzonder geval
noodig beef t. Daarom is het doel van de opvoeding, dat bier wordt aangeduid, niet het hebben
van inzicht of oordeel alle inzicht is oordeel
maar het in staat zijn tot oordeelen. Wij moeten
bet kind, behalve tot den wil ten goede en tot het
inzicht in zijn bestemming, ook opvoeden tot
oordeelsvermogen.
Nu heeft echter dit oordeelsvermogen twee
zijden, overeenkomend met de beide soorten van
oordeel of inzicht, die er bestaan. De werkelijkheid
of een werkelijkheid te kennen, stelt tweeerlei
eischen. Men moet weten, wat zij is en men moet
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weten, wat zij waard is. Er bestaat een oordeel,
dat vaststelt en een oordeel, dat de waarde schat
en eerst die beiden tezamen geven het inzicht, dat
noodig is om goed te handelen. Het vaststellende
oordeel of de erkenning in engeren zin, zegt, tegenover wien wij eigenlijk staan; het oordeel, dat de
waarde schat, zegt, hoe dit object zich verhoudt
tot de volkomenheid, tot datgene wat het zijn
moet. Hieromtrent moet klaarheid heerschen. Of
een werkelijkheid voor ons object of werktuig der
handeling is : de handeling sluit alleen dan de werkelijke mogelijkheid in zich, tot een goede daad te
worden, wanneer wij zoowel de eigenschappen als
de betrekkelijke waarde van de werkelijkheid kennen. Nemen wij het voorbeeld van de handeling
der opvoeding. De opvoeder moet het kind, waarmede hij te doen heeft, in de eerste plaats goed
kennen wat zijn wezenlijken aard betreft; hij moet
het echter vervolgens ook goed beoordeelen, hoe ver
het nog verwijderd is van datgene, dat het worden
moet hij moet zijn betrekkelijke waarde onderkennen. En zoo iedereen, niet alleen de opvoeder,
tegenover zijn materiaal.
Daarom sluit het oordeelsvermogen, dat een deel
is van het doel, dat elke opvoeding na moet strewn, een dubbele beteekenis in zich. De opgevoede
moet in staat zijn, de werkelijkheid te begrijpen, en
hij moet in staat zijn, de werkelijkheid op de rechte
waarde te schatten. Altijd natuurlijk binnen de
grenzen van zijn „aanleg", wat zooveel zeggen
wil als: binnen de grenzen van zijn levenstaak.
Maar ook met deze dubbele bekwaamheid tot
oordeelen zijn alle voorwaarden tot de juiste vervulling van de levenstaak nog niet gegeven. Wie
den goeden wil bezit en het ontwikkelde geweten
en daarenboven de voile kracht tot oordeelen, zou
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ondanks dit alles nog niet zonder meer in staat
zijn, zijn levenstaak al handelend te vervullen.
Want juist tot handelen tegenover de werkelijkheid
en met de werkelijkheid, behoort meer dan inzicht
in deze werkelijkheid.
Dit inzicht, met den wil, die goed is en op het
goede gericht, moet eerst nog in een daad kunnen
worden omgezet. En dit realiseeren van het doel
en van het inzicht, eischt nog een ander vermogen,
waarover tot nu toe nog niet gesproken is. Wij
bestempelen dit in 't algemeen als het vermogen
om een bedoeling in de werkelijkheid uit te voeren,
korter als het (praktische) kunnen of de daadkracht. (Bekwaamheid tot werken, kracht tot
voortbrengen) . Ofschoon, zooals vanzelf spreekt,
alle andere gedeeltelijke bekwaamheden dit kunnen
ondersteunen en in elk geval onontbeerlijk zijn
voor het goede kunnen, toch is het kunnen zelf
nog iets anders, en het is daarenboven van zijn
kant onontbeerlijk voor de mogelijkheid om goed
te handelen.
Wij weten alien, dat de beste bedoelingen en
inzichten in de handeling zelf, geheel of gedeeltelijk
tot onvruchtbaarheid veroordeeld blijven, wanneer
wij niet de kracht of de „vaardigheid" bezitten om
ze op de goede wijze uit te voeren en toe te
passen. En om deze dingen gaat het juist, wanneer
wij van kunnen of van daadkracht spreken.
Inderdaad, ook het kunnen heeft, evenals het
vermogen tot oordeelen, twee kanten. Een meer
algemeene en een bijzondere. Om door te kunnen
zetten is het eenmaal noodig, dat de vitale kracht
er toe voorhanden is. Wij noemen dezen toestand
„gezondheid", in lichamelijken zoowel als in geestelijken zin. Gezond is hij, wiens krachten toereikend zijn en tegelijk disponibel om zijn levenstaak te vervullen. Zoowel gebrek aan daadkracht,
Opvoeding 3
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(kracht tot doorzetten) en gebondenheid van de
kracht, die voorhanden is, is ziekte.
Maar gezondheid vormt slechts de eerie zijde
van het kunnen. Tot volkomen daadkracht in betrekking tot de levensbestemming, is daarenboven
nog noodig, de speciale „vaardigheid" voor het
vervullen juist van deze bestemming. De grondslag
van deze vaardigheid is, wat wij „talent" noemen.
Talenten zijn vaardigheids-gaven, de aanleg om
een bepaalde levenstaak te volbrengen. Talenten
ontbreken in zooverre nergens, als zonder
talent geen levensbestemming mogelijk zou zijn.
Talenten zijn „vermogens" ; waar geen vermogens
zijn, daar kan geen plicht zijn.
De persoonlijke plicht hangt samen met de persoonlijke talenten. - Maar talenten in den zin
van aanleg, zijn niet genoeg om een plicht uit te
voeren. Zij moeten tot vaardigheden geworden
zijn ; de aanleg moet in deze speciale beteekenis ontwikkeld zijn tot het grootst mogelijke arbeidsvermogen, wil de volkomen volvoering van wat
moet zijn, plaats kunnen vinden.
En om volkomen volvoering gaat het, zal de
levenstaak geheel vervuld, de plicht volkomen volbracht worden.
Hieruit ontstaat voor ons het laatste gedeeltelijke doel der opvoeding, en wel in dubbele gedaante. Opvoeding moet ten slotte opvoeding zijn
tot daadkracht, tot kunnen. Zij is dit aan den
eenen kant als opvoeding tot gezondheid en aan
den anderen kant als opvoeding tot vaardigheid
(aankweeking of ontwikkeling der talenten) .
Natuurlijk innerlijk en in dienst van den plicht,
van de persoonlijke levensopgave, dus in harmonic
met de individueele bestemming. Vaardigheid is
altijd vaardigheid tot iets en dit iets is, binnen de
lijst van den opvoedingsplicht, nooit iets anders
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dan het voldoen aan de persoonlijke levensbestemming. Gezondheid schept de algemeene grondslagen, waarop de voile vaardigheid en daarmede de
voile daadkracht bereikt kan worden. Zoo is in
zekeren zin gezondheid ook een individueel begrip:
het voorhanden zijn en de beschikbaarheid van die
levensenergie, die noodig is tot het bezit der persoonlijke vaardigheden en daarmede tot de persoonlijke daadkracht.
Buiten de nu genoemde voorwaarden
wil ten
goede, ontwikkeld geweten, oordeelsvermogen,
daadkracht is er niets noodig om in staat
te zijn, den plicht te vervullen, die bet doel vormt
der opvoeding. Wie het goede binnen zijn bestemming - in beginsel wil ; wie in staat is het
te onderkennen ; wie de dingen juist weet te beoordeelen en op waarde te schatten, en wie tenslotte
ten voile de kracht en de bekwaamheid bezit om
te handelen zooals hij moet, die is volkomen in
staat, zijn levensopgave te verwerkelijken. Daarorn
ligt bet doel der opvoeding volkomen besloten in
deze vier deelen. Deze deelen zelf vormen tezamen
een geheel; zij hangen innerlijk samen en kunnen
alleen tezamen bereikt worden. Dat zal blijken,
wanneer wij spreken over de methode om ze te bereiken. Voor ditmaal alleen dit: zonder den wil
ten goede bestaat geen volkomen inzicht in den
plicht, zonder die beide geen goed inzicht in de
werkelijkheid en zonder deze drie is geen volkomen daadkracht mogelijk.
De mensch, die het aldus reader aangeduide
vermogen tot plichtsvervulling bezit, is de opge
voede mensch in de beteekenis van de goed opgevoede. Of deze mensch en daarmede het bereiken
van dit doel der opvoeding mogelijk is, dat is een
andere vraag; wij zullen ons in het volgende daarmede bezighouden.
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Hoe 't echter moge staan met die mogelijkheid:
het doel blijft als doel en richtsnoer van elke goede
opvoeding in elk geval bestaan; want het is nood
zakelijk. Het blijft algemeen en daarmede voor
elken opvoeder en elken opvoedeling bestaan.
Want een doel, dat noodzakelijk is, is niet afhankelijk van zijn bereikbaarheid en heeft zich niet
naar het bereikbare te richten.
Het blijft altijd het ideaal der opvoeding, ook
dan, als het niet bereikbaar zou zijn, ja al zagen
wij de onbereikbaarheid van te voren in. Want het
doel, als ethische noodwendigheid, bestaat en daarmee valt niet te marchandeeren.
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II
ANNEER de opvoeding den opgevoede
•
in staat moet stellen, zijn bestemming
• n te vervullen, dan dient zip tenslotte
zooals alles wat beteekenis heeft
tot verwerkelijking van wat-zijn-moet,
van het ideaal. Zij dient dit op een bepaald punt
en op een bepaalde wijze: door vorming van den
mensch, zoodat hij zal kunnen doen wat hij doen
moet. Wij weten, dat dit voor ieder iets anders is.
Even stellig echter staat alles, wat ieder individueel
tot stand brengt, wanneer het 't rechte is, in dienst
van het geheel, als bijdrage tot verwerkelijking van
wat-zijn-moet in 't algemeen.
De bestemming van de geheele werkelijkheid van het universum - kan zich op geen andere
wijze realiseeren dan door wat de enkelingen, volgens hun bestemming, tot stand brengen, de enkelingen, die de organen zijn van dit universum.
En aan den anderen kant kan het goede, dat de
enkeling tot stand brengt, niet anders doen dan de
bestemming van het geheel dienen ; want alles wat
goed is, moet met al bet andere goede harmonieeren en vormt daarmede tezamen het goede in 't
algemeen. Dus behoeft de enkeling slechts zijn persoonlijke bestemming te vervullen, om op de eenig
juiste wijze mede te werken aan wat het geheel tot
stand moet brengen.
Dit geldt ook voor de verhouding van den enkeling en zijn bestemming tot de menschheid en Naar
plicht, die wij met een kort woord cultuur-plicht
kunnen noemen. Wie zijn persoonlijken plicht doet,

-
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werkt op de eenig mogelijke en eenig juiste wijze
mede aan het werk der cultuur. Een andere
beteekenisvolle dienst in het belang der menschheid, dan deze, zijn persoonlijke levenstaak goed
te vervullen, bestaat niet voor den enkeling. Wie
eigen taak volkomen zou vervullen, zou een cultureele persoonlijkheid zijn in den volsten zin des
woords.
Daarom is het niet noodig, zooals het ook, door
onze individueele beperktheid niet mogelijk is, dat
de enkeling iets tot stand brengt op alle gebieden, die den inhoud van de taak der menschheid, van de cultuur, vormen. Het menschelijke alzijdige cultuurwerk wordt noodzakelijk opgebouwd uit eenzijdig werken van de enkelingen,
zooals dit aan de enkele en beperkte individuen
is opgelegd. Meer dan medearbeider aan den
arbeid van de gemeenschap, kan noch behoeft iemand te zijn. De taak van elken enkeling is dus, in
verhouding tot de taak der menschheid, een relatieve taak, beperkt, maar in overeenstemming met
de beperkheid, die aan al het op zichzelf staande
opgelegd blijft, omdat het op zichzelf staat en niet
het geheel is.
Zij is echter geen relatieve, maar absolute taak, in
betrekking tot hare noodzakelijkheid en haar gezag.
Zij is de geheele en absolute plicht van het individu, maar zij is slechts een zijde of een deel van
den plicht van het geheel.
Zoo is ook het doel der opvoeding tegenover elk
individu naar zijn inhoud beperkt, eenzijdig, individueel : iedereen moet opgevoed worden tot zijn
persoonliiken en daarom betrekkelijk eenzijdigen
arbeid. Daarmede werkt de opvoeding vanzelf
voor de mogelijkheid van den gezamenlijken arbeid,
de cultuur.
Behalve deze „relativiteit", dat wit bier zeggen
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bijzonderheid, van het doel der opvoeding, bestaat er echter nog een relativiteit van anderen aard
bij de vaststelling van het doel.
Tot deze eigenlijke relativiteit komen wij, wanneer wij tegenover het absolute ideaal de vraag
aanvoeren naar zijn mogelijkheid of bereikbaarheid
en daarmede tevens de vraag naar de „vooruitzichten" der opvoeding. In zekeren zin behoort
deze vraag nog tot het vraagstuk van het doel,
doch zij voert naar de methode; want zij houdt
zich niet meer bezig met het (absolute) doel als
zoodanig, doch met de beperkingen, haar door de
werkelijkheid opgedrongen ; zij keert zich dus van
den plicht, die den mensch is opgelegd, naar
zijn „aanleg" ; van zijn ideaal naar zijn werkelijkheid, van zijn ware wezen naar zijn „natuur",
waarmede elke methode rekening heeft te houden.
Of het doe! der opvoeding al of niet bereikbaar
is, hangt daar van af, of de opvoedeling opvoedbaar is. Hier gaat het om. De mogelijkheden of
grenzen der bereiking van het doel der opvoeding
zijn mogelijkheden of grenzen der opvoedbaarheid.
Deze mogelijkheden zullen wij in 't vervolg onderzoeken, in zooverre zij in 't algemeen onderzocht
en vastgesteld kunnen worden, zonder specialiseering voor ieder bijzonder geval.
De vraag naar de opvoedbaarheid is tegelijk de
vraag naar de mogelijkheid van de plichtsvervulling in 't algemeen. Men kan ze in 't algemeen
stellen en dan wordt het de vraag naar de algemeene vatbaarheid van den mensch voor ontwikkeling.
Een negatief antwoord (de mensch als zoodanig
is niet volkomen op te voeden en dus ook niet
volkomen in staat tot vervulling van zijn taak)
zou beteekenen, dat tusschen levenstaak en de
mogelijkheid, deze te vervullen een onvernietigbare
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tegenspraak bestaat. Het zou beteekenen, dat er
voor ons, menschen, voor ieder van ons en voor
de menschheid in zijn geheel, plichten bestaan, die
wij onmogelijk vervullen kunnen, omdat ons de
kracht daartoe niet is gegeven.
Of de plichten bindend zijn, zou daardoor niet
in twijfel worden getrokken, wanneer zij in 't algemeen als plichtmatige opgaven erkend zijn.
Juist daardoor zou de tragische tegenspraak bestaan tusschen moeten en kunnen. En ongetwijfeld
bestaan er redenen voor, aan te nemen, dat deze
tegenspraak in beginsel, en onoplosbaar bestaat.
Zoodat wij rekening te houden hebben met het
feit, hoe smartelijk en onbegrijpelijk het ook zijn
moge, dat geen mensch, hoe ook zijn individueele
plicht of taak ingericht moge zijn, in staat is, de
voorwaarden of vermogens te verkrijgen, die voor
een algeheele vervulling van zijn plicht noodig
zouden zijn.
Intusschen zullen wij op deze algemeen gestelde
vraag en hare beantwoording hier niet verder
ingaan.
Wel is het noodig, er op te wijzen, dat (het
moge dan met de algemeen menschelijke opvoedbaarheid zoo of zoo gesteld zijn) stellig niet elk.
individu de mogelijkheid in zich draagt, die vermogens te verwerven, welke voor de volkomen vervulling van zijn levensopgave, d.w.z. voor de
plichtsvervulling in 't algemeen, noodig zouden zijn
en die daarom het onwrikbare doel van alle opvoeding moeten vormen. De mate van opvoedbaarheid heeft voor vele menschen hare grenzen, die
wel is waar voor elk individu verschillend getrokken zijn, doch als grenzen altijd aan dezen kant
van het opvoedingsdoel liggen.
En het tekort kan elk der vier deelen van het
doel betreffen, en wel in dezen zin, dat een kind

HET DOEL EN DE DOELEINDEN II

4
- krachtens zijn gebrekkigen aanleg - in betrekking tot een der deelen of tot meer dan een niet
zoo ver gebracht worden kan - als het doel verlangt.
Zoo bestaat er partieele onopvoedbaarheid in de
eerste plaats op het gebied van den „goeden wil",
en dat zoowel naar den kant van de bereidheid
tot overgave, als naar den kant der energie. Er
zijn kinderen, die niet in staat zijn tot die
principieele bereidheid tot overgave aan wat-moetzijn, die dus niet in staat zijn, opgevoed te worden
tot deze volkomen vrome levenshouding. En er
zijn anderen, die wel is waar in staat zijn tot zulke
bereidheid, doch die in zich niet de kracht hebben,
noch kunnen verwerven, onder alle omstandigheden die bereidheid vast te houden en in werking
te stellen. In deze gevallen is de volkomen bereiking van het eerste gedeeltelijke doel der opvoeding
uitgesloten.
Ook de ontwikkeling van het geweten heeft ongetwijfeld bij vele individuen hare grenzen. Er beboort veel toe, om boven alle gebondenheden, troebelingen, wankelheid en tegenspraak van bet geweten uit te komen, om zoodoende als riipe, vrije
mensch, zeker van zichzelf, vrij naar buiten en
naar binnen, zijn weg te kunnen gaan. Niet alien
zijn in staat tot deze vrijheid ; niet alien
er op aangelegd, eenmaal zoo ver te komen, dat
zij Been anderen leider meer nood;g hebben dan het
„innerlijke licht". En toch zou dit mist het ideaal
zijn voor de ontwikkeling van het geweten. En op dezelfde wijze is bet gesteld met de overige
deelen van het doel der onvoeding, met het volmaakte oordeelsvermogen en de claadkracht.
Zij zullen voor de meesten een onbere;kbaar
ideaal blijven, ook warn eer men, zooals wii, slechts
dat vermogen tot oordeelen en die daadkracht be-
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doelt, die noodig zouden zijn binnen de bijzondere persoonlijke levensopgave. Men behoeft van
alle voorwaarden, die daartoe behooren, slechts
aan die van de gezondheid te herinneren, om dit
terstond in te zien. Er zijn eigenschappen, lichamelijke en geestelijke, die het individu, ook onder de
gunstigste omstandigheden, verhinderen, zich die
mate van kracht en geschiktheid eigen te maken,
die het voor zijn levenstaak noodig heeft.
Al deze gebreken in den natuurlijken aanleg beteekenen een bezwaring of onoplosbare gebondenheid van het individu. Zij zijn gebreken van de
ontwikkelingsmogelijkheid, van de plasticiteit. Het
is alsof door de „erfelijkheid" bij iederen mensch,
zekere lijnen voor zijn ontwikkeling staan getrokken, die hij niet overschrijden kan. Een stuk bewegings- of ontwikkelingsmogelijkheid is aan hem
overgelaten en in zoo ver kan opvoeding hem steunen. Maar eenmaal komt de grenspaal. Een algemeene grenspaal van deze soort vormt ook het
„verouderen", het verdwijnen van de ontwikkelingsmogelijkheid of plasticiteit in 't algemeen.
Deze beteekent alleen dan geen grens der opvoedbaarheid, wanneer in het individu de mogelijkheid
ligt, voor het verdwijnen der algemeene plasticiteit
het doel der opvoeding te bereiken.
Wordt dus zonder twijfel de opvoeding in vele,
zoo niet in alle gevallen, tegenover een slechts ten
deele te vervullen opgave gesteld, wanneer de aanleg van den opvoedeling het Naar onmogelijk
maakt, het doel in volkomenheid te verwerkelijken,
toch wordt hierdoor, door dit werkelijke feit, niets
veranderd aan het doel zeif.
In dit opzicht geldt voor de opvoeding hetzelfde
waarop wij voor de verhouding tusschen moeten
en kunnen in 't algemeen den nadruk hebben gelegd. Plicht blijft plicht, en het absoluut flood-
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zakelijke doel blijft doel, ook al is de mogelijkheid
der vervulling begrensd. Evenmin als de mensch de
grenzen, die op andere wijze gesteld zijn aan zijn
zedelijken vooruitgang, mag gebruiken ter verontschuldiging of als voorwendsel tot 't nalaten van
zedelijke inspanning of van het omlaag brengen
van het zedelijke doel, evenmin kan het absolute
doel der opvoeding beinvloed worden door de
mogelijke onbereikbaarheid ervan. Het dient ander
alle omstandigheden als onwrikbaar en onveranderlijk richtsnoer voor elken maatstaf in de opvoeding.
En de inspanning mag in de opvoeding nooit
verslappen, zoolang het doel niet bereikt is. Is het
misschien in 't algemeen niet volkomen bereikbaar,
wij weten in geen geval van te voren, waar de
grenzen van het bereikbare liggen. En dus hebben
wij ons als opvoeder ten allen tijde zoo te gedragen, alsof het bereikbare nog niet bereikt is en
wij moeten steeds in de richting van het absolute
doel voortgaan.
Wisten wij van te voren, waar de grenzen van de
cultureele ontwikkelingsmogelijkheid bij een bepaalden mensch liggen, waarmede zijn opvoedbaarheid ophoudt - en in enkele gevallen kan het
misschien mogelijk zijn, dit te weten, of in den
loop der opvoeding mogelijk worden - dan zou
het natuurlijk geen zin hebben, de paedagogische
inspanning daar bovenuit voort te zetten. Dat zou
verloren moeite zijn. Wij hadden ons dan met wat
bereikt was - gesteld, heel het bereikbare zou bereikt zijn - tevreden te stellen.
Het bereikbare vormt in 't algemeen - of wij
het kennen of niet - wel is waar niet het absolute,
maar toch het relatieve doel der opvoeding. Na
alles wat gezegd is, zal het duidelijk zijn, dat dit
relatieve doel altijd moet liggen in de richting
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van het absolute doel. Elk relatief doel vormt een
trap naar het absolute doel, ook al kan in enkele
gevallen deze trap niet overschreden worden.
Zoo komen wij tot begrip van het voorloopige doel
of van het voor-doel in 't algemeen. Voordoel is
elke trap van opgevoedheid, die in de richting van
het absolute of einddoel ligt. Onverschillig of dit
voorloopige doel nog overschreden kan worden of
niet. Wij zullen echter ter onderscheiding alleen die
trede voordoel noemen, die nog aan deze zijde ligt
van wat het individu kan bereiken. Terwijl het
bereikbare zelf, ofschoon het tegenover het absolute
doel ook slechts een (zij 't dan een onoverschrijdbare) voortrap vormt, in dit bepaalde geval het
relatieve, betrekkelijke doel zal genoemd worden.
En wij herhalen, dat van tevoren nauwelijks met
zekerheid uitgemaakt kan worden, of een bepaalde trap van opgevoedheid van een bepaalden opvoedeling relatief doel (dus het bereikbare) of
slechts voorloopig doel is en bijgevolg niet hetzelfde is als 't relatieve doel. Zoodat voor de
praktijk elk niet absoluut doel vooreerst zoo te
beschouwen is, alsof het slechts voorloopig doel
ware en nog niet het geheele relatieve doel.
Deze onderscheiding van het relatieve en het
voorloopige doel, wordt in de praktijk vooral
van gewicht, omdat geen enkele opvoeding het bereikbare, hetzij dit ligt bij het absolute doel of
aan deze zijde daarvan, in eens bereiken kan. De
opvoeding zal altijd slechts tot het relatieve of
absolute doel (gesteld dit is in dit bepaalde geval
bereikbaar) kunnen geraken Tangs allerlei voorloopige doeleinden. Deze noodzakelijkheid, etappegewijs voorwaarts te gaan, ligt echter, behalve in
de geleidelijkheid van allen menschelijken arbeid,
vooral ook in de eigen ontwikkelingsgang van den
opvoedeling.
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De groei en de geheele ontwikkeling van elken
opvoedeling beweegt zich langs trappen of phasen,
waaraan elk voorloopig doel van de opvoeding, dat
juist aan de orde is, zich heeft aan te passen. Men
mag niet van een zevenjarig kind de verwerkelijking verlangen van een opvoedingsdoel, noch dit
aan hem trachten te verwerkelijken, dat hoogstens
bij een jongeling van zeventien jaar of een man
van zeven-en-twintig bereikt kan worden. Zoo
doet zich telkens geheel vanzelf een bepaald voorloopig doel voor, wanneer men let op wat noodzakelijk is bij een bepaalden trap van ontwikkeling.
Op het noodzakelijke, niet alleen op het bereikbare. Want dit is het beslissende bij de trappen
van ontwikkeling: elke trap heeft om zoo te zeggen haar eigen wet, haar eigen zedelijk ideaal. De
voorloopige „bestemming" van den mensch verandert, buiten de definitieve levensopgave om, en
groeit naar deze levensopgave toe, langs de afzonderlijke trappen van den innerlijken en uiterlijken
groei. Een voortrap der ontwikkeling stelt dus aan
de opvoeding niet alleen grenzen der bereikbaarheid, maar ook bepaalde grenzen aan wat men
moet willen op een bepaald oogenblik, of liever
een voorloopig doel aan dat willen. Zoo ontstaan bier paedagogische voorloopige doeleinden,
niet zoozeer uit onmogelijkheden der definitieve
opvoedbaarheid, als wel uit de bijzondere, voorloopige bestemming op elken trap van ontwikkeling.
Wij zullen nu het resultaat van de besprekingen
over het absolute doel en het niet absolute doel
samenvatten. Absoluut doel van de individueele
opvoeding is en blijft in elk afzonderlijk geval,
den mensch in staat te stellen, zijn levenstaak
volkomen te vervullen.
Dit doel is in zooverre altijd individueel, als de
levenstaak voor elk individu een andere is.
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Het bijzondere of de „eenzijdigheid" van elk
individueel doel doet echter geen afbreuk aan de
absoluutheid ; want deze absoluutheid geldt onvoorwaardelijk, juist voor een bepaald individu.
De individueele Ibijzonderheid van elk doel op
zichzelf, beteekent niet, dat het slechts betrekkelijk
geldt, doch slechts, dat de inhoud of de omvang
betrekkelijk is. Dit geldt ook ten opzichte daarvan,
dat de aard van een individu bepaald wordt door
zijn geschiedenis en door het yolk, waartoe het behoort; ook deze omstandigheden oefenen geen invloed uit op het doel der opvoeding als zoodanig,
maar dragen alleen bij tot bet bijzondere der individueele levensopgave, tot het vervullen waarvan
de opvoeding heeft voor te bereiden.
Daarentegen vindt de bereiking van bet doel der
opvoeding in ieder geval, of tenminste in enkele
gevallen, haar grenzen in de begrensdheid der
opvoedbaarheid van het kind, die samenhangt
met zijn aanleg. In deze gevallen is het bereikbare
het relatieve doel der opvoeding. Het is relatief wat
zijn geldigheid betreft, het geldt als doel slechts
relatief, juist ten opzichte van de onmogelijkheid,
het absolute doel te bereiken, waartegenover het
uit zijn aard altijd het karakter bezit van voorloopig doel. Dat moet in de praktijk des te eer in het
oog warden gehouden, daar wij de grenzen der
opvoedbaarheid bijna nooit en zeker niet van te
voren kennen. Inzoover staat het relatieve doel
op denzelfden principieelen bodem, als de eigenlijke voorloopige of etappe-doeleinden, die eveneens slechts voorloopig, volgens den momenteelen.
trap van ontwikkeling van den opvoedeling, als
doel gelden en daaram eveneens betrekkelijk zijn.
In ander opzicht daarentegen onderscheiden zich
dergelijke voorloopige doeleinden, door de ontwikkeling bepaald of door de methode voorgeschreven,
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van de relatieve doeleinden, door de ontbrekende
opvoedbaarheid opgeworpen. En wel daarin, dat
zulk een relatief doel alleen ontstaat uit den nood ;
de etappe-doeleinden daarentegen uit de zedelijke
noodzakelijkheid. Deze etappe-doeleinden - afgezien van wat eenmaal bereikt zal kunnen worden - vormen het absolute doel op elken ont
wikkelingstrap en ontstaan uit de bestemming van
het individu, die groeit met de ontwikkeling.
Relatief is hun geldigheid alleen ten opzichte
van wat nog van de ontwikkeling verwacht kan
worden, van de definitieve levenstaak, waaruit het
definitieve doel der opvoeding ontspringt.
Met deze overwegingen hebben wij tegelijk den
overgang gevonden, die van de vraag naar het
doel, tot de vraag naar de methode of naar de paedagogische handeling voert. En wel in de gedaanre
van grondstellingen, die voor elke methode onder
alle omstandigheden leidend moeten zijn. Deze
grondbeginselen ontstaan juist uit de verhouding
van het absolute - ofschoon steeds in individueelen zin bedoeld opvoedingsdoel tot de soorten
van relatieve doeleinden, die zich voor kunnen
doen. Voor elken opvoedeling bestaat er een absoluut doel der opvoeding, dat bij hem past, doch
dat naar den vorm voor alien geldt : het vermogen,
zijn levensbestemming volkomen to vervullen. Aan
dit doel moet elk relatief doel getoetst worden; het
moet in die richting liggen, onverschillig of het
etappe-doel of relatief doel is, in den zin van wat
bereikt kan worden, of als zoodanig beschouwd
wordt.
- Het voortschrijden van het eerie voorloopige doel naar het andere, is noodzakelijk voor elk
paedagogisch handelen ; dit is de eerste natuurlijke
grondslag der methode. Voorloopig doel en voortschrijden volgen hierbij den graad van ontwikke-
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ling van den opvoedeling; ontwikkeling in de
wijdste beteekenis, biologisch zoowel als moreel
genomen. Hiermede tezamen hangt echter even
natuurlijk de tweede grondslag volgens zijn beteekenis is bet de eerste : voor het geheel van de
methodische handeling moet altijd en onder alle
omstandigheden het absolute doel het opperste
punt zijn, dat de richting aangeeft; en geen enkele
maatstaf is juist, wanneer dit absolute doel niet in
laatste instantie den weg wijst. Dit is zoo bij de
verwerkelijking van etappe-doeleinden evenals
tegenover het bereikbare, dat als relatief doel beschouwd wordt ; want beide soorten van relatieve
doeleinden moeten op den weg naar het absolute
doel liggen.
Dit geldt voor de methode, dus voor de paedagogische praktijk. Hieruit ontstaat echter ook een
belangrijk punt voor de vorming van de leer der
methode, voor de methodiek, waaraan de vol.gende hoofdstukken gewijd zullen worden. Wanneer elke methode tenslotte op het absolute doel,
zooals wij het gesteld hebben, gericht moet zijn,
dan moet ditzelfde ook voor de leer van de methode gelden. Het spreekt wel is waar vanzelf, dat
methode en methodiek nog met jets anders rekening hebben to houden dan met het doel, en wel
met de realiteiten van den opvoedeling en zijn omgeving, waartoe ook de opvoeder behoort.
Maar ondanks dit tweede richtsnoer blijft dat
andere, op het doel gericht, bestaan en dit mag niet
terzijde gesteld worden. Daarom moet alle methodiek, als leer van het paedagogische handelen, zoo
gevormd worden, dat zij voortdurend wijst in de
richting van het absolute doel, ook daar, waar zij
een voorloopig doel of een relatief doel voor oogen
heeft.
Alle methodische grondslagen voor de paedago-
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gische handeling moeten zoo gevormd zijn, „alsof"
het er bij elken opvoedeling om ging, het absolute
doel te bereiken ; want eigenlijk gaat het daarom,
ook al is het voorloopig of op den duur niet
volkomen mogelijk. De methode wordt dus principieel niet beinvloed door de bereikbaarheden of
onbereikbaarheden. Alle relatieve doeleinden, etapne-doeleinden evengoed als eigenlijke relatieve
doeleinden, moeten bij de leer der methode principieel als voorloopig doel beschouwd worden,
niet als het doel. Hun betrekkelijkheid komt bij
de vorming der methode-leer, evenals in de methode
zelf aan 't licht in de gedaante van toetsing aan
de realiteit ; haar absolute waarde of achtergrond echter ligt in het absolute doel, waarvan de
richtende kracht en beteekenis door niets, ook niet
door dingen der werkelijkheid, verzwakt of veranderd kan worden. De leer der methode pleegt
overleg omtrent de wegen, die mogelijk zijn om
tot het absolute doel te komen. De wegen naar alle
mogelijke relatieve doeleinden moeten daarin begrepen zijn, daar deze zelf op den weg naar bet
absolute doel liggen.
De wegen naar een of ander bepaald of voorloopig doel, kunnen geen andere zijn dan die naar
het definitieve doel; zij zijn immer gedeelten
daarvan.
Wanneer wij dus weten, hoe wij beter of minder
goed tot het laatste doel geraken, dan moet daarin
ook begrepen zijn, hoe wij beter of minder goed
naar elk willekeurig voorloopig doel kunnen
komen. Daarom bestaat er maar een methode in
betrekking tot het doel: de etappen-methode of
de methode tot bereiking van het onbereikbare, zijn
begrepen in de methode, die het ideale doel in bet
oog vat.
Opvoeding 4

•

ALGEMEENE AANDUIDING VAN DEN
TE VOLGEN WEG

A deze voorbereiding kunnen wij ons
wenden tot de methode zelf. Elk over. denken hiervan en elke discussie hierover was onmogelijk, zoolang de vraag
naar het doel niet beantwoord was.
Want methode beteekent weg, weg ter bereiking
van het clod; daarom moet men met de vraag naar
het doel in het reine zijn,wil het zin hebben, naar
den weg te vragen.
Ons doel staat nu vast en wij weten, van welke
gezichtspunten uit het zich in de gevallen, op zichzelf beschouwd, specialiseert en al of niet ook relatief wordt. Voortaan vragen wij uitsluitend naar
den weg tot dit doel, en wel tot het doel in absoluten zin, daar elk voorloopig doe!, en elk relatief
doel op den weg daarheen liggen moeten.
Maar natuurlijk vragen wij naar den goeden
weg. Wet is elke weg goed, die tenslotte naar het
doel voert en het is van te voren duidelijk, dat er
daarom, ook wanneer men een bepaald geval op
den voorgrond stelt, meer dan een opvoedingsmethode bestaat, die relatief juist is : want waar
zooveel omstandigheden en factoren in aanmerking
genomen moeten worden, kan meer dan een weg
naar het doel voeren. Intusschen vinden wij onder
a1 de mogelijkheden, die in het algemeen hoop
geven op een goeden uitslag, er eenige die gunstig
zijn en andere die minder gunstig zijn, relatief
veilige en minder veilige. De leer der methode zal
derhalve onder deze mogelijkheden de relatief gunstigste moeten vinden en op den voorgrond stellen :
zij zal, wanneer er niet een juiste weg bestaat,
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toch de relatief beste wegen trachten aan te geven
en vast te stellen. Daarvoor is het noodig, dat zij
de aandacht vestigt op de moeilijkheden of gevaren
van andere wegen en vooral ook opmerkzaam
maakt op die wegen, die om zoo te zeggen volkomen verkeerd zijn, dat wit zeggen, diegene,
die met meer of minder zekerheid niet naar het
doel voeren. Zij zal dus in wezen een leer zijn van
de (gunstige) mogelijkheden en van de gevaren der
opvoeding.
Het is nu duidelijk, dat mogelijkheden en gevaren van drie verschillende factoren afhankelijk
zijn, ook wanneer het individueele doel vaststaat.
De eerste van deze factoren is de „natuur" van
den opvoedeling zelf.
Wij verstaan daaronder, in tegenstelling tot datgene wat hij zijn of worden moet, datgene wat
hij is, de aard van zijn lichamelijk-psychisch bestaan, met zijn ontwikkelingsneigingen, zijn toestand op een bepaald moment, zijn aanleg en
alle overige eigenaardigheden. In deze natuur van
den opvoedeling zijn de voornaamste mogelijkheden en gevaren voor het bereiken van het doel
der opvoeding gegeven ; zij vormt dus den eersten
factor voor de vorming der methode en daarmede
ook de eerste voorwaarde, waarmee de methodiek
rekening heeft te houden.
De tweede van deze factoren ligt in de buitenwereld, die op den opvoedeling inwerkt, en die in
zijn bijzondere uiterlijke omstandigheden is gegeven. Ook deze biedt aan de opvoeding bepaalde
methodische mogelijkheden en eveneens bepaalde
gevaren, en moet dientengevolge bij het overdenken, evenals bij de uitvoering onzer handelingen, in
het oog gehouden worden. Tot deze buitenwereld
behoort in zekeren zin ook de derde factor, waaruit
de methode gevormd is en dat is de opvoeder zelf.
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Gunstige mogelijkheden en gevaren voor bet gelukken der opvoeding liggen ook in hem.
Zoo moet de methode der opvoeding, de wijze
waarop deze geschiedt, wel is waar, zooals vanzelf
dit doel
spreekt, aan bet doel getoetst worden
doch aan
moet immers verwerkelijkt worden
den anderen kant ook aan de drie genoemde factoren der werkelijkheid. De methode moet haar
bijzondere eigenschappen in elk bijzonder geval
ontleenen, niet alleen aan het bijzondere doel, maar
ook aan de natuur van den opvoedeling, aan zijn
uiterlijke omstandigheden en aan den opvoeder;
want eerst in deze drie factoren tezamen liggen alle
mogelijkheden voor wat geschiedt, de gunstige en de
ongunstige, de middelen, die het doel bevorderen
evengoed als de gevaren en de hinderpalen. In elk
geval afzonderlijk zal die methode de relatief beste
zijn, die uit al deze drie factoren de gunstigste
mogelijkheden benut en aan den anderen kant 't
best de gevaren, die er zijn, vermijdt of overwint.
De leer der methode voor elk geval op zichzelf
zou dus tot taak hebben, aan to toonen, hoe de
gegevens, in die factoren aanwezig, 't best kunnen worden aangewend ter bereiking van het doel
der opvoeding; zij zou daarvoor natuurlijk de
kennis van deze gegevens noodig hebben.
Juist daarom kan zulk een individueele methodiek, dat wil zeggen, het overdenken, hoe 't best
gehandeld moet worden in elk geval op zichzelf,
dat voor ons ligt, altijd slechts zaak zijn van den
opvoeder zelf, die den bepaalden opvoedeling met
zijn aard en zijn uiterlijk voor zich heeft - en tegelijk zichzelf als den opvoeder, waar rekening mee
gehouden moet worden. Elke opvoeder moet zijn
eigen methode, wat 't uitdenken en uitvoeren ervan
betreft, zelf scheppen, en wel tegenover elken opvoedeling en elke situatie in 't bijzonder. Van deze
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taak kan niemand hem ontheffen, ofschoon hij
zich natuurlijk door anderen, die hem en het geval,
dat aan de orde is, eveneens kennen of onderzoeken
kunnen, kan laten raden.
Met onze verhouding ten opzichte van deze opvoedkundige overdenking is het zoo gesteld, dat
wij geen bepaalde opvoedelingen in een bepaalde
omgeving en evenmin bepaalde opvoeders voor ons
hebben, waarvoor wij, na nauwkeurig kennis genomen to hebben van hun bijzondere eigenschappen, wel een speciale methode-leer zouden kunnen
geven. Wij kunnen dus slechts trachten naar een algemeene overdenking in methodische richting. Voor
de methodiek geldt hetzelfde, dat voor de bepaling
van het doel geldt: of wij specialiseeren voor een
bepaald geval (voor enkele bepaalde gevallen) ,
maar dan geldt de overdenking alleen voor dit
geval en voor geen ander ; of wij geven het resultaat van onze overdenking in 't algemeen, zoodat zij voor elk mogelijk geval op zichzelf geldig
is, maar dan kan de leer der methode ook niet
anders dan algemeen blijven, in dien zin, dat zij
voor elk bepaald geval nog een specialiseering noodig heeft. Daar wij nu juist zulk een methodiek
op 't oog hebben, die bij elk bijzonder geval toegepast kan worden, daar dus het algemeen geldende juist het kenmerk dezer methode is, is het
noodzakelijke gevolg hiervan, dat zij den opvoeder tegenover het aparte geval niet van de taak
eener speciale of individueele methodische overdenking kan ontheffen. Zij moet nog iets overlaten
aan den opvoeder, zij kan en wil geen receptenboek
zijn, dat men zonder eigen overdenking eenvoudig
toe kan passen. Wie dat verwacht, wordt teleurgesteld. Hij zou echter ook geen opvoeder zijn;
want geen opvoeder wil een machine wezen.
Kan en wil dus de methodiek, die wij op 't
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oog hebben, niet de overdenking van den opvoeder tegenover een bepaald geval vervangen,
zij kan en wil hem daarbij toch met raad ondersteunen. Dat zij dit kan, zal uit het volgende
blijken.
De algemeene methodeleer verplaatst zich in
een situatie, die karakteristiek is voor alle opvoeding en wet in dien zin, dat zij voor elken
mogelijken opvoeder, voor elken mogelijken opvoedeling en voor elke mogelijke omgeving van
dezen opvoedeling past.
Deze situatie is geabstraheerd uit zeer vele
aparte situaties, die bijgewoond zijn ; zij is principieel mogelijk, en de moeilijkheid bestaat alleen
daarin, ze werkelijk weer te geven in een vorm,
die het geheel omvat, zoo dat zij feitelijk uitdrukt
wat alle aparte situaties, die voorkomen kunnen,
gemeen hebben. Deze moeilijkheid zal bijna niet
volkomen overwonnen kunnen worden, tegenover
de onoverzienbare veelvuldigheid van het werkelijke Leven ; en zoo zal elke leer der methoden nog
min of meer eenzijdig zijn.
Wij moeten er dus op rekenen, dat de situatie
die wij onderstellen, slechts bij benadering algemeen geldig zal zijn. Deze geconstrueerde situatie heeft, zooals gezegd, het nadeel, dat zij door geen enkelen werkelijk voorkomende situatie op zichzelf gedekt
wordt, daar elk ding, op zichzelf bezien, meer
bevat dan het algemeene; daarom juist is een
specialiseering tegenover het aparte geval noodzakelijk. Zij heeft echter het voordeel, dat zij van
te voren zekere inzichten en begrippen mogelijk
maakt, die, ongeveer tenminste, voor elk geval op
zichzelf weer opgaan, zoodat zij van tevoren een
richtsnoer geeft, welken weg ons denken te gaan
heeft bij elk afzonderlijk geval.
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Deze beteekenis als gids kan nog versterkt
worden door meer speciale uiteenzettingen of
voorbeelden, die bepaalde gevallen op den voorgrond plaatsen en op die wijze de soort en
aanwending van de algemeene methodiek op de
aparte gevallen of op typische gevallen aantoonen.
Het eerste bestanddeel van de onderstelde
algemeene paedagogische situatie is de opvoedeling. Dit is geen „ideaal-opvoedeling" in den
zin van bijzondere volmaaktheid, doch het totaal
begrip van wat alle mogelijke opvoedelingen gemeen hebben.
Bij dezen opvoedeling is voor de opvoeding te
onderscheiden, het doel der opvoeding en „de natuur", dus de werkelijke aanleg, waarmede de paedagogische handeling rekening moet houden en
werken moet. Over het algemeene doel behoeven
wij niet meer te spreken ; wij kennen het en weten,
dat het, wil het algemeen geldig zijn, formeel
moet blijven.
De algemeene natuur echter van den opvoedeling wordt vastgesteld door het anthropologische
en speciaal door het psychologische onderzoek ; de
psychologie is daarom de bron , die den doorslag
geeft, want bij elke opvoeding is het te doen om
innerlijke vorming, om psychischen invloed ; het
„physiologische" van den opvoedeling zal dus
voor de methode der opvoeding slechts indirekt
van beteekenis zijn, namelijk in zoover het
„ afhankelijk" is van het psychische. De algemeene
methodiek rekent dus, wat den opvoedeling betreft, behalve met bet algemeene doel, met den
algemeenen zielsaanleg van den mensch en - daar
het in werkelijkheid om jonge menschen gaat
speciaal met dien van het kind en den jongen
mensch.
Het tweede bestanddeel van de onderstelde
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algemeene situatie, is de omgeving van den opvoedeling, wederom algemeen gedacht.
Stellig valt er over deze omgeving nog minder
te zeggen dan over den opvoedeling; want de
individueele mogelijkheden zijn bier zoo menigvuldig, dat daarnaast het algemeene ver op den
achtergrond raakt. Reeds bet beeld van den opvoedeling zal eenigermate verlevendigd moeten
worden, dat wil zeggen dichter bij de werkelijkheid gebracht, door eenige, vaak voorkomende bijzondere (bepaalde) typen of gevallen naar voren
te brengen, dit is zooals gezegd, de werkelijke
taak van voorbeelden. In 't bijzonder zal zulk een
specialiseering tot een zekeren graad noodig zijn
met betrekking tot de mogelijkheden der omgeving.
Wat over de beteekenis en „behandeling" van
zulke bijzondere omstandigheden gezegd wordt,
is dan wel is waar niet van kracht voor andere
bijzondere omstandigheden, doch toont aan, hoe
de algemeene regelen der methode toegepast kunnen worden op een bijzonder geval.
Het derde bestanddeel van de algemeene paedagogische situatie is de opvoeder zelf. Ook hij is
„algemeen" gedacht; en daar aan el ken mensch een
opvoedkundige maatstaf aangelegd kan worden,
zal het karakter van „den opvoeder" wederom het
algemeen menschelijke moeten zijn, zooals wij dit
in werkelijkheid uit de psychologie - ditmaal in
't bijzonder de psychologie van den volwassene kennen of kennen moeten.
Het is duidelijk, dat, nu de methodiek dus afhangt van de psychologie, een algemeene methode
des te beteekenisvoller of juister zijn moet, naarmate van de juistheid der psychologische inzichten, die haar ten grondslag liggen.
Wij zullen nu eerst, in dit hoofdstuk, een overzicht geven van datgene, dat, met 't in acht nemen
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der drie factoren van elke paedagogische situatie,
karakteristiek is voor de goede methode in haar
geheel, nog afgezien van de wegen, die voor het
bereiken van alle gedeeltelijke doeleinden aan te
bevelen zijn. Deze voorloopige beschouwingen bevatten dus de algemeene kenteekenen van goed
paedagogisch handelen in 't algemeen. Gespecialiseerde methodische raadgevingen zullen hier nog
niet gegeven kunnen worden. Zij behooren in het
geheel der latere overdenking, hoe elk van de vier
gedeeltelijke doeleinden te bereiken zou zijn.
Want al vormen deze vier gedeeltelijke doeleinden
eerst tezamen het geheel, toch eischt elk voor zich
speciale aandacht en de wijze van handelen, die speciaal er op gericht is, dit eene te verwezenlijken,
Niet dat eerst het eene en dan het andere in de opvoeding verwerkelijkt zou kunnen worden het geheel der opvoeding kan niet tijdelijk gescheiden worden en de opvoeding tot het eene gedeeltelijke doel
moet steeds hand aan hand goon met die tot bet
andere. Maar elk gedeeltelijk doel beteekent een bijzonder gezichtspunt en verlangt zijn, tenminste ten
deele, bijzondere methode. Wij geven deze methodes
gescheiden weer, omdat deze manier van weergave
aanbevelingswaardig is terwille der overzichtelijkheid en omdat zij in overeenstemming is gehouden
met wat elk gedeeltelijk doel onderscheidt van de
andere.
Het eerste en belangrijkste, dat karakteristiek is
voor elke goede opvoeding, in den zin van methodisch gebeuren, ligt reeds besloten in den dubbelen
grondslag van de verhouding tusschen doel en
methode : de paedagogische handeling in zijn geheel moet aan het absolute doel der opvoeding
getoetst worden ; zij moet echter op dit doel afschrijden over de voorloopige doeleinden been, die
ontstaan uit de toestanden, waarin de opvoedeling
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zich successievelijk bevindt. De algemeene karakteristiek van elken juisten weg is eigenlijk in 't algemeen slechts de consequente ontwikkeling van
dezen grondslag.
Het absolute doel is voor elken opvoedeling een
vastgesteld doel. Daarom is elke wijze van opvoeding van to voren verkeerd, die zulk een vastgesteld doel niet bezit. Verkeerd is elke doellooze
opvoeding. Want waar geen vastgesteld doel is,
daar is tenslotte in 't geheel geen doel. Zulk een
wijze van opvoeding is „toevallig" in de slechtste
beteekenis. Zij bestaat uit allerlei inwerkingen op
den opvoedeling, die wel is waar hun ontstaan
vinden in een momenteel doel, dat men bereiken
wil, dock die geen geheel vormen en geen geheel
op 't oog hebben. Hier een vermaning, daar een
berisping, bier een belooning, daar een oorvijg,
zoo gaat bet voort, zonder innerlijken samenhang
of vast richtsnoer. Zooals op het oogenblik
met den luim van den opvoeder of met zijn oogenblikkelijke plannen strookt. Niet alleen, dat hij
niet tveet, wat hij eigenlijk .met het kind wil ; hij
wil in 't geheel niets, dat bepaald is of vastgesteld ;
hij geeft alleen tegenover het kind uiting aan zijn
gevoelens. De opvoedeling is niet eigenlijk voorwerp van de opvoeding, maar bliksemafleider
voor de stemming van den opvoeder.
De goede opvoeding daarentegen is planmatig,
juist omdat zij elk oogenblik op het vastgestelde
doel gericht is. Zij bestaat in voortdurende en
voortdurend op het doel gerichte beinvloeding.
Zij put zich niet uit in toevallig, sporadisch, on samenhangend ingrijpen, bijvoorbeeld aan tafel
of op een zondagswandeling. Maar zij is er altijd
en werkt altijd, ook waar zij zich niet verdicht
tot bijzondere of zichtbare maatregelen. Om dezelfde reden is zij consequent, wat niet wil zeg-
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gen, dat zij eigenwijs is. En zij is, eveneens om
dezelfde reden, nooit tevreden met een oogenblikkelijk succes, noch doet zij haar best,
oogenblikkelijk succes to behalen. Maar zij heeft
in gedachte een gestalte van den opvoedeling
opgebouwd, die zijn definitieve, voortdurende gestalte moet zijn, en verliest deze nimmer uit het
oog; terwille van het vormen van die gestalte,
wordt elk succes op zichzelf gezocht en worden alle
bijzondere maatregelen genomen. Juist daarom is
goede opvoeding nooit alleen „suggestief", want
suggesties kunnen zich altijd slechts tot het oogenblikkelijke gevoel van het kind wenden en missen
daardoor duurzame werkzaamheid.
Het goede doel is een ethisch doel, gegrond op
absolute noodzakelijkheid en daarom onttrokken
aan alle willekeur. Verkeerd is daarom elke wijze
van opvoeding, stammend uit subjectieve willekeur. Elke goede opvoeding is niet alleen door een
doel bepaald, zij is ook zuiver „zakelijk" bepaald.
Zakelijk noemen wij eene wijze van opvoeden, die
uitsluitend op het zedelijke doel is gericht ;
willekeurig een zoodanige, die haar doelwitten en
daarom ook haar methoden zoo kiest, als zij ontstaan uit de niet ethisch gedisciplineerde wenschen
of gevoelens van den opvoeder of van het kind
en uit andere, niet absolute instanties.
Is de wijze van opvoeding gericht op de persoonlijke wenschen of neigingen van het kind
dan noemen wij haar sentimenteel. Zij laat zich
dan niet of niet uitsluitend leiden door het zedelijke doel, dat bij het kind bereikt moet worden,
doch zij is toegevend tegenover eigen wenschen
en gevoelens van dit kind, omdat het zijn wenschen zijn en niet omdat zij uit zakelijk oogpunt
gerechtvaardigd zijn. De zakelijke opvoeding is
tegenover alle ongedisciplineerde wenschen in den
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grond een strenge opvoeding, omdat het absolute
doel geen toegevendheid verdraagt. De sentimenteele opvoeding daarentegen - in „de eeuw van
het kind" en in alle tijden verbreid - is week,
toegevend, medelijdend. In haar regeert de opvoedeling, maar niet het beste in hem, doch zijne
onopgevoede wenschen.
Sentimenteele opvoeding, beteekent het overlaten
van de opvoeding aan datgene, dat eerst nog opgevoed moet worden. Wij zullen bier nog eens op
terugkomen, waar wij van de opvoeding tot den
goeden wil spreken, omdat zij op dit gebied de
grootste schade pleegt aan to richten.
Onzakelijke opvoeding kan echter ook op de persoonlijke, ongedisciplineerde wenschen van den opvoeder gericht zijn. Zij is dan gewelddadig of willekeurig in engere beteekenis ; men zou haar ook despotisch of autocratisch kunnen noemen. In tegenstelling met de sentimenteele opvoeding, houdt zij
geen rekening met de neigingen van den opvoede ling, doch evenzeer in tegenstelling met de zakelijke
opvoeding, stelt zij persoonlijke wenschen in de
plaats van bet objectieve doel, dat alleen gelden
mag. Wat uit bet kind groeien moet, en zelfs
waarom het „behandeld" wordt, dit wordt niet
aan bet algemeene absolute clod ontleend of
speciaal aan de persoonlijke bestemming van het
kind, maar aan een wensch van den opvoeder.
Niet het „beroep", dat voor bet kind bet goede
is, geeft de richting aan, maar bet beroep, dat de
opvoeder wenscht. De jongen moet naar bet gymnasium en later studeeren. Dit is in overeenstemming met de „maatschappelijke positie" of met de
eerzuchtige wenschen der ouders; of het echter in
overeenstemming is met de bestemming van bet
kind, daar wordt niet naar gevraagd. Het dochtertje
moet later een „goed" huwelijk doen. Daarvoor

DE TE VOLGEN WEG

6

wordt zij „opgevoed", onverschillig of zij door
deze opvoeding bekwaam wordt om haar levenstaak
goed te vervullen - of dat het vermogen daartoe
tenslotte direkt wordt verstoord.
Maar niet alleen zulke plannen van wijde strekking, ook „voorloopige bedoelingen" van willekeurigen aard, zijn in staat, de opvoeding gewelddadig
te maken. Want de goede opvoeding is vaak genoeg
een ongemakkelijke zaak. In de school dringen „gemakkelijke methoden" zich door den nood van een
groot aantal leerlingen en andere misstanden, om
zoo te zeggen, vanzelf op. In het gezin ontstaan
zij meestal uit een veel verbreide onverschilligheid
tegenover de ware beteekenis en de zedelijke noodzakelijkheid der opvoeding in 't algemeen. Als de
kinderen maar „niet lastig zijn", hoe, of in welke
beteekenis dit bereikt wordt, is tenslotte onverschillig. Men heeft zijn levensgewoonten aangenomen en als de kinderen met hun rechtmatige aanspraak op opvoeding deze in den weg komen, ergert
men zich. Dikwijls is het ook niet anders dan ouderlijke
of schoolmeesterachtige ijdelheid of heerschzucht,
die aan de opvoeding het autocratisch willekeurige karakter geeft. Het „gezag" moet onder alle
omstandigheden bewaard blijven. Alsof er een
ander gerechtvaardigd gezag zou bestaan dan dat
van het zedelijke gebod, alsof een of andere persoonlijke willekeur den goeden naam van gezag
zou verdienen. Maar het beroep van opvoeder is
gevaarlijk, omdat het iemand altijd tegenover de
jongeren, zwakkeren, goedgeloovigen stelt. Tenminste zoolang zij niet het geloof en de vereering
verloren hebben. Het is heel streelend, de meerdere,
sterke, alwetende, deugdzame, een klein godheidje
te zijn. En daar men dit toch niet is, oefent men
zich tenminste in de pose, die er mee overeenkomt.
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De opvoeding wordt dan zoodanig gericht, dat het
haar hoofdmotief is, de pose vol te houden en deze
door het kind te doen erkennen. Dit alles is
onzakelijk, ijdel, willekeurig en daarom onzedelijk.
Dikwijls zijn het intusschen noch wenschen van
den opvoedeling, noch individueele wenschen van
den opvoeder, die inplaats van het opvoedingsideaal de methode bepalen, doch eischen van de
omgeving, de zeden, de traditie, den stand, de maatschappij of iets dergelijks. Het kind wordt dan
in overeenstemming daarmede opgevoed, onverschillig, of het volgen van het objectieve, paedagogische doel daaronder lijdt of niet. Ook bier willekeur,verwisseling van menschelijk en goddelijk gezag.
In de goede opvoeding is noch de wensch van
het kind als zoodanig, noch het belang van den
opvoeder of van de omgeving het maataangevende,
maar eenig en alleen het objectieve belang der zedelijkheid ; doch dit valt evenzeer samen met het
werkelijke belang van het kind als met dat van den
opvoeder en van alles-wat-is. Want dat de jonge
mensch in staat moet zijn, zijne en juist zijne
bestemming te volgen, daarin vallen, met betrekking tot zijn bijzondere persoonlijkheid, alle mogelijke ware belangen tezamen. Daarom is het
ware paedagogische handelen even ver verwijderd
van willekeurige toegevendheid als van gewelddadigheid.
Beslissend is nooit de wensch, maar steeds bet
werkelijke belang van het kind, zijn „beter
dat door de opvoeding moet worden of bevrijd
moet worden. Beslissend is oak nooit het persoonhike gezag van den opvoeder of van een andere
menschelijke macht, maar steeds het gezag van het
goede. De opvoeder moet, zoo goed als hij 't vermag, de inenschelijke vertegenwoordiget zijn van

DE TE VOLGEN WEG

63

het goddelijke gezag, maar hij mag die beide dingen
nimmer verwisselen.
De opvoeding. zij streng, maar niet despotisch:
zij moet begrijpend zijn en gericht op het ware belang van het kind; maar zij mag niet sentimenteel
zijn en verwissele niet wensch en waar belang;
geluk en zedelijk welzijn.
Het is bier de plaats, iets to zeggen over de verbonding tusschen opvoeding en dressuur. Als dressuur betitelen wij juist een wijze van handelen,
die, wat het doel betreft, niet gericht is op het
ware wezen van den behandelde, in dit geval dus
van het kind, zooals het zijn moet, maar op een
willekeurigen wensch van dengene die het behandelt. Elke goede opvoeding daarentegen doet, daar
zij op het objectieve en toch individueele doel gericht is, een beroep op dat ware wezen van den
opvoedeling, zijn beter-ik, zijn eigen ideaal, dat
wel is waar in zijn „aard" niet of nog niet verwerkelijkt is, maar dat verwerkelijkt worden moet.
Tot dit andere ik wil opvoeding den mensch vormen. Daarom moet elke goede opvoeding reeds
individualiseeren in het doel.
Dit beteekent niets anders dan : in overeenstemming komen met het wezen van het individu en
met zijn bijzondere bestemming. Het kind mag
tot niets opgevoed worden, dat hem vreemd
is, maar juist tot zichzelf, tot zijn werkelijke
wezen. Dit is precies het tegenovergestelde van dressuur, die naar het ware wezen niet vraagt, niet
van het kind uit opbouwt, niet van binnenuit
vormt, doch willekeurige doeleinden najaagt, niet
passend lab het wezen van het individu, en die zich
daarom noodzakelijkerwijze steeds met uiterlijke
successen tevreden moet stellen. Dressuur is sterk
verbreid, waar men van opvoeding spreekt. Zij is
een diepgaand kwaad van alle tijden geweest.
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Op den krachtigen eisch tot afschaffing van alle
dressuurachtige opvoeding, krijgt men gewoonlijk
ten antwoord, dat 't niet mogelijk zou zijn. In
elk geval zou 't niet mogelijk zijn, waar de opvoedeling nog te jong is om met zijn eigen ware
wezen en met zijn verstand mede te werken aan
de opvoeding. Op zijn leeftijd zou dressuur, passief zich-eigen-maken, de eigenlijke opvoeding
moeten voorbereiden. Deze tegenwerping miskent tenvolle wat wij
zeggen willen. Het komt er hier op aan, de methode
te toetsen aan het zakelijke, zedelijke doel. Het
doel mag niet, en geen oogenblik, opgevat worden
in overeenstemming met dressuur; het moet opgevat warden in overeenstemming met opvoeding.
Dat daarbij en juist met het oog op dit doel,
voorbijgaande maatregelen gebruikt moeten worden, die op eenvoudige, zij 't dan dwingende wijze,
op gewoonte gericht zijn, spreekt vanzelf. Maar
zulke voorbijgaande „dressuur" heeft niets te
maken met de dressuur, die samenhangt met de
verkeerde voorstelling van het doel. Wij gewennen
kleine kinderen door een volmaakt onschuldige
dressuur, die paedagogisch niet alleen geoorloofd,
maar zelfs noodzakelijk is, aan een zekere wijze
van zich te gedragen, die den grondslag moet
vormen van later mogelijk actief medewerken van
het kind zelf aan de opvoeding. Een regel moet
daarbij echter in het oog gehouden worden:
men mag deze methodische dressuur nooit als doel
op zichzelf of als einddoel beschouwen, doch men
moet er zich steeds van bewust zijn, dat zij slechts
een voorloopig karakter heeft. Eens moet de gewoonte plaats maken voor het zelf-gewilde gedrag
van het kind. En ook daarbij heeft de opvoeding te helpen. De opvoeder mag het niet betreuren of zelfs verhinderen, dat het kind boven
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de onzelfstandigheid van den gewoonteleeftijd
uitgroeit naar die van de zelf-beslissing, maar
hij moet dit proces wenschen en bevorderen.
Doch hoe vaak kunnen ouders of andere opvoeders daar niet toe besluiten! Zij bewaren de onmondigheid zoo lang mogelijk, en dan wordt ongetwijfeld de dressuur, in de methode geoorloofd,
tot een op het doel gerichte en daarom verkeerde
dressuur. Moeders vooral hebben neiging in deze
fout van „het kleinhouden" te vervallen. Het is
alsof zij bang zijn voor de zelfbeslissing en zelfstandigheid van hunne kinderen. Zij stellen in 't
geheel geen vertrouwen in hen. Daarmede erkennen
zij tegelijk, dat zij geen vertrouwen hebben in hun
eigen opvoeding. En dat is te begrijpen ; want in
een opvoeding, geheel gericht op dressuur-doeleinden, kan men geen vertrouwen hebben ; zij is „onnatuurlijk" en straft zichzelf een of anderen dag,
hetzij door volkomen onzelfstandigheid en innerlijk gebrek aan houvast, hetzij door opstandige
wraak van den zoo opgevoede op de verkrachting.
Dit over de kenteekenen van elke goede methode.
in zoover zij betrekking hebben op het gericht-zijn
op het doel.
Elke goede wijze van opvoeding houdt echter
ook rekening met den „card" van het kind en met
zijn omgeving. Beide behooren alleen in zoover
bij elkander, als de omgeving door hare inwerking
op het kind voor de opvoeding van belang is.
Object van de opvoeding is altijd een bepaalde
mensch in bepaalde omstandigheden en deze omstandigheden zijn niet van hem te scheiden. Eigen
aanleg en omstandigheden van het kind schrijven
aan de opvoeding voor, langs welke wegen en omwegen, langs welke etappen of voorloopige doeleinden, het absolute of wet het relatieve doel gezocht moet worden.
Opvoeding 5
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Het is plicht van de opvoeding en daarom kenmerk van elke goede manier van opvoeden, de
wenken te volgen, die daarin liggen. Zij moet zich,
zonder ooit het doel uit 't oog te verliezen, aan
de gegevens aanpassen. Onbuigzaam waar het 't
doel betreft, mag zij zich nooit gewonnen geven aan
de werkelijkheid, maar verstandig, rekening houdend met de mogelijkheden der werkelijkheid, met
de natuur en de omgeving van het kind, moet
zij deze werkelijkheid dienstbaar maken aan het
hoogere doel. Hierin ligt die andere grondslag besloten, het doel na te streven, over de door de
werkelijkheid opgeworpen voorloopige doeleinden
been. Ook hiervoor zijn eenige bijzondere regels te
geven, die wij in 't kort zullen ontwikkelen.
Al dadelijk volgt hieruit, dat elke goede methode, niet alleen wat het doel betreft, maar ook in
haar aparte maatregelen, individueel moet zijn, dat
wil zeggen, zich aan moet passen aan den opvoedeling zelf. En wel ditmaal niet aan zijn bijzondere
bestemming, doch aan zijn eigenaardige natuur in
elk momenx van zijn voortschrijdende ontwikkeling.
Men mag niet elken opvoedeling op dezelfde
wijze behandelen, ook al zouden de voorloopige
doeleinden voor verschillende opvoedelingen nu en
dan dezelfden zijn.
Wat men bereiken wil, kan niet in ieder geval
en in alle omstandigheden op dezelfde wijze bereikt worden. Dit geldt niet alleen voor het onderwijs, man juist ook, bijvoorbeeld voor de zedelijke
opvoeding, voor het geval van 't overwinnen van
een gebrek, voor de straf, kortom voor elken paedagogischen maatregel op zichzelf.
Vele opvoeders, vooral onderwijzers, laten zich
van dezen plicht der individualiseering afbrengen,
door de overweging, of niet zulk een bijzondere hou-
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ding tegenover elken leerling door de kinderen zelf
of door anderen als „partijdigheid" opgevat zou
worden en daardoor de goede verhouding zou verstoren. Wij beschouwen deze vrees voor het verwijt van partijdigheid als ongerechtvaardigd. Ben
opvoeder mag voor niets vreezen dan voor plichtsverzaking.
Hij mag zich niet richten naar bijval of afkeuring van derden, ja ook niet naar die van de
kinderen zelf. Wie tot elken prijs zich bemind
tracht te maken, die is niet op den zakelijken, maar
op den sentimenteelen weg.
Overigens zal het goede individualiseeren, dat
werkelijk op zakelijken grondslag rust en niet uit
sentimenteele voorliefde of afkeer ontspringt, niet
zoo licht als partijdigheid uitgelegd worden, als men
wel denkt. De kinderen tenminste, op wier houding het in zulk een geval meer aankomt dan op
die van derden, hebben in 't algemeen een tamelijk
scherp begrip voor wat joist is. En dan kan de
opvoeder bun begrip ook nog helpen, door bun,
als zij er reeds groot genoeg voor zijn, eenige bijzonderheden, waarom hij zus of zoo handelt, nadrukkelijk te verklaren. Hij behoeft dat niet te doen
op een toon, alsof hij zich moest rechtvaardigen,
en mag dit zelfs niet doen, maar hij moet deze
verklaring zelf in dienst stellen van de opvoeding
en als opvoedingsmiddel aanwenden.
De ondervinding leert, dat dergelijke besprekingen over methodische dingen, als 't te pas komt,
zeer goed werken, wanneer zij met een goed geweten en niet in apologetiscben vorm geschieden.
En verder moet de opvoeder tot zijn leerlingen
in een verhouding staan, die bet hem mogelijk
maakt, ook dan hun vertrouwen te behouden,
wanneer zij hem eens niet op het eerste gezicht
begrijpen.
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Wie vreezen moet, door zijn leerlingen verkeerd
beg_ repen te worden, staat over 't algemeen al niet
in de goede verhouding tot hen. Maar natuurlijk
moet de individualisatie, wil zij recht van bestaan
hebben, in de eerste plaats zakelijk zijn. En hierin
ligt juist de moeilijkheid.
Ook wij opvoeders zijn menschen, en wij zijn
onderworpen aan menschelijke sympathien en
antipathien.
Dit maakt bet zoo moeilijk voor ons, juist te
individualiseeren.
Men heeft zijn lievelingen en men heeft anderen,
die ons koeler laten. En daarnaar vormt zich ons
gedrag, meestal onbewust, verschillend. Dit verschil echter heeft niets te maken met de noodzakelijke individualiseering, het komt niet overeen
met wat in een bijzonder geval noodzakelijk is,
maar met het reageeren van ons eigen gevoel op
dat geval. En zoo ontstaan werkelijke partijdigheden, waarvoor juist kinderen een fijn orgaan
hebben, zooals voor alle zwakheden van den opvoeder. Dit belet niet, dat zij zelf zulke zwakheden trachten te provoceeren, wanneer zij dit tot
hun voordeel doen kunnen ; want kinderen merken
wel is waar heel goed recht en onrecht op, maar
zij zijn geen ideale wezens en schrikken er niet
voor terug, ter gelegener tijd onrecht te doen of te
provoceeren, wanneer zij bier voordeel in zien.
Wie kent niet de vleierij, die welwillendheid en
goede behandeling sluipend tracht te verwerven ?
Zij is niets anders dan het oproepen van de sentimentaliteit - van de ijdelheid of de behoefte aan
liefde - bij den opvoeder.
Maar ook het omgekeerde komt voor, en wel
niet zelden stugheid en „onhebbelaheid". Deze
komen niet voort uit onverschilligheid jegens
den opvoeder, maar uit het „koppig" wederstreven
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van eigen wenschen, die in de richting van vleierij
en van voorgetrokken worden, wijzen zouden, maar
juist daarom door den leerling worden afgewezen.
Maar ook zulke „omgekeerde vleierij" werkt
weder provoceerend op de zwakheid van den opvoeder. Al naar zijn aard n stemming, laat hij er
zich door afstooten of zich prikkelen tot bijzonder voorkomend gedrag. Beide zijn verkeerd en
bederven de mogelijkheid, de stugheid te overwinnen en het goede contact te herstellen. En het is
misschien moeilijker, zich niet door stugheid te
laten imponeeren dan de vleierij te weerstaan. Want
vleierij is gemakkelijker te doorzien, op haar werkelijke waarde te schatten en te behandelen dan
stugheid. En niet elke vader of onderwijzer ziet
in, dat stugheid en onhebbelijkheid uit dezelfde
wenschen naar liefde en goede behandeling voortkomen kunnen als de vleierij en aanhaligheid van
de kinderen.
Deze en dergelijke dingen spelen een bijzonder
groote rol en vormen een bijzonder groot gevaar
bij de opvoeding van kinderen van verschillend
geslacht naast elkander. Men weet, hoe verschillend
op zichzelf reeds - in 't algemeen en met uitzonderingen natuurlijk jongens en meisjes staan
tegenover den opvoeder of de opvoedster en hun
innerlijke wenschen, hun behoefte aan liefde, hun
eerzucht en hun egoIsme tot uitdrukking brengen.
Deze geslachtsverschillen worden echter in hooge
weder met uitzonderinren
mate versterkt
wanneer beide geslachten aan een otwoeder zijn
toevertrouwd en dus om zoo te zeggen in concurrentie met elkaar treden. Hier ligt de groote moeilijkheid bij de co-educatie der geslachten, hoeveel
ook overigens er v66r spreekt. Zij wordt diardoor
versterkt, dat ook de otwoeder (of de oiwoedster)
in 't algemeen niet vrij is van de gevoelsgevaren,
:
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welke een „normale", zoowel als een ontspoorde
geslachtelijkheid met zich brengt. En dat vele opvoeders zich niet duidelijk bewust zijn van deze
gevaren en hun uitwerking zij worden immers
zelden eerlijk door eigen inzicht in 't oog gevat
verzwakt ze niet, maar verhoogt ze zeer; want
tegen wat ons bewust is, kunnen wij tenminste
onze maatregelen nemen, doch het onbewuste
onttrekt zich aan de contrOle en daarmede aan de
zedelijke beheersching.
Vele opvoeders echter zijn nog aan een ander
gevaar blootgesteld, buiten datgene, dat in algemeene of in geslachtelijk bepaalde sympathien of
antipathien ligt. Op dit gevaar wordt minder acht
geslagen, maar het is niet minder van gewicht. We
zouden dit willen noemen : gevaar voor het „infantilisme". Positief infantilisme is aanwezig, wanneer
de opvoeder zelf niet boven zekere innerlijke houdingen en gebondenheden uit zijn kindschheid is
uitgegroeid en dus op een wijze „kinderlijk" is
gebleven, die contrasteert met de ontwikkeling, die
hij volgens zijn leeftijd hebben moest. Hij vereenzelvigt zich dan met zijn opvoedeling op een wijze,
die een werkelijke paedagogische leiding, een goede
individualiseering onmogelijk maakt. Hij is altijd
„sentimenteel" zoodra hij met kinderen te doen
heeft. Hij ziet in hen zijn eigen kindschheid, het
,,verloren paradijs"; hij heeft medelijden met hen,
wanneer de opvoedingsplicht eischt, dat zij van
kinderen volwassenen warden, zooals hij medelijden heeft met zichzelf, omdat hij geen kind
mocht blijven. Hij geeft dus toe aan bet kinderlijke;
hij vlijt er zich tegen aan en blijft hierbij, inplaats
van deze aanpassing alleen te gebruiken als methodisch middel om verder te Leiden. Hij komt tot
identificatie inplaats van tot - paedagogisch gerichte - individualisatie.
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Maar er bestaat ook een infantilisme, naar het
negatieve gekeerd. Dit doet zich voor, wanneer
de opvoeder wel is waar op de aangeduide wijze
„kinderlijk" is gebleven, doch deze kinderlijkheid
bewust of onbewust verafschuwt en zich
dientengevolge, inplaats van die kinderlijkheid in
ernstige zelfopvoeding te overwinnen, zoo gedraagt, dat hij gelooven kan, haar overwonnen
te hebben. In de plaats van de overwinning is dan
eenvoudig de pose der overwinning, de pose der
manlijkheid gekomen. En die pose kan alleen dan
de feitelijk bestaande infantiliteit voor de oogen
van den opvoeder zelf bedekken, wanneer zij bijzonder sterk naar buiten komt.
Zulke „overdreven" manlijkheid (volwassenheid) moet echter in den omgang met kinderen
voor den dag komen in een afkeer van alle identificatie, van elk ingaan op het kinderlijke. De
opvoeder is dan in 't geheel niet meer in staat,
het kinderlijke dus de natuur van het kind als
zoodanig en als relatieve maatstaf voor het opvoedingssysteem, te doen gelden. Hij kan zich niet
meer voegen en kan daarom ook niet goed individualiseeren, zooals het met den aard en den leeftijd
van de kinderen overeenkomt. Men herkent vaders
(moeders) en onderwijzers van dit soort gemakkelijk aan het naar voren brengen van hun
meerderheid als volwassene in den omgang met
kinderen, en aan een zekere minachting en hoon
voor al wat kinderlijk is, ook waar het eenvoudig
overeenkomt met den leeftijd en dus op zijn plaats
is. - Al zulke onopgevoedheden van den opvoeder - men zou er nog vele kunnen noemen
bemoeilijken de goede houding tegenover den opvoedeling, maken deze zelfs onmogelijk en daarmede de goede individualiseerende behandeling.
Zij bemoeilijken echter ook reeds het juiste inzicht
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in de persoon van het kind ; en dit inzicht is toch
absoluut vereischt als grondslag voor de methodische aanpassing.
Wie dit niet beef t, grijpt ernaast en als hij het
juiste treft, treft hij het toevallig. Niets echter is
zoo geschikt am het inzicht (waarneming en op
waarde schatting) zoo te vertroebelen als juist de
sentimenteele verhouding tot het kind in een van
de aangeduide vormen. Positieve zoo goed als
negatieve gemoedsbewegingen maken blind, of zij
maken wel is waar ziende, doch slechts voor een
kant van het object.
Zooals vanzelf spreekt, berust verkeerde waardeering, of gebrek aan kennis en daardoor verkeerde behandeling van het kind, waar zij voorkomen, niet noodzakelijk uitsluitend op een der
genoemde, scheeve verhoudingen. Er zijn vele
andere vooringenomenheden mogelijk, waarvan het
opnoemen niet de taak is van dezen algemeenen weg wijzer. Waar van gesproken werd, zijn voorbeel den van vooringenomenheden, die bijzonder dikwijls voorkomen en bijzonder noodlottig zijn.
De algemeene regel voor de juiste aanpassing aan
het gegevene, verlangt, dat de opvoeder vrij zal
zijn van elke vooringenomenheid. Zij verlangt
echter stellig ook - het is nauwelijks noodig, bier
den nadruk op te leggen een zeker psychologisch inzicht op zichzelf. Gebrek hieraan komt,
wat de uitwerking ervan betreft, ongeveer op hetzelfde neer als vooringenomenheid : het is niet
mogelijk, zich op de goede wijze aan het individu
en den toestand aan te passen.
Wij zeggen uitdrukkelijk : psychologisch inzicht,
psychologisch vermogen tot oordeelen en niet : psychologische kennis, in den zin van wetenschappelijke voor-ontwikkeling. Niet dat wij deze kennis
gering schatten. Zij is nuttig en onder bepaalde
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omstandigheden van beslissende beteekenis en niemand kan teveel ervan hebben. Maar zij is voor
den opvoeder nooit voldoende. Want zij is nu
eenmaal altijd min of meer algemeen en moet voor
elk bijzonder geval en tegenover elk geval gemodelleerd, aangevuld, gespecialiseerd worden. Dat moet
de opvoeder zelf doen, en daarvoor heeft hij dat
eigen vermogen tot oordeelen noodig.
Maar: oak wat aan wetenschappelijke resultaten
voor alle individuen vaststaat en waarmede de opvoeder bekend is, moet toch als 't ware bij elken
opvoedeling op zichzelf opnieuw ontdekt worden,
teneinde op de juiste wijze aangewend te kunnen
worden .
Dit aanwenden van het algemeen geldige op het
bijzondere geval, is niet zoo vanzelf sprekend als
men zou denken.
Menigeen weet een massa ; maar als hij in de
praktijk staat, beschikt hij niet op zoodanige wijze
over dat weten, dat hij het geval daarnaar beoordeelen kan. Het ontbreekt hem aan psychologisch
inzicht, dat hem in staat zou stellen, de werkelijkheid van den opvoedeling of van het onderhavige
geval met het geleerde, dat hierop zou slaan, te
indentificeeren.
De wetenschappelijke psychologie is daarom, als
gezegd, niet zonder beteekenis voor de paedagogische praktijk, speciaal voor de juiste individualiseering en de methode. Integendeel, haar paedagogische beteekenis is in den grond van de zaak
geweldig groot. Alleen kan zij den opvoeder niet
alles geven, wat hij in dit opzicht noodig heeft; in
de eerste plaats kan zij het eigen psychologische
vermogen tot oordeelen of tot „inzicht hebben",
niet vervangen of hem ontlasten van de inspanning
in deze richting. Wat zij echter wel Ican - op den
voorgrond gesteld, dat zij zelf boven het tastende
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begin is uitgekomen - is dit : dat zij wegen aantoont en denkbeelden geeft, die aan sommigen het
inzicht vergemakkelijken, dikwijls zelfs eerst mogelijk maken.
Zij moet ons bewaren voor diepgaande dwalingen, wat het herkennen betreft, moet den sleutel
geven voor moeilijk te doorgronden verschijnselen,
kortom, zij moet den opvoeder van raad dienen.
Zoo is zij, in haar paedagogische beteekenis, eenvoudig een deel van de leer der methode, waarmede echter hare beteekenis nog in 't geheel niet is
uitgeput.
Die paedagogische beteekenis is een deel of een
zijde van haar „technische" (zooals zij bij de behandeling van menschen te pas komt) beteekenis.
Haar wetenschappelijke beteekenis daarentegen
heeft met deze technische bruikbaarheid volstrekt
niets te maken, doch bestaat op zichzelf, evenals de
theoretische beteekenis van elke wetenschap.
Wij zijn op deze dingen gekomen door den eisch,
dat de paedagogische handeling zich bij het individu en zijn omstandigheden (innerlijke en uiterlijke) aan moet passen, en wij hebben gezien, wat
voor deze aanpassing bevorderlijk kan zijn en wat
hinderlijk. Men kan alle voorwaarden, die voor bet
tot stand komen van de goede aanpassing noodig
zijn, in een enkel begrip samenvatten, in het begrip
van het paedagogische contact tusschen opvoeder en
opvoedeling.
De ondergrond van dit contact is de ethische
sympathie tusschen deze beiden en daarop wordt
dan het goede begrijpen gebouwd en de mogelijkheid om zakelijk juist te handelen. De ethische
syrnpathie, de paedagogische liefde, is van den opvoeder uit het levende en op het persoonlijke gericbte verlangen, het ideale individu in bet kind
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naar buiten te doen komen, de liefde tot het kind,
zooals het zijn moet, zooals het in zekeren zin
bedoeld is.
Deze liefde ziet door de schaal der loutere werkelijkheid been, overal, in het armzaligste individu,
het bovenwerkelijke van zijn ideale gestalte, zooals de beeldhouwer de figuur reeds in het marmerblok ziet. De opvoeder heeft deze bovenwerkelijke
persoonlijkheid lief en wil Naar, met behulp der
opvoeding, vleesch en bloed geven. Hij heeft niet
het materiaal lief, den opvoedeling als zoodanig
dat zou sentimenteele liefde zijn doch daar
hij het ideaal van den opvoedeling lief heeft, valt
ook een straal van deze liefde op het beetje werkelijkheid, dat de opvoedeling als nog onopgevoede
vertegenwoordigt. Want tenslotte is dat ideaal, het
ideaal van dezen werkelijken mensch ; het leeft als
kiem in hem en moet al groeiend het omhulsel van
binnen uit vullen en vormen.
In het kind roept deze waarachtig groote liefde
die wederliefde op, die het ontstaan van het paedagogische contact als een wederkeerigheid mogelijk
maakt. Want de zedelijke liefde is tenslotte onweerstaanbaar.
De opvoedeling voelt zich geliefd in zijn ware
wezen, hij voelt zich op de hoogste waarde geschat, waarop een mensch in 't algemeen geschat
kan warden, als drager van een idee, van een beteekenis, van iets, dat boven de werkelijkheid
uitgaat. En hij antwoordt hierop niet alleen met
dankbaarheid, maar met zijn belangstelling in de
opvoeding, die niet anders is dan de bereidheid,
er daadwerkelijk aan mede te werken, zonder
welke een goede opvoeding in 't algemeen niet
gedacht kan worden. Deze wederkeerige belangstelling, die alleen air mogelijk is, waar men tezamen werkt aan een groot doel, is het geheim van

76

DE TE VOLGEN WEG

het paedagogische contact en alles wat uit dit contact voortkomt.
Dit contact is in de eerste plaats de grondslag
voor het juiste paedagogische begrip en wel het
wederkeerige. Want deze liefde maakt niet blind ;
omdat zij geen gevoelsaandoening is. Zij maakt
juist het zakelijke en grondige inzicht mogelijk,
omdat inzicht altijd op de ware belangstelling
berust, waaruit de innerlijke overgave aan den
arbeid en daarmede aan het voorwerp van den
arbeid voortkomt. Waar overgave is, daar is de
wezenlijke voorwaarde tot begrijpen gegeven.
Hier moet echter weder voor een gevaar gewaarschuwd worden. Het contact moet werkelijk zijn
en geen pseudo-contact en het moet ontstaan op
den grondslag van zedelijke belangstelling, doch
niet als 't ware kunstmatig gezocht worden.
Twee soorten van onecht contact of van verkeerd zoeken naar een schijn-contact, komen bijzonder dikwijls voor, vooral in de verhouding
tusschen onderwijzer en leerlingen. Het eene bestaat in „zich neerbuigen" van den opvoeder. Dit
is in den grond niets anders dan een voorspiegelen
van de belangstelling, waarachter het kind heel
gauw de leegte voelt. En zooals de ware belangstelling verheft, zoo vernedert de neerbuigendheid. - De andere soort bestaat daarin, dat de
opvoeder met den opvoedeling „gemeene zaak
maakt". Hij doet dan, om een schijn-contact te
verkrijgen, een beroep enkel op de driften en neigingen van het kind, inplaats van op zijn ware
wezen, en zoo wordt het geheele paedagogische
niveau naar beneden gehaald. Het is een soort
lievigheid, een gevlei om de gunst van de kinderen,
van de leerlingen, leelijk om aan te zien en in de
uitwerking van te voren mislukt.
Het ware contact berust op wederkeerige zede-
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lijke achting en heeft geen kunststukken noodig.
Men acht een opvoedeling niet, wanneer men
nederbuigend is of moeite doet om zijn gunst te
winnen. En de achting van den opvoedeling alle
nog niet verkeerd opgevoede kinderen zijn bereid
achting te geven en dorsten er naar, te kunnen
achten gaat door zulke onechte dingen met
zekerheid verloren. Tot de medewerking, waarbuiten geen opvoeding bestaat, is alleen dat kind te
krijgen, dat ontdekt, hoe aan het beste in hem
en terwille van dat beste gewerkt wordt.
Een afzonderlijk woord nog over deze medewerking, een der zekerste kenmerken van elke
goede opvoeding. Wanneer men niet bang is voor
een paradox, kan men zeggen, dat elke goede opvoeding door den opvoedeling zelf wordt volbracht, dat zij zelf-opvoeding is, De opvoeder
spoort aan, neemt deel, neemt waar en geeft raad,
grijpt helpend in, waar de krachten nog te zwak
zijn.
Maar gedaan wordt het werk door den opvoedeling zelf, anders wordt het heelemaal niet gedaan. Er is iets in het kind, in elk kind, dat
zijn eigen opvoeding wil. Wanneer dit er niet was,
zou een of andere opvoedkundige maatregel van
den opvoeder uit, nergens een beroep op kunnen
doen, en opvoeding zou niet mogelijk zijn. Het is
zaak, dat iets op te wekken en te ondersteunen
het wezenlijke moet aan de eigen activiteit van het
kind overgelaten warden. Reeds de opvoeding of
het opgevoed worden behoort immers tot de levenstaak van den mensch, en zooals elke plicht, kan
ook deze hem in laatste instantie door niemand
afgenomen worden. Alles wat wij doen kunnen,
is helpen; scheppen kunnen wij niets.
Wij opvoeders mogen niet vergeten, dat wij
eigenlijk overbodig moesten zijn. Het „normale"
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zou zijn, dat iedere • mensch krachtens zijn eigen
vermogen tot ontwikkeling, zijn weg tot voile zedelijke ontploofing zelf zou vinden, dat hij dus Been
opvoeder noodig had. En er bestaan naturen met
goeden aanleg, die dit ideaal der ontwikkeling
meer of minder nabij komen. Een stuk ervan is in
iedereen voorhanden.
Dat moeten wij in 't oog houden. Wij molten
ons niet opdringen, waar wij niet noodig zijn
anders doen wij schade. Wat „vanzelf" gedaan
wordt, is, als 't iets goeds is, altijd het best gedaan. En ook waar wij helpen moeten, moet dit
met de paedagogische takt gebeuren, die den eigen
arbeid van den opvoedeling niet verlamt of uitschakelt, maar die deze alleen prikkelt, om het beste
aan hemzelf over te laten.
Meer „gang laten gaan" en minder schoolmeesterij I Zij is dikwijls „goedgemeend", zooals men
zegt, deze schoolmeesterij, dit bepraten, voordoen,
vermanen, berispen, dit deprimeeren en troosten,
deze „zorg", die toch tenslotte taktloos is. Minder
„opvoeding" zou betere opvoeding beteekenen.
Men kan gerust zeggen : die opvoeding is de beste,
die het minst zichtbaar is, de minste woorden en
maatregelen bevat. Zij is ver verwijderd van dat
„gang laten gaan", dat onverschilligheid beteekent.
Zoo is het niet bedoeld. Juist het tegenovergestelde
van onverschilligheid staat achter die takt, die wel
is waar alles ziet en alles volgt, die ook niet bang
is, om op de juiste plaats energiek in te grijpen,
maar die altijd verheugd is, als iets door het kind
zelf gedaan wordt en als bet paedagogische ingrijpen gemist kan worden. Dit is het : men
moet vreugde vinden in den eigen arbeid van den
opvoedeling. Dan is men bewaard voor onnoodig
praten en dan vindt ook de opvoedeling er vreugde
in. En deze vreugde is de sterkste spoorslag tot
;
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verdere zelfwerkzaamheid, tot vruchtbare zelfopvoeding.
Dit zijn de voornaamste kenteekenen van een
wijze of methode van opvoeding, die op de rechte
wijze gericht is op den opvoedeling. Hierin en in
de boven besproken kenteekenen van de juiste richting naar het doel, ligt echter ook reeds het meeste
besloten, dat den goeden opvoeder of de goede
methodische houding van den opvoeder in 't algemeen karakteriseert.
Op dit punt blijft nog een en ander aan to vullen.
Eigenlijk moest de opvoeder natuurlijk een, in
paedagogisch opzicht volkomen mensch zijn. Hij
moest daarom voor alles een zelf volkomen opgevoede mensch zijn.
Wat dat beteekent, weten wij in 't algemeen,
wanneer wij ons bet absolute doel der opvoeding
•en de daarin besloten liggende gedeeltelijke doeleinden herinneren.
Naast den volkomen goeden wil en het ontwikkelde geweten, komt voor hem, als opvoeder, speciaal het volkomen vermogen tot oordeelen in
menschelijk psychologische dingen er op aan wij
hebben daar reeds over gesproken, toen er sprake
was van het inzicht in het kind en van bet aanpassingsvermogen der methode.
Verder is bijzonder van gewicht, de daadkracht
in zijn beroep, in den zin van de lichamelijke en
geestelijke gezondheid, zoowel als in dien zin, dat
speciaal het paedagogische talent tot zijn hoogste
ontwikkeling is gebracht. Wij zullen in het volgende uit dezen algemeenen en idealen eisch alleen
nog eenige buitengewoon gewichtige eigenschappen
van den goeden opvoeder naar voren brengen.
Wat verder de persoonlijke natuurlijk individueel bedoelde - volmaaktheid in 't algemeen
betreft, deze is bet ideaal van den opvoeder even-
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als van elken mensch. De persoonlijk rijpe opvoeder, die volkomen tegen zijn taak is opgewassen,
werkt door zijn geheele persoonlijkheid als bet
krachtigste van alle opvoedingsmiddelen. En de
geheele opvoedingstaak eischt, reeds terwille van
de geslotenheid en consequentie van wat geschiedt,
dat de persoonlijkheid van den opvoeder in alien
deele en in elk oogenblik een volkomen paedagogische persoonlijkheid is. Men moet nooit vergeten, dat niet datgene alleen of zelfs maar hoofdzakelijk op bet kind inwerkt, wat de opvoeder
aan eigenlijke paedagogische maatregelen neemt,
doch veel eer datgene, wat hij als persoonlijkheid
is, welke houding hij aanneemt tegenover bet levee
en daarmede tegenover zijn geheele levenstaak.
Daarom gaat onder zekere omstandigheden de
sterkste paedagogische uitwerking niet uit van den
„opvoeder" in engeren zin, maar eer van de beteekenisvolle - in zedelijken zin beteekenisvolle
persoonlijkheden.
Zooals het vanzelf spreekt, dat voor den opvoeder, in zijn kwaliteit als opvoeder, de persoonlijke en daarmede de paedagogische volmaaktheid
het ideaal is, zoo weinig is bij werkelijke opvoeders
gewoonlijk dat ideale verwezenlijkt. Wij hebben
in de werkelijkheid altijd met gebrekkige persoonlijkheden en daarom ook met paedagogische fouten
te rekenen. De vraag, die zich bier opdringt, is
dus deze, hoe de opvoeder tegenover eigen tekortkomingen en eigen paedagogische fouten staan
moet. En daarbij behoeft niet gewezen te worden
op den plicht, deze fouten en tekortkomingen te
overwinnen, daar deze plicht vanzelf spreekt.
De algemeene neiging van de meeste opvoeders
gaat daarheen, eigen tekortkomingen voor het
kind te verbergen en eigen fouten geheim te
houden, of 't fouten zijn in 't algemeen of in
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bijzonderen zin paedagogische fouten. Deze neiging is zeer ver verbreid, ook daar, waar men haar
in de paedagogische theorie niet precies goedkeurt
of verlangt.
Het bewuste of onbewuste motief pleegt
te bestaan in de vrees, dat het erkennen of het niet
verbergen zou kunnen leiden tot ondergraving van
het gezag en daarmede schade doen aan het succes
in de opvoeding. Dikwijls ook spelen andere motieven er een rol bij, die in 't geheel niet met de
opvoeding samenhangen. Men wil niet alleen het
paedagogisch gezag, maar het gezag in 't algemeen
niet in gevaar brengen, en tenslotte voelt men zich
eenvoudig behagelijk in de pose der volmaaktheid
tegenover anderen en evenzeer tegenover zichzelf.
De waarde, waarop anderen, bier de opvoedelingen,
ons schatten, moet helpen om de waarde, waarop
wij ons zelf schatten, en die door fouten en tekortkomingen bedreigd wordt, staande te houden.
Reden waarom die opvoeders, die in den grond het
minste zelfvertrouwen en zelfbewustzijn bezitten,
het meest op handhaving van bun gezag bedacht
plegen te zijn zij hebben dit 't meest noodig.
Wat echter ook de motieven zijn tot dit verbergen, zonder twijfel hebben wij bier te doen met
een probleem der methode. Men moet de zaak
van meer dan een kant beschouwen, wanneer men
tot klaarheid erover wil komen.
De gewichtigste kant wordt aangeduid door de
erkenning, dat elk dergelijk verbergen van fouten
of voorspiegelen van een grootere volmaaktheid
dan die werkelijk bestaat, een leugen is. En wij
moeten ons afvragen of zulk een leugen, in verband met de opvoeding, niet alleen geoorloofd,
maar noodzakelijk is, of onder zekere omstandigheden zijn kan.
Zoo wordt het probleem verbreed tot een vraag
Opvoeding 6
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naar de noodzakelijkheid van den paedagogischen
leugen in 't algemeen.
Er zijn opvoeders, die dit probleem in 't algemeen te licht en anderen, die het, theoretisch
tenminste, te zwaar opnemen. Zeker is in de eerste
plaats alleen, dat alles wat wij aan het kind zeggen
of niet zeggen, wat wij openbaren of verbergen,
dienstbaar moet zijn aan bet doel der opvoeding
en zeker is tevens, dat de geheele manier van
handelen tegenover bet kind - dus ook elke
mededeeling wil zij op de juiste wijze dienstbaar zijn aan bet doel, zich aan moet passen aan
den toestand, waarin dit op 't oogenblik verkeert.
Het zou zeker dwaasheid zijn of van groot gebrek
aan ervaring getuigen, wanneer iemand zou willen
beweren, dat het paedagogisch juist en daarom
noodzakelijk zou zijn, aan bet kind op elk oogenblik en in elken toestand alle dingen zoo te onthullen of voor te stellen als zij zijn; of op elke
vraag bet antwoord te geven, dat precies de zaak
weergaf, waarnaar gevraagd werd. Dat men niet
onder alle omstandigheden „alles zeggen" mag,
spreekt toch vanzelf.
Maar zal men tegenwerpen: niet alles zeggen
is nog geen leugen. Nu, bet komt er maar op aan,
wat men onder leugen verstaat. Wanneer mijn
kind van mij een verklaring hebben wil en ik geef
hem die maar half, doch zoo, dat hij meent,
bet geheele antwoord te hebben, dan is dit
toch in geen geval de waarheid. Maar ook wanneer
ik ongevraagd een zaak niet zoo schilder, als zij
in mijn bewustzijn is, doch op ietwat voorloopige
manier, die past bij den momenteelen toestand van
bet kind, is dit evenmin de waarheid. Zooveel
blijkt hieruit voorloopig reeds, dat de opvoeder
aan den opvoedeling niet onder alle omstandig
heden de waarheid kan zeggen want wat geen
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„voile waarheid" is, is geen waarheid. - En
toch zouden wij bier nog niet zonder meer van
leugen willen spreken. Namelijk niet in dat geval,
dat ik alleen om werkelijk paedagogische redenen
handel en, wat bovendien noodzakelijk is, met het
voornemen, te zijner tijd de mededeeling in den zin
van de voile waarheid aan te vullen of te verbeteren.
Van leugen - in de zedelijk verwerpelijke beteekenis - zouden wij eerst dan willen spreken
wanneer de bedoeling, te bedriegen, definitief was
en niet alleen voorloopig geeischt door paedagogische noodzakelijkheid.
In dit geval • echter zou het verbergen van de
waarheid niet alleen zedelijk, maar ook paedagogisch te verwerpen zijn. Zoo komt men in het algemeen tot de slotsom : Onwaarheid in den zin van
het moreel-verwerpelijke doel, te bedriegen, is ook
paedagogisch niet te dulden; leugen in 't algemeen,
in ethisch bedenkelijken zin, mag in de opvoeding
geen plaats vinden.
Het is een vraag van secundaire orde, of ik, in
geval ik op paedagogische gronden, de geheele
waarheid of een deel ervan verborgen houd, aan
het kind te verstaan moet geven, dat ik nog iets
verberg - of niet. De algemeene regel zal deze
zijn: wanneer de toestand of het begrip van het
kind het veroorlooft, zal ik het er steeds opmerkzaam op maken, dat mijne mededeeling nog niet
alles bevat, wat over de zaak te zeggen is.
Ik zeg: „Voorloopig weet je er nu dit en
dat van; later, als je rijper bent geworden, zullen
wij het aanvullen."
Of wanneer het een vraag betreft, die ik nu nog
niet beantwoorden wil: „Dat zou je nu nog niet
begrijpen." misschien ook: „daar ben je nog niet
oud genoeg voor;" in elk geval echter: „eens zal
ik het tenvolle voor je verklaren."
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Maar het is zeker, dat er gevallen of omstandigheden zijn, waarin men het kind niet op deze
wijze kan inlichten omtrent het gebrek aan juistheid in de mededeeling of omtrent een gemotiveerd
stilzwijgen; waarin men liever bewust iets moet
zeggen, dat op zichzelf niet of niet volkomen waar
is, en juist om dezelfde redenen aan het kind
het geloof moet laten in de voile waarheid ervan.
Aileen in deze gevallen hebben wij te doen met een
„paedagogischen leugen", waarvan wij gezien hebben, dat hij wel is waar objectief altijd een onwaarheid is, maar slechts dan een leugen in den
moreelen zin van dit woord, wanneer hij paedazogisch en daarom zedelijk niet genoeg gemotiveerd,
of als definitief gedacht is; dan is hij ook van paedagogisch standpunt een leugen en dus ongeoorloofd.
Zoodat men tezamen kan vatten : De „paedagogische leugen" is dan Been leugen, wanneer zij paedagogisch is (door de opvoeding geeischt) , en zij
is niet paedagogisch, wanneer zij een leugen is.
Misschien is het goed, bier een voorbeeld in te
schakelen.
De vader van een meisje van veertien jaar is
aan de gevolgen van een geslachtsziekte gestorven.
Het meisje vraagt haar moeder naar de oorzaak
van den dood. De moeder geeft, in overeenstemming met den dokter, een verkeerde oorzaak op, uit
de volgende overwegingen haar dochter is te jong
om de waarheid te kunnen begrijpen en te verdragen ; zij is zeer gehecht geweest aan haar vader en
verkeert momenteel als 't ware in een crisis der
psychische ontwikkeling, die voorzichtigheid
eischt. Hier hebben wij klaarblijkelijk te doen met een
onwaarheid, en wel met het uitdrukkelijke doe! te
bedriegen, zonder er aan toe te voegen, dat het
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bier gaat om een mededeeling, die later aangevuld
zal worden.
Desondanks zal boegenaamd niemand bet
gedrag van deze moeder paedagogisch on juist noemen, vooral ook, wanneer men bet feit in aanmerking neemt, dat, behalve de moeder en de dokter, niemand de ware doodsoorzaak kent, zoodat
de docbter misschien van derden de waarheid, die
voorloopig nog gevaarlijk voor haar is, zou kunnen hooren. En niemand zou de moeder ook den
raad geven, Naar dochter op een of andere wijze
te doen begrijpen, dat bet gezegde niet de voile
waarheid is en later nog aanvulling noodig beeft;
zulk een toevoeging zou alleen kunnen dienen, om
in bet tocb al opgewonden en licht tot wantrouwen neigende kind achterdocht te wekken, die
zeker even schadelijk of nog schadelijker geweest
zou zijn dan de voile waarheid. De onwaarheid
steunt bier klaarblijkelijk op de paedagogie, ja,
wordt door Naar geeischt ; bet eenige motief is
juist bet paedagogiscbe: in de gezindheid van de
moeder ligt de bedoeling besloten, de waarheid te
zeggen, wanneer haar docbter deze zou kunnen
verdragen en begrijpen.
Wij zeiden, vele opvoeders nemen de paedagogische onwaarheid te zwaar op, andere te licht. Die
Naar te zwaar opnemen, doen dit wel is waar
meestal alleen in theorie. Wij behoeven er, na wat
gezegd is, niet meer bijzonder den nadruk op te
leggen, dat bet verkeerd is, wanneer de opvoeder
onder alle omstandigheden en in alle gevallen bevreesd zou zijn voor de onwaarheid, die, uit de
omstandigbeden voortgekomen en provisorisch
gedacht, op paedagogische en dus zedelijke gronden
rust. Eer is bet noodig, over bet te licht opnemen
der onwaarheid in de opvoeding nog een woord
te zeggen; want bier is bet gevaar veel grooter en
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bier gaat 't meestal ook niet om de enkele theorie,
maar om de levende praktijk.
Inderdaad kan men niet energiek genoeg waarschuwen tegen dat lichtvaardige en gemakkelijke
omspringen met de waarheid in verband met de
opvoeding. Paedagogische onwaarheden moesten
altijd uitzonderingen zijn, en zij moesten alleen
aangewend worden na een streng onderzoek van
den toestand en met de volkomen gezindheid, waar
te zijn. V6Or alles mogen nimmer andere dan paedagogische redenen overwegen, anders wordt de
paedagogische maatregel tot een gewone onwaarheid, verkeerd uit paedagogisch oogpunt. In 't bijzonder moet, bij het beoordeelen van de situatie, in
't oog worden gehouden, dat kinderen in 't algemeen de waarheid veel beter begrijpen en vooral
beter verdragen, dan volwassenen van hen denken.
Verder moeten wij er om denken, dat vele kinderen de minste onzekerheid in ons spreken opmerken ; en daar elke onwaarheid, die niet wordt
uitgesproken met voile zedelijke overtuiging van
haar noodzakelijkheid, iets van die onzekerheid
pleegt mede te brengen, is de situatie voor den opvoeder, die niet volkomen in de goede richting georienteerd is, altijd minstens gevaarlijk. VO6r alles
echter moet in 't oog gehouden worden, zooals
gezegd, dat noch ons gemak, noch onze ijdelheid,
noch conventioneele gedachteloosheid, ons tot den
paedagogischen ieugen mogen verleiden.
Hiermede komen wij nu van deze paedagogisale onwaarheid op het bijzondere geval terug,
waarvan wij zijn uitgegaan. Is het goed, eigen paedagogische fouten of persoonlijke tekortkomingen
voor den opvoedeling te verbergen ? Is zulk een
onwaarheid paedagogisch noodzakelijk, in 't algemeen of in enkele gevallen te rechtvaardigen ?
Het voor de hand liggende antwoord moet zoo

DE TE VOLGEN WEG

87

luiden : als dat verbergen voortkomt uit ijdele of
zelfzuchtige motieven van den opvoeder, dan is
het moreel en daarom ook paedagogisch altijd verkeerd. Hoogstens blijft de vraag nog over, of er
werkelijk paedagogische redenen bestaan, die het
rechtvaardigen of zelfs noodzakelijk doen blijken,
Nu kunnen er wel zeldzame gevallen of toestanden bestaan, waarin wij den opvoedeling ook
omtrent onszelf voorloopig nog in een verkeerde
meening moeten doen verkeeren juist omdat
hij de waarheid nog niet kan begrijpen of niet
verdragen kan, zonder dat het schade doet aan
zijn ontwikkeling.
Maar dat zijn ongetwijfeld uitzonderingsgevallen. En wanneer men vreest, dat „het gezag" aangetast zal worden, dan ontstaat deze vrees gewoonlijk uit redenen,die paedagogisch niet gerechtvaardigd zijn.
Welk gezag moet door bet kind geeerbiedigd
worden, welk gezag mag niet aangetast worden ?
Het is niet het persoonlijk gezag van den opvoeder, bier moet alle nadruk op gelegd worden. Maar
het is de hoogere autoriteit van wat zijn moet, van
de zedelijkheid. En zooals het met vreugde te begroeten is, als de opvoeder werkelijk vertegenwoordiger is van het Goede, evenzeer is het noodig, dat
het kind leert, tusschen deze beide dingen te onderscheiden ; het Goede als onpersoonlijke en
absolute autoriteit ; en de persoonlijkheid des opvoeders, die bier altijd beneden blijft.
En deze onderscheiding moet, waar onvolkomenheden bestaan, bevorderd worden, doordat de
opvoeder zelf deze toegeeft en niet beproeft, ze als
volkomenheden voor te stellen. Elke poging tot
verbergen echter draagt dit gevaar in zich. Want
wat verborgen kan worden, is in den regel niet het
(verkeerde) gedrag van den opvoeder, dit gedrag
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ligt open en de opvoedeling voelt het aan zichzelf.
Maar wat verborgen kan worden, is gewoonlijk
juist de verkeerdheid van een zekere manier van
handelen. En dan wordt de opvoedeling in de
meening gebracht (wanneer de manoeuvre van den
opvoeder tenminste gelukt) dat deze manier van
handelen goed is. Dus wordt iets, dat verkeerd is,
als goed voorgesteld en daarmede is de zedelijke
verwarring er meteen. Het gezag van den opvoeder
is gesteld op de plaats van het gezag van het Goede.
Inplaats dat de opvoeder elke gedragslijn, ook die
van hemzelf, ten alien tijde achterstelt bij het gezag, dat in zedelijk opzicht boven de eigen persoonlijkheid uitgaat en juist daardoor het kind
opvoedt tot eerbied voor het absolute.
wij spreken uit velerlei ondervinInderdaad
dingen - is bij tijd en wijle niets beter in staat,
het ware gezag (het Goede) bij den opvoedeling
vasten voet te geven, dan wanneer de opvoeder zijn
persoonlijk gezag prijsgeeft of liever, beneden het
zedelijk gezag stelt, doordat hij eigen fouten erkent
of tenminste niet vermooit of misschien zelfs voor
deugden uitgeeft. En nooit hebben wij ondervonden, dat zulk een erkenning, wanneer deze op paedagogische wijze geschiedt, ook maar iets te kort
doet aan de meerderheid, die de opvoeder noodig
heeft. Integendeel: wij hebben telkens weer twee
ervaringen kunnen opdoen : die openlijke erkenning versterkt het gezag van den opvoeder omdat
het een zedelijke daad is en daarom den opvoedeling imponeert en : de angstige bezorgdheid
voor het persoonlijk gezag is meer dan iets anders
er op gericht, juist de meerderheid van den opvoeder te ondergraven. Wij zullen echter op een andere
plaats nog dergelijke dingen te bespreken hebben en
willen ons bier dus met deze algemeene aanduiding
vergenoegen.
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Samengevat kunnen wij zeggen : Het verbergen
of verschoonen van eigen fouten is voor den opvoeder in paedagogisch opzicht bijna nooit noodig;
waar het niet noodig is, is het verkeerd en in de
meeste gevallen zal het juist schade doen in die
richting, waarin men er nut van verwacht had.
Aileen dit moet ter aanvulling nog opgemerkt
worden: De erkenning moet natuurlijk op een wijze
geschieden, die paedagogisch juist is, dat wil zeggen zóó, dat zij past bij den toestand van den opvoedeling, maar tegelijk bij de persoonlijke waardigheid van den opvoeder. Woorden zullen daarbij zeer
vaak of zelfs meestal in 't geheel niet noodig zijn.
Stellig is het verkeerd, er lange redeneeringen over te
houden. Wij kennen een geval van een onderwijzer,
die na elke les zichzelf tegenover de leerlingen becritiseerde en een ander van een onderwijzer, die als hij
driftig was geweest (wat om zoo te zeggen dagelijks voorkwam) elken keer voor den betrokken
leerling of voor de kiasse met bewogen woorden
excuus vroeg. Beide onderwijzers waren op den
verkeerden weg, zonder takt of begrip van de
werkelijke verhoudingen ; beiden waren in hunne
bekentenissen ook niet vrij van ijdelheid. Verba zingwekkend echter is bepaald het geval van een
leeraar, die door een ouderen leerling brutaal en
tegenover anderen, in zijn gezicht een idioot werd
genoemd en die daarop den leerling ongeveer op
deze wijze toesprak: „Als je zooiets zegt, zul je
er wel je redenen voor hebben. En dan verzoek ik
je, mij je opmerkin.gen mede te deelen, opdat ik
beproeven kan, mij te beteren."
Dit werd niet ironisch, maar met bitteren, bijna
huilerigen ernst uitgesproken. Zulke bekentenissen spreken wij niet voor; hieraan ontbreekt
waardigheid en zakelijkheid, en daarbij passen ze
niet bij de paedagogische situatie.
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Bij deze beschouwingen zijn wij uitgegaan van
den nimmer gansch vervulbaren eisch, dat de opvoeder in paedagogisch opzicht volmaakt zou zijn
als geheele persoonlijkheid. In het volgende zullen
wij eenige bijzondere eischen op den voorgrond
stellen, die wel is waar evenmin ooit geheel en al
kunnen vervuld worden, maar die toch elken opvoeder tot richtsnoer moeten dienen, en wij rangschikken deze eischen volgens de vier zijden der
opgevoedheid, die zoowel voor den opvoeder als
voor den opvoedeling gelden.
Daar is ten eerste de goede wil. Voor den opvoeder beteekent dit in de eerste plaats de volkomen overgave aan zijn paedagogischen plicht,
met zijn geheele persoonlijkheid en met alle energie.
De opvoeder mag tegenover den opvoedeling niets
voor zichzelf verlangen, anders wordt de opvoeding vertroebeld.
Volkomen wegcijfering van zichzelf in den
dienst, niet van den opvoedeling, maar van de
paedagogische taak, is voor hem een stellige eisch.
Deze overgave is de echte achtergrond van het
ware paedagogische geloof, waarbuiten een daadkrachtige werkzaamheid niet mogelijk is. Wij
bedoelen niet dat strafwaardige of sentimenteele optimisme, dat de werkelijkheid niet ziet of niet zien
wil, ook niet het geloof aan een of andere realiteit
in de gewone beteekenis, maar het rotsvaste vertrouwen op bet eeuwige recht en de zegepraal van
wat-zijn-moet, dat hooger en sterker is dan alle
werkelijkheid. Slechts dit onzelfzuchtig gericht
zijn op den plicht, en dit geloof aan den plicht, is
in staat, aan de geheele levenshouding van den
opvoeder deze hoogere zakelijkheid to geven, waarover wij reeds spraken. Want zij behoedt den opvoeder evenzeer voor het toegeven tegenover de
enkele „neigingen" van het kind, als voor het
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verwisselen van persoonlijke wenschen en belangen van den opvoeder met de zedelijke floodzakelijkheden. Zij beschermt hem daarenboven ook
voor het bewuste of onbewuste aankweeken van
eigen gevoeligheden, dat zooveel voorkomt bij opvoeders. Onder het aankweeken van eigen gevoeligheden verstaan wij elk gewichtig opvatten van
eigen belangen, neigingen, gevoelens, in een woord
van de eigen persoonlijkheid. Wie zich op deze
wijze op den voorgrond stelt, die stelt niet de
zaak op den voorgrond; die handelt zoo, als zij!1
ongedisciplineerde gevoelens willen, die neemt zijn
gevoeligheid gewichtig op en buigt ervoor. Een
voorbeeld : Wij ergeren ons over de luiheid, brutaliteit, onhebbelijkheid van een kind. Laten wij deze
ergernis merken, dan richt ons paedagogisch gedrag
zich ook daarnaar ; en dan wordt het verkeerd.
Want de ergernis is alleen onze persoonlijke zaak,
zij is persoonlijke gekrenktheid, prikkelbaarheid
of zoo iets, misschien tenslotte wel ergernis over
onszelf, in elk geval onze eigen zaak.
Zakelijk is geen ergernis op zijn plaats, maar
zedelijk betreuren, kalm inzicht in de fouten van
het kind, inzicht tevens in de mogelijkheden tot
verbetering, in de eerste plaats echter: een waste
wil tot opvoeden en een volkomen overgave aan
deze opvoeding. Zoolang wij de ergernis laten gelden en daarmede „beslissen", geven wij ons over
aan sentimenteele zwakheid, zijn wij onzakelijk georienteerd. Wij verliezen daarmede de rust, de
meerderheid, de „humor".
Wij dienen onszelf, ons gevoel, inplaats van de
zaak. Ergernis is altijd zelfzucht, den klemtoon
leggen op het eigen ik, gebrek aan zelfbeheersching,
aan onzelfzuchtigheid, aan zedelijke overgave. En
zoo zijn alle andere gemoedsbewegingen.
Dit brengt ons reeds bij den tweeden bijzonde-
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ren eisch voor den opvoeder. Dit is de eisch van
het ontwikkelde geweten, in de beteekenis van
volkomen zedelijk oordeelsvermogen, vrijheid en
rijpheid van het zedelijke standpunt en daarmee
het volkomen vrij-zijn van alle innerlijke en uiterlijke belemmeringen en gebondenheid. Bedoeld is
een toestand, waarin wij ons door niets meer
laten tegenhouden en door niets meer imponeeren,
dan door datgene, dat zakelijk goed is, dus in de
eerste plaats niet door eigen „gevoelens" in den
zin van ongedisciplineerde verlangens, wenschen,
gemoedsbewegingen ; een toestand tenslotte van
volkomen eensgezindheid met onszelf, zoodat wij
zonder twijfelen of wankelen weten, wat goed is ;
een toestand van innerlijke zekerheid en weifelloosheid, die ons in staat stelt, rustig alles te beoordeelen, wat van binnen of van buiten tot ons komt
en beslag op ons wil leggen. - Het is duidelijk,
dat deze rijpheid van het zedeiijk bewustzijn evenals voor elken mensch, ook voor den opvoeder een
ideale eisch is. Ja, men zou kunnen zeggen, dat zij
voor hem dringender noodzakelijk is dan voor
ieder ander. Want zedelijke onvrijheden van den
opvoeder dragen het gevaar in zich, zich in den
opvoedeling als 't ware te potentieeren of wederkeerig gepotenti6erde onvrijheden op te roepen.
Hierover zal later nog gesproken worden. Hier
moet voorloopig alleen op eenige algemeene en
bijzonder gewichtige punten gewezen worden.
Een opvoeder moet in zedelijk opzicht volstrekt
op zichzelf staan ; hij moet uit zichzelf weten,
wat goed is en moet zijn overtuiging met zijn
geheele persoonlijkheid en met niets anders dekken. Hij mag niets vreezen dan het zedelijk oorde.el en wet zijn eigen oordeel, dat in de eerste
plaats ontwikkeld behoort te zijn. Hij moet in
dezen zin vrij zijn, geen slaaf van een of
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andere traditie of conventie of een andere empirische orde. Hij moet God alleen dienen en daarom mag hij niemand anders dienen. Wat hij voorstaat, moet hij in den naam van God, menschelijk
gesproken in den naam van zijn zedelijke overtuiging, voorstaan. Hij mag geen angst hebben
voor een of andere werkelijkheid op zichzelf eerbied kent hij alleen voor wat-boven-de-werkelijkheid-uitgaat. - Het is wezenlijk verwonderlijk,
hoe fijn in 't algemeen juist kinderen rageeren op
de vrijheid of onvrijheid van den opvoeder. Wat
uit eigen overtuiging voortkomt, dat pakt, spoort
aan, voedt op. Wat onder vreemd menschelijk gezag verkondigd of verlangd wordt, laat koud,
stoot of - al heeft dat gezag nog zulke eerbiedwaardige namen.
Kinderen hebben nog gevoel voor echt en
onecht, zelf-beleefd of nagevoeld, voor vrijheid en
onvrijheid. Maar het moet om werkelijke vrijheid
gaan en niet om vrijheid, die alleen als zoodanig
poseert of worth voorgesteld. Niets staat den opvoeder slechter dan de pose van vrijheid, terwijl hij
innerlijk onvrij is. En zij is zoo Belief d, vooral
tegenwoordig, nu men er graag eenigszins prat
op gaat, in oppositie te staan tegen alle tradities
en conventies. De werkelijk vrije menscb staat van
begin-af tegen niets in oppositie. Hij verheugt zicli
over elke traditie, waarop zijn geweten „ ja" kan
zeggen, als over eene idee, die tot werkelijkheid is
geworden. Hij is niet „principieel revolutionnair".
Want dat zou evengoed een onvrijheid zijn als het
naloopen van het bestaande, alleen een negatieve
om zoo te zeggen. Hij is niet principieel „los van
elke traditie", want dit zou subjectieve overschatting zijn, zooals ze bij onvrijen voorkomt.
Hij heeft eerbied voor wat zijn moet en daarom
ook voor dat werkelijk bestaande, waarin iets,
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dat zijn moet, reeds bij benadering gedaante heeft
gekregen ; en hij zal niet van tevoren beweren, dat
dit in geen enkele traditie het geval is.
Alleen de innerlijke vrijheid maakt hem rechtvaardig tegenover wat geworden is, en geeft hem het
verstand, (liar aan te knoopen en dankbaar verder
te bouwen, waar het verleden reeds begon te bowwen. Hij zal zich niet inbeelden, alles alleen en
van den wortel uit te kunnen maken. Hij zal alles
onderzoeken en het goede behouden.
Dit is juist, uit opvoedkundig oogpunt, van de
grootste beteekenis; want wanneer het eene gevaar voor de jeugd, die opgevoed moet worden,
bestaat in het gedachtelooze en slaafsche navolgen
dan bestaat er - en vooral tegenwoordig ook
stellig een ander gevaar in een even gedachteloos
en drijverig opstaan tegen alles wat beperking,
traditie, gegeven verhoudingen is.
De opvoeder mag aan geen van die beide tegenovergestelde verzoekingen tot overdrijving toegeven.
Hij mag de jonge menschen niet naar den mond
praten, maar hij heeft hen op te voeden. Eerbied
heeft de jeugd noodig, de eerbied van den vrijen
mensch. Wel is waar geen onvoorwaardelijke eerbied voor wat eenmaal bestaat, maar eerbied voor
het goede, dat er reeds is, juist terwille van het
absoluut goede, dat daarin ligt, van het zedelijke
ideaal.
Daarom moet de opvoeder wet „ jeugdig" zijn,
in de beteekenis van frischheid en vrijheid, van
onbevangenheid en zelfstandigheid. Maar hij mag
niet „ jeugdig" zijn in den zin van jeugdige onrijpheid, van de zucht, zich persoonlijk te doen
gelden, van de opstandigheid, die eigenlijk zelfverheffing is. Hij mag niet tegemoetkomen aan
de driften van den opvoedeling en zal den driftachtigen en daarom onvrijen vrijheidsdorst wet
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weten te onderscheiden van den echten zedelijken
zin voor vrijheid. Dat kan hij alleen, wanneer
hijzelf de echte vrijheid heeft. - Het is wel is
waar altijd een verzoeking voor den opvoeder, die
graag „op goeden voet" is met de jeugd, juist
a an dien driftachtigen vrijheidsdrang tegemoet te
komen. Op geen manier kan men zich spoediger
geliefd maken.
Men heeft maar op alle tradities te schimpen,
alle bestaande orden te becritiseeren, vertegenwoordigers van het gewordene en conventioneele belachelijk te maken, met uitdrukkingen om zich
heen te gooien als: „bekrompenheid", „philisterr,
„pedanterie", „verveling", „pausen", „schoolmeesters", „oude rommel" enz. : dan vindt men
altijd weerklank, tenminste een tijdlang.
Maar deze dingen zijn gevaarlijk. Zoo te kruipen
voor de onrijpe instincten van de jeugd, is in de
eerste plaats principieel verkeerd en getuigt tevens
ervan, dat de opvoeder zelf nog onrijp is.
Verder is zij paedagogisch-methodisch verkeerd; want zij trekt niet omhoog, maar omlaag.
En tenslotte is zij ook gevaarlijk voor het doe!
zelf van den opvoeder, die contact en instemming
zoekt; en wel om twee of drie redenen. Ten eerste
laten zich door zulke pogingen om van te voren in
het gevlei te komen, meestal slechts de minderwaardigen onder de kinderen vangen, of diegenen,
die reeds verkeerd zijn opgevoed. En daarenboven
plegen zij er spoedig genoeg van te hebben, in zoover er tenminste een kern tot ontwikkeling in hen
aanwezig is. Een kind leeft niet bij negaties; bet
dorst naar bet positieve, waaraan bet zich kan
vasthouden en waarnaar het zich vormen kan.
Het wil achten en vereeren en als het opstandig is,
dan is dat heel dikwijls eenvoudig de teleurstelling
daarover, dat het niet vereeren kan, waar het
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graag zou willen. Het leeft in het negatieve rijk
van het verlangen en de opvoeder moest dat begrijpen en bet daarvan verlossen. Het wil gelooven
en vertrouwen en wie bet dwingende en driftachtige ongeloof in hem steunt, die steunt den boozen vijand in hem, Bien het juist zoo graag zou
overwinnen. Het kind zal er hem op den duur
niet dankbaar voor zijn.
Maar meer nog : de kans naar ongebonden en
overmatige subjectiviteit, door den opvoeder zeif
geprikkeld of ondersteund, pleegt zich na korter
of langer tijd tegen den opvoeder zeif te keeren.
Zoodra hij namelijk zeif iets ernstigs van bet
kind verlangt, zoodra hij zeif autoriteit wil zijn.
Dan komt de keerzijde aan 't licht. En het kind
is niet anders dan consequent, wanneer bet dan ook
zijn opvoeder een bekrompene, een philister of den
nachtwaker van een vermolmde moraal noemt, of
hoe de krachttermen anders mogen luiden. Menig
jonge, zeif nog onrijp revolutionaire onderwijzer
is zoo door zijn eigen leerlingen, wel-is-waar onder
pijnlijke offers, allengs tot bezinning gebracht. Wij
kennen echter ook anderen, die er niets uit geleerd
hebben. Zij zijn nog „jeugdii" onder grijze Karen,
maar de ware jeugd loopt hen voorbij, want die
wil naar hooger.
Een bijzondere vorm van revolutionaire onvrijheid bij den opvoeder, is zijn vrees voor het verwijt
van bekrompenheid, die samen pleegt te gaan met
zijn eigen afkeer van alle strenge exaktheid. Ongetwijfeld bestaat er een type van bekrompen ouders
en schoolmeesters, dat wij stellig niet prijzen willen :
het is 't type van de positieve onvrijheid. Maar er
bestaat ook bier een tegenstelling, die precies even
onvrij is, omdat zij door de driften is bepaald,
De opvoeding heeft nu eenmaal strengheid, consequentie en exaktheid noodig. En er bestaan ook
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bekrompenen in de onexaktheid en de inconsequentie. Zij doen er zich op voorstaan, dat zij geen
„schoolmeesters" zijn, maar daarvoor in de pints
zijn zij ook in 't geheel geen meesters, niet eens
meester over zichzelf.
Opvoeder te zijn, is een kunst en stelt zeer veel
eigen arbeid, in de eerste plaats arbeid aan onszelf,
op den voorgrond. En er bestaat een exactheid,
die vrij is van alle onvrije bekrompenheid; zij is de
rechte. Hierbij behoort ook thuis het hoofdstuk
van de „macht te boeien" bij den opvoeder, speciaal
bij den onderwijzer. Het is hiermede als met de vrijheid : er is een echte en een valsche macht te boeien,
een die paedagogisch goed en noodig is en een andere, die schade doet aan het doel der opvoeding.
Er bestaat een „journalistieke" manier om te
boeien met grappen en schertsen, flitsen van
den geest, onverwachte wendingen, fantastische
invallen en beweringen, (op de juistheid hiervan
komt het er bij den opvoeder in 't geheel niet op
aan) met „populaire" redeneeringen en welke
andere middelen den boevenvangers eigen zijn. Deze
manier om te boeien is een paedagogische ondeugd.
Maar de ware macht om te boeien is een deugd. Zij
is op zakelijke wijze boeiend. Zij berust op het
volkomen persoonlijk doordrongen zijn van de
zaak waarom het gaat en op het paedagogische
vuur, de echt opvoedende belangstelling in de
opvoeding en vorming, en niet 't laatst op de liefhebbende kennis van de jeugdige ziel.
Waar deze aanwezig is, daar behoeft de opvoeder ook niet bang te zijn voor eventueel noodzakelijke droogheid. Hij weet de kinderen en jonge
menschen op een veel diepere en solieder wijze
te boeien dan door allerlei grimassen, die toch ten
koste van de zakelijkheid en den ernst gaan.
De echte macht te boeien, is ook, in tegenstelling
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tot de valsche, het beste middel om de zoo floodzakelijke oplettendheid en de zoogenaamde discipline vast te houden. Discipline en oplettendheid
rusten alleen dan op solieden grondslag en zullen
't alleen dan uithouden, wanneer zij op een
zakelijke basis steunen. Uiterlijke middelen helpen
bier niet, noch de valsche manier am te boeien,
noch bet drillen met uiterlijk-bekrompen middelen.
Wat door zulke middelen bereikt wordt, is
hoogstens aandacht, momenteele en ook dan meestal
slechts oppervlakkige aandacht, het is niet de aandacht van de ziel, noch de vrije discipline, die
alleen uit den opgewekten eerbied voor wat zijn
moet en uit de ontwikkelde overgave aan de zaak
zelf, voort kunnen vloeien.
Wij willen de bijzondere gevallen niet vermeerderen, die in het groote hoofdstuk der vrijheid en zedelijke vastheid van den opvoeder thuis
behooren. Dit is te minder noodig, waar wij toch,
in samenhang met de paedagogie van de gedeeltelijke doeleinden, bier en daar nog op dingen terug
moeten komen, waarop bier reeds de nadruk wend
gelegd. Maar een ding is er in 't algemeen nog
over te zeggen. De vrijheid naar buiten, waarover
wij tot nu toe wezenlijk gesproken hebben, is voor
den opvoeder evenals voor iedereen, niet mogelijk,
zonder dat hij vrij is van eigen gebondenheden en
belemmeringen, in verband met zijn driften.
Wanneer demand niet precies kan vinden, hoe
hij goed en vrij tegenover de machten der buitenwereld-tradities en historische gegevens, evenzeer als
tegenover de driften en lusten der opvoedelingen
moet staan, dan ligt dat altijd daaraan, dat hij met
zichzelf niet in 't reine is, dat er innerlijke tweespalt, gebondenheid of opstandigheid in hem is,
die dan naar buiten geprojecteerd warden. Wij
zullen op de dienovereenkomstige plaatsen der
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methode, am het eerste en het tweede gedeeltelijke
doel te bereiken, uitvoerig daarover moeten spreken.
Hier willen wij alleen nog iets over het „infantilisme" van den opvoeder toevoegen aan datgene wat er reeds over gezegd is, omdat dit infantilisme als 't ware het kort begrip is van de innerlijke gebondenheid, die voor den opvoeder bijzonder gevaarlijk is.
Wij verstaan onder infantilisme, zooals gezegd,
in 't algemeen de toestand, waarin een volwassene
verkeert, die innerlijk, partieel (meer of minder
omvattend) op de ontwikkelingstrap van een kind
is gebleven ; meer nauwkeurig en in bijzonderheden : een kinderlijke gevoels- en wilshouding
van den volwassene, in tegenstelling met die,
welke hij, volgens leeftijd en verdere ontwikkeling,
eigenlijk hebben moest. Zulk een kinderlijkheid
kan zeer „aantrekkelijk" zijn, maar zij is altijd
een anachronisme en komt niet overeen met het
zedelijke ideaal van volwassenheid. De goed ontwikkelde volwassene is op het zakelijke en niet
meer op het sentimenteel-romantische gericht.
Hij zoekt werk en verantwoordelijkheid, hij wil
vormen en niet zwelgen in gevoelens ; want de
volwassen leeftijd is de leeftijd van voortbrengen
en niet meer van voorbereiding daartoe.
De infantiele volwassene daarentegen cultiveert
een wiize van zich te gedragen, die past bij het
kind, (vooral in de eerste jeugd) . Hii vertoont een
neiging naar romantiek, die niet behoort bij ziin
leeftijd. Hij schuwt verantwoordelijkheid en
„minacht" omdat deze hem te moeilijk valt den werkelijken arbeid.
Hij leeft in het riik van droomen en „idealen"
maar niet van dezulken, die eeuwige normen van
goedheid en schoonheid beteekenen, doch die
overeenkomen met zijn sentimenteele en infantiele
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wenschen. Hii vlucht uit de werkeliikheid naar dit
rijk, maar niet om daar kracht en vormen te halen
ten einde aan de werkeliikheid gestalte te geven,
doch om de zedeliike taak te ontgaan, die hem
in de werkeliikheid is gesteld. Hii is vol verlangen,
maar niet naar bet ware ideaal, dat arbeid en
ook zijn arbeid eischt of on den voore .rond stelt,
doch naar een wensch-achtig sprooldes-ideaal, dat
geen arbeid verlangt, naar een Luilekkerland van
welbehagen zonder voortbrengen, van „geluk" en
„liefde".
Voor den opvoeder zijn al dergelijke dingen
biizonder noodlottig. De infantiele opvoeder is
niet in staat, goed op te voeden, omdat hij zelf
telkens vervalt in de kinderliike levenshouding, die
hij toch tot volwassen levenshouding moet helpen
ontwikkelen. In de eerste plaats, omdat hij bang is
voor den arbeid, den harden arbeid in en aan de
werkeliikheid. waarbuiten toch geen opvoeding
mogelijk is. Voor hem is bet kind en wel bet kleine
kind op den snrookiesleeftiid, bet ideaal van den
rnensch in 't algemeen. Hii heeft geen gevoel voor
den zedeliiken eisch, die in de ontwikkeling van
kind tot man ligt; hij heeft niet beqrenen, dat
onze bestemminq ons uit bet „Paradiis" driift,
daarheen, waar wii arbeiden moeten. De arbeid is
voor hem iets, dat niet moest bestaan, een negatief iets, een straf. Dus kan hij niet opvoeden. Hij
leeft graag samen met kinderen, maar niet om
hunnentwil, doch om zijnentwil. Hii voedt niet
op, maar hij Iaat zich meenemen. En hij heeft
allerlei mooie uitvluchten voor dezen vorm van
plichtsvergetenheid. Vooral de belangstelling voor
schoonheid, kunst, poezie, moet te hulp komen
om deze verontschuldigingen te leveren. Alsof
dweeperij en droomerij zonder arbeid, als zoodanig
iets met kunst te maken hebben, die immers, waar
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zij bestaat, zelf ernstige en strenge arbeid is, voortbrenging in onsentimenteele, wel degelijk volkomen zakelijke beteekenis. Het infantilisme is in de
kunst precies even verderfelijk als in het leven,
bet voert hier, evenals daar, tot „knoeiwerk".
Wij spraken over de eischen van den goeden wil
en van de zedelijke rijpheid, in 't bijzonder met
betrekking tot den opvoeder. Er blijven twee algemeene eischen over, waaraan iedereen en dus ook
de opvoeder in zijn beroep voldoen moet: die van
bet vermogen tot oordeelen, (nu toegepast, niet
meer op het ideaal, maar op de werkelijkheid als
arbeidsmateriaal) en die der daadkracht in zijn
beroep. Het vermogen tot oordeelen beteekent voor
het beroep als paedagoog speciaal het vermogen
om 't goede inzicht te hebben in de werkelijkheid
van het kind. Wij hebben hierover op een andere
plaats reeds gesproken en komen er niet op
terug.
Een laatste beschouwing in dit hoofdstuk moet
daarentegen nog gewijd worden aan de speciaal
paedagogische beroeps-daadkracht.
De beroeps-daadkracht heeft, zooals wij weten
en zooals later nog uitvoerig verklaard zal moeten
worden, twee kanten : de algemeene, die wij „gezondheid" noemen en de speciale, die „vaardigheid" beet.
De gezondheid beteekent voor den opvoeder
hetzelfde als voor iedereen: toereikende en disponibele of plastische vitale kracht, die hij niet minder
dan ieder ander voor zijn werk noodig heeft. Het
spreekt vanzelf, dat hij deze aan moet kweeken,
niet terwille van zichzelf, maar terwille van den
arbeid, die anders niet te volbrengen is. Wij zulleri
bier verder niet op ingaan.
Een bijzondere vorm neemt voor den opvoeder
ook wanneer hij, zooals eigenlijk iedereen, niet
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uitsluitend opvoeder is - de daadkracht in zijn
beroep aan.
Zij beteekent bier speciaal paedagogische aanleg
en is de definieeren als het paedagogische talent,
dat tot zijn hoogste werkkracht is ontwikkeld.
Dit talent is als elk ander een bijzonder gunstige
aanleg voor den beroepsarbeid, een soort voorbestemdheid van het individu voor het bepaalde
beroep. Men kan daarom het talent niet scheppen,
men kan het alleen vormen, ontwikkelen, veredelen, disciplineeren en zoo tot zijn hoogste daadkracht brengen.
Aan den anderen kant gaat het bij bet paedagogische talent speciaal, niet om een aanleg, die
slechts aan weinig menschen gegeven is. Want
tenslotte is het niet anders dan het talent om met
menschen in 't algemeen, goed - overeenkomstig
henzelf en den zedelijkheidseisch om te gaan.
En dit talent is niet buitengewoon zeldzaam.
Aileen komt het niet overal in dezelfde sterkte en
ontwikkelingsmogelijkheid voor, waarom dan ook
de eigenlijke opvoeder „bij Gods genade" nog
altijd geen alledaagsche verschijning is.
Daar men nu niet van iedereen talent kan
eischen, blijft de eisch, in dit opzicht aan den
opvoeder te stellen, eenvoudig beperkt tot het
ontwikkelen van het (als aanwezig zijnde, min of
meer geschikt tot ontwikkeling gedachte) talent
tot vaardigheid. Voor hem, bij wien het talent
geheel en al ontbreekt, bestaat er ook een eisch,
namelijk deze, zoo ver mogelijk van de opvoeding
verwijderd te blijven. Waar wij echter over den
opvoeder spreken, wordt aangenomen, dat hij een
zeker recht heeft op de opvoeding, dat wil zeggen,
dat hij er een zeker talent voor bezit.
Slechts onder dit voorbehoud geldt bet volgende.
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Het paedagogische talent is iets, dat nog uitgaat
boven den goeden paedagogischen wil, boven de
zedelijke rijpheid en boven het psychologische vermogen tot oordeelen. Het is het vermogen tot het
paedagogische „kunnen", dat wil zeggen, het
vermogen om den wil en het inzicht tegenover
het werkelijke, levende „materiaal" der opvoeding
om te zetten in de daad, die met die bedoeling
overeenkomt. Het is niet een weten en niet een
willen, maar juist een kunnen, een praktisch in
staat zijn, dat echter door den wil en het weten
ondersteund wordt.
De opvoeder heeft er, evenals iedereen, voor te
zorgen, dat zijn talent tot zijn voile vermogen
ontwikkeld wordt. Wij zullen over zulk een ontwikkeling in 't algemeen nog moeten spreken en
bepalen ons bier tot een paar opmerkingen, die den
opvoeder en zijn talent in 't bijzonder betreffen
opmerkingen over de speciale vorming van het
paedagogische talent.
Zij zal, als overal, in den grond een kwestie van
oefening zijn, maar van een oefening, waar
methode in zit en die met aandacht en methodischen ijver geschiedt. Oefening, in den zin van
herhaalde paedagogische werkzaamheid alleen, is
niet voldoende. Het is licht mogelijk, dat daarbij
ook de fouten eenvoudig herhaald en zoodoende
mee geoefend warden.
De oefening moet altijd vergezeld gaan van
kritiek, zoo mogelijk van kritiek van anderen. En
zij moet zich systematisch uitstrekken tot alle
paedagogische moeilijkheden en alle gevallen, die
in de werkelijkheid te bereiken zijn.
Voor de betrokken onderwijzers acht men zulk
een ontwikkeling van bet talent iets, dat vanzelf
spreekt, al wordt zij in de praktijk niet altijd op de
juiste wijze aangewend. Verwonderlijk echter is het,
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dat men schijnt te denken, dat vaders en moeders
zulk een ontwikkeling als 't ware niet noodig hebben, zooals men in 't algemeen aan de vorming van
den onderwijzer een zekere aandacht wijdt, doch
aan de veel gewichtiger vorming, speciaal voor het
beroep van ouders, nauwelijks schijnt te denken.
En toch wordt door een vader in sommige ge
vallen paedagogisch meer bedorven en onmogelijk
gemaakt dan tien onderwijzers goed kunnen
maken. Hier zal een toekomstige menschheid ongetwijfeld anders over moeten denken, als zij niet
eeuwig in dezelfde elementaire fouten wil blijven
steken.
Dit geldt echter nog veel meer voor de vorming
der persoonlijkheid en van het inzicht der ouders
tot hun paedagogisch beroep, dan speciaal voor de
vorming tot vaardigheid. Want nog eens wordt
er hier den nadruk op gelegd; het verwerven van
deze vaardigheid is, een beetje talent op den voorgrond gesteld, betrekkelijk een eenvoudige en om
zoo te zeggen ondergeschikte zaak, wanneer eenmaal die achtergrond van paedagogisch inzicht
geschapen is, waarover wij gesproken hebben.

DE OPVOEDING TOT DEN
GOEDEN WIL

E eerste en gewichtigste taak van de
opvoeding, is de vorming van den wil
• tot den goeden wil in volstrekten zin.
Wij bedoelen daarmede het vermogen
van het individu, zich volkomen aan
zijn plicht te geven. Dit vermogen vormt het eerste
gedeeltelijke doel der opvoeding, zooals wij reeds
verklaard hebben.
De verwerkelijking ervan verlangt in de eerste
plaats, dat het kind opgevoed wordt tot volkomen
eerbied voor den plicht. Daarmee is de eerste
etappe aangeduid van den weg, die tot den goeden
wil voert. Schijnbaar is niets gemakkelijker dan
de opvoeding tot eerbied voor den plicht, dus
voor datgene, dat zijn moet, voor bet onvoorwaardelijke gezag. Want ten eerste draagt elk kind
in zich de mogelijkheid, te onderscheiden tusschen
wat zijn moet en wat niet zijn moet , en bovendien is het direct geneigd, alles te achten en te
vereeren, wat hem met gezag tegemoet komt. Tenminste zoolang het nog niet en dus ook nog niet
verkeerd is opgevoed. Ondanks dit, en ten deele
ook omdat het zoo is, Levert de opvoeding tot
eerbied voor het gezag van bet Goede velerlei
moeilijkheden op. De belangrijkste hiervan moeten
bier besproken worden, in de overtuiging, dat
door inzicht in de moeilijkheden, het nadenken
over de methode 't best gediend wordt.
Wij weten alien, hoe gewichtig voor elk soort
van opvoeding bet voorbeeld van den opvoeder
is. Nu hebben wij reeds uitgelegd, hoe de opvoeder naar de zijde van den zedelijken wil moet
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zijn ingesteld, om werkelijk een goed voorbeeld te
zijn van den eerbied voor het Goede. De strenge
zakelijkheid en onzelfzuchtige overgave echter, die
wij daar van hem ,verlangen, is misschien nergens
moeilijker dan juist in het paedagogische ambt, in
den omgang met de jeugd in 't algemeen.
De neiging tot vereering en de goed-geloovigheld van de kinderen beteekenen groote gevaren
voor den opvoeder. Daarbij komen de gevaren van
de positieve en negatieve sentimentaliteit en van
den wil tot macht, die beide in den omgang met
gevoelssterke en machts-zwakke wezens, zooals
kinderen zijn, plegen ,geprikkeld Ite warden,
opnieuw tot schade van de strenge zakelijkheid.
Alles werkt er toe mede, dat de opvoeder in
zijn subjectiviteit, zijn drijverij, zijn eigenzinnigheid, zijn machtshonger, versterkt wordt, dat hij
zichzelf gewichtig toeschijnt en geen onderscheid
meer weet te maken tusschen zijn eigen autoriteit
en de goddelijke van het Goede; dat hij achting en
eerbied voor zichzelf verlangt inplaats van boven
zijn eigen persoonlijkheid uit te wijzen op het
bovenpersoonlijke en bovenwerkelijke inplaats
van zichzelf volkomen onder de autoriteit van het
objectief Goede te stellen.
Zulk een subjectiviteit van den opvoeder werkt
krachtig als voorbeeld, maar juist als verkeerd
voorbeeld. De suggestie, die van den opvoeder uitgaat en door de behoefte aan vereering van de
kinderen gretig wordt aangenomen, werkt niet
zwakker, doch eer sterker, wanneer zij een persoonlijk dan wanneer zij een zakelijk karakter
draagt. Want zoo komt zij aan het eigen subjectivisme en de eigen sentimentaliteit van de
kinderen tegemoet. De kinderen leeren dan menschelijke dingen vereeren en leeren zich buigen
voor menschelijk gezag, en zij doen dit, tenminste
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een tijdlang, met dezelfde innigheid, waarmede zij
in staat zouden zijn, goddelijke dingen te vereeren,
wanneer zij hiertoe waren opgevoed. En deze veneering wordt versterkt door de sentimenteele
kinderlijke behoefte aan liefde, die tegenover het
goddelijke zou moeten wijken voor den strengsten
eerbied, doch dat zich bevredigen kan aan den
vereerden mensch.
Zoo komt 't tot een soort van erotisch religieuze - pseudo-religieuze dweperij met den
opvoeder, en zij is gevaarlijk tegenover het eigenlijke doel : den eerbied voor het objectief Goede.
Het is onvoorwaardelijk noodig, dat het kind
leert, onderscheid te maken tusschen menschelijke
en goddelijke autoriteit, niet alleen om zoo te zeggen, theoretisch, maar in de eerste plaats praktisch,
juist in den omgang met zijn opvoeder. En 't is
juist voor den opvoeder bijzonder moeilijk, die
praktische onderscheiding van zichzelf uit mogelijk te maken en te bevorderen.
Het is - ook afgezien van zijn subjectiviteit
en de verzoekingen daarvan - des te moeilijker,
omdat in de opvoeding een tijdlang - of onder
bepaalde omstandigheden - menschelijk gezag
juist in de plaats van goddelijk gezag moet staan.
Zoo lang namelijk, als het kind slechts in staat
is, het goddelijke te zien in de menschelijke belichaming, die het tegenover zich heeft. Dat
is minstens in de eerste jeugd altijd het geval. Dus
moet het kind in de eerste plaats opgevoed worden tot eerbied voor menschelijk gezag, eer hij het
goddelijke van het menschelijk autoritaire kan
onderscheiden en zijn onvoorwaardelijken eerbied
op het bovenmenschelijke alleen vermag over te
brengen. Eerst moet het kind gehoorzaamheid
eenvoudige menschelijke gehoorzaamheid aan
den opvoeder - leeren, eer het gehoorzaamheid
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aan het Goede als zoodanig leeren kan.
En hierin ligt juist de moeilijkheid voor den opvoeder. Hij moet, om in 't algemeen tot eerbied
op to voeden, in de eerste plaats respect eischen en
verkrijgen voor zijn persoonlijken wil; daarna echter moet hij dit persoonlijke respect weder van
zichzelf losmaken en den opvoedeling verwijzen
naar wat boven zijn persoon uitgaat.
Uit deze dubbele taak ontspringen twee groote
fouten, die in de opvoeding tot eerbied (tot principieele gehoorzaamheid) telkens weer gemaakt
worden. De eerste komt voor, wanneer het losmaken der gehoorzaamheid aan de persoonlijkheid
van den opvoeder niet op paedagogische wijze voltrokken wordt, namelijk door eigen tegemoetkoming van den opvoeder.
ingeval het zich niet
Het kind wordt dan
door latere zelfopvoeding vrijmaakt van de verkeerde opvoeding - in 't geheel niet tot eerbied
voor het objectief Goede als zoodanig opgevoed,
maar tot eerbied voor menschelijk gezag, speciaal
voor zijn opvoeder.
Het resultaat van zulk een opvoeding is verschillend, al naar den aard van het kind en naar
de inwerking van andere paedagogische factoren.
Menig opvoedeling zal nimmer boven den eerbied
voor het menschelijk gezag uitkomen en zal
dus nooit zedelijk vrij worden. Hij zal een gehoorzame nalooper blijven, al zullen de autoriteiten
wisselen, in 't gevolg waarvan hij zich begeeft.
Dat zijn de zwakke naturen. - De anderen
zullen zich op zekeren dag met geweld losmaken,
wanneer de opvoeder niet tot dit losmaken
meehelpt. Slechts in het beste geval zullen zij uit
zichzelf den weg naar het respect voor het tverkelijk autoritaire - het Goede vinden in vele
gevallen zal het losmaken van menschelijk gezag
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gelijk gaan staan met opstand tegen elk gezag. Zij
giuden van de positieve onvrijheid over in de
negatieve, de anarchistisch-revolutionnaire gesteldheid. Zij zullen - en met recht - den eerbied
voor menschelijkheden als zoodanig afschudden ;
maar zij hebben een anderen hoogeren eerbied niet
leeren kennen en zoo vervallen zij tot algemeene
eerbiedloosheid. Zoo zijn, in algemeene belijning
natuurlijk, de gevolgen van de eerste der aangeduide fouten.
In den regel ontstaat deze fout - wanneer niet
eenvoudig ijdelheid, machtshonger of onverstand
van den opvoeder er achter steken, uit wantrouwen in de natuur van het kind. Men wil het kind
in vaste gehoorzaamheidsbaneri leiden, opdat het,
gedresseerd door de gewoonte, niet uit het spoor
zal raken, wanneer het eenmaal aan de hand van
den opvoeder onttrokken is. Men' vertrouwt niet,
dat het de kracht zal hebben tot direkte gehoorzaamheid aan het Goede ; men wil het in de vrees
en gewoonte van een tastbaar gezag houden. De
bedoeling is in zekeren zin goed. Doch, zooals
elk vooropgezet wantrouwen, wreekt zich ook dit
noodzakelijkerwijze.
Zeker zijn er menschen, die nooit in staat zullen
zijn, het Goede om zijn zelfs wil to gehoorzamen
en die daarom hun Leven lang niet uit de gehoorzaamheid aan louter menschelijk gezag losgelaten
mogen worden, zullen zij niet heelemaal uit den
band springen.
Ja, tot een zekeren graad verkeert misschien elke
mensch in dit geval. Zoodat dus het relatieve
doel der opvoeding niet gedekt wordt met het
absolute. Ondanks dit mag de opvoeding niet van
tevoren reeds het absolute doel laten varen, maar
zij moet met haar neiging steeds daarop gericht
zijn. Wij, opvoeders, mogen zeker geen „opti-
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misten" zijn maar wij mogen evenmin van begin of het kind met wantrouwen tegemoet komen.
Wij moeten het doel voor ons zien en zoover
mogelijk volgen afdwalingen mogen alleen gemaakt worden terwille der realiteit van het kind
zeif, maar nooit door onze willekeur. En tot op
zekeren graad zijn stellig verreweg de meesten van
onze opvoedelingen opvoedbaar in den zin van de
zakelijk-zedelijke gehoorzaamheid, in den zin van
eerbied voor het Goede als zoodanig, tot op zekeren
graad kan iedereen menschelijk en goddelijk gezag leeren onderscheiden. En tot op dezen graad hebben wij
deze onderscheiding te begunstigen en te bevorderen
dat zij zich losmaken van het enkel-menschelijke.
Ook de tegenovergestelde fout kan uit goedgemeende bedoelingen ontstaan. Men wil het gebonden zijn aan menschelijk-persoonlijk gezag van
den opvoeder en in 't algemeen aan iets menschelijks, vermijden. Daarom waakt men er met een
zekeren angst voor, persoonlijk van den opvoedeling gehoorzaamheid, ondergeschiktheid en dergelijke dingen te verlangen. Men ontdoet zich met
opzet van elk persoonlijk gezag, begeeft zich zooveel mogelijk op gelijke hoogte met het kind.
hat aan hem quasi het oordeel en de regeering
over, ja stelt zichzelf soms onder zijn oordeel.
Zeker modern „naar hervorming" streven gaat beslist in die richting. Zulk een houding kan, zooals gezegd is, goed bedoeld zijn. Er kunnen echter
natuurlijk ook motieven medewerken, die zonder
meer te karakteriseeren zijn als zwakheid en sentimentaliteit, als infantilisme en gebrek aan paedagogisch begrip.
In beide gevallen is er een fout.
Want de bedoeling, den opvoedeling zoo mogestrikte gehoorzaamheid te besparen, ontlijk
staat ook in het beste geval toch uit een laakbaar
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optimisme, dat den opvoeder nu eenmaal niet geoorloofd is. Wel is het waar, dat in elk kind de kiem
sluimert van vromen eerbied voor het Goede. Maar
het is even waar, dat de ontwikkeling van deze
kiem aan groote gevaren is blootgesteld, en dat zij
zorgvuldig moet worden waargenomen en geleid.
Geheel vanzelf, zonder den steun van gehoorzaamheid aan menschen, groeit de eerbied voor
wat zijn moet slechts in zeldzame gevallen tot de
noodige kracht en reinheid. -- Men ziet dat het
best aan de gevolgen van de gehoorzaamlooze opvoeding. Wij hebben een woord, dat de gevolgen
hiervan treffend juist aanduidt : onbeheerschtheid.
Wie geen menschelijken heerscher boven zich
heeft gehad en heeft leeren erkennen, blijft - in
de meeste gevallen - in 't algemeen onbeheerscht,
dat wil zeggen : ongedisciplineerd, zonder beslissenden en leidenden eerbied voor iets, dat hooger
is dan driften en luimen, wenschen en neigingen.
Laten wij toch niet gewelddadig de natuurlijke
banen der opvoeding miskennen, zooals zij door
de ontwikkeling van den jongen mensch direkt
voorgeteekend zijn!
Kinderen, tot aan den jongelingsleeftijd toe,
willen geleid worden zij willen menschelijk gezag
boven zich hebben. Zij klemmen zich, in zekeren
zin uit zedelijk instinct, aan de persoon van den
opvoeder vast. Zij is de autoriteit voor hen, die
hen behoeden moet voor hun eigen ongedisciplineerdheid.
Zij zoeken hun meester, tot zij hun definitieven
meester en daarmede de zedelijke zelfverzekerheid
gevonden hebben. Zullen wij ons aan hen onttrekken, zoo lang zij ons en de gehoorzaamheid
noodig hebben ? Wij zouden hun een slechten
dienst bewijzen. Wij zouden slechts tegemoet
komen aan bun ingeboren ongedisciplineerdheid,
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maar niet aan bun beter ik, bun zedelijke neiging
tot ontwikkeling.
Dus luidt de regel, onder vermijding van beide
uitersten, die in hun eenzijdigheid fouten beteekenen : Voed de kinderen, in bet belang van
den eerbied voor bet objectief Goede, op, tot eer bied en geboorzaamheid jegens uzelf ; zie echter
niet het moment over bet hoofd, waarin bet tijd
is, allengs bet kind los te maken van uw persoon,
verzet u niet tegen dit losmaken, maar kom het
tegemoet : en vergeet nimmer, dat gij met uw gezag
steeds slechts plaatsvervanger zijt van dat hoogere
gezag, waarheen de kinderen ten laatste, over de
brug uwer persoonlijkheid been, geleid moeten
worden.
Een complicatie in de zooeven besproken persoonlijke autoriteitsverhouding is dan voorhanden, wanneer de opvoeder voor den opvoedeling
niet alleen quasi God (autoriteit) maar ook nog
exclusief liefdesobject is. En dit geval komt zoo
dikwijls voor, dat loutere gezagsverhoudingen
zonder dezen „erotischen" inslag misschien in 't
geheel niet voorkomen. Wij betitelen de erotisch
gekleurde gezagsverhouding kortweg als „dweperir , tenminste daar, waar de erotisch sentimenteele component duidelijk te voorschijn komt.
Dweeperij is een kruis in alle opvoeding; zij beboort tot de groote verzoekingen voor den opvoeder, (ook voor de opvoedster) en tot de groote
gevaren, speciaal van de opvoeding tot eerbied
voor het Goede om zichzelf. Want de persoonlijke
band wordt bier versterkt door de driftachtige
identificatie, die bet wezen van het erotische uitmaakt.
En deze tweede gebondenheid, naast diegene, die
van behoefte aan gezag uitgaat - is daarom bijzonder noodlottig, omdat zij niet op iets boo-
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gers, bovenmenschelijks kan worden overgebracht.
Wie bij zijn meester zweert en diens autoriteit
volgt, die doet dat, omdat hij, nog onbewust misschien, in den meester eenvoudig „het Goede"
ziet; en hij is daarom in staat, op een dag zijn
vereering van de persoon van den meester op bet
Goede zelf over to brengen, zonder dat hij daarbij
iets verliest. Wie echter op zijn meester (het kan
ook vader of moeder, kindermeisje of een ander
surrogaat zijn) verliefd is, die is dit niet omdat
die meester voor hem de vertegenwoordiger van
iets bovenwerkelijks is. De liefde gaat altijd uit
naar iets werkelijks. Zij kan daarom alleen zonder
verlies vervangen worden, wanneer zich een andere,
equivalente menschelijke plaatsvervanger aanbiedt;
op bet Goede, op God, kan zij niet overgebracht
worden.
Waar dit beproefd wordt, daar is God niet meer
God, maar hij wordt neergehaald in de menschelijk-erotische sfeer; er ontstaat dan een mustieke
verhouding in de slechte beteekenis; een dweeperij,
die op God wordt overgebracht, en deze dweeperij
is, uit zedelijk oogpunt, nog veel erger dan de
oorspronkelijke dweeperij met den opvoeder.
Het verkeerde bestaat echter in beide gevallen
niet eigenlijk in de verliefdheid op zichzelf, die is
noch goed, noch slecht, maar in bet vermengen
van de loutere autoriteit (of van den eerbied) met
driftachtige dingen, met erotiek. Daardoor wordt
aan de geheele verhouding de absolute en strenge
ernst, de eischende onverbiddelijkheid ontnomen,
die er bet kenmerk van moet zijn. Een verliefde
opvoedeling, (een dweeper) doet wel is waar in
bepaalde gevallen ook, wat hij zijn opvoeder uit
de oogen kan lezen. Maar hij doet bet niet uit
eerbied voor bet eischend gezag, doch uit verliefde „speculatie", uit identificatie, uit sentimenOpvoeding 8
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taliteit. Zoo leert hij uit de persoon van den opvoeder niet datgene, wat hij er uit moest leeren : de
eerbied voor het gebod, de zedelijke zelfoverwinning, den reinen wil. Hij leert niet, zich over te
geven aan wat boven hem staat, doch waar hij
zich erotisch geeft, dient hij ten laatste zichzelf,
namelijk zijn erotische behoefte. En deze samenkoppeling en vermenging van bet normatieve met
het driftachtige, voert tot een soort van moreele
beenderverweeking, die altijd dan aan den dag
komt, wanneer bet leven offers eischt, waaraan
geen bevrediging van liefde vastzit.
Beteekent dus de dweeperij van het kind, als
definitieve levenshouding, beslist een gevaar
voor de opvoeding van den zedelijken wil - het
gevaar is des te grooter, daar deze houding de
ijdelheid en de eigen erotische behoefte van den
opvoeder vleit en zoo hemzelf uit de paedagogisch zedelijke sfeer dreigt • te rukken toch
zou het verkeerd zijn, wanneer de opvoeder alle
dweeperij van te voren onmogelijk trachtte te
maken. Het zou even verkeerd zijn als de schuwheid voor bet eischen van persoonlijke geboorzaamheid. Want ten eerste is het in 't geheel niet
mogelijk, dweeperij vermijden, wanneer men
zich paedagogisch juist tegenover bet kind stelt;
wanneer men belang in hem stelt en contact met
hem zoekt. Het kind geeft zich in 't geheel niet
of heelemaal, en daar blijven zijn driften niet
buiten.
Men kan dweepende vereering alleen dan vermijden, wanneer men het kind van zich afstoot,
als men bet niet nader laat komen. Dan echter
komt het paedagogische contact niet tot stand en
al het verdere is vergeefs. Ja nog meer: ook de gezagsverhouding komt niet tot stand, die de brug
vormt naar eerbied voor bet Goede.
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Want een kind kan nog geen eerbied voelen,
waar het niet ook kan liefhebben.
De atmosfeer van gehoorzaamheid zonder
lief de is hem nog ondragelijk koud. Wordt het
in deze atmosfeer tot gehoorzaamheid gedwongen,
dan is dit van den aanvang of een gehaatte gehoorzaamheid, en die is niet in staat, later op het Goede
te worden overgedragen ; het gevolg is altijd een
haat jegens alle gezag en een gehoorzaamheid,
hoogstens met tandenknarsen, waar ze niet eenvoudig geweigerd kan worden. Geen manier van
handelen voert zekerder naar zedelijke anarchic
dan dit erotische afstooten, in vereeniging met
autoritair afdwingen van gehoorzaamheid.
Neen, wij kunnen, wanneer wij ons op bet
goede standpunt tegenover den opvoedeling - het
geslacht doer er niet toe - stellen willen, dweeperij (natuurlijk binnen zekere grenzen) niet vermijden en wij moeten dit ook niet doen, want wij
hebben de dweeperij noodig.
Maar zij mag niet het laatste blijven. Wij willen de dweepende genegenheid van het kind niet
minachten, noch haar trachten te verhinderen ; maar
wij willen haar vruchtbaar maken voor de opvoeding; en daartoe moeten wij haar, als zij haar
dienst gedaan heeft, evengoed los van ons maken
als de persoonlijke eerbied voor ons gezag. Wat
in haar aanwezig is aan vereering in autoritatieven
en tenslotte in zedelijken zin, moet het kind leeren
overdragen op het bovenwerkelijke, op den goddelijken wil.
En wat het erotische is in de dweperij, dat
moet het leeren overbrengen daarheen, waar het
behoort: als sociale erotiek op alle schepselen, als
erotiek in engere beteekenis op dat individu van
het andere geslacht, dat met een erotisch doel voor
hem bestemd is. Voor den opvoeder blijft dan nog
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die vriendschap over, die een aardsche afglans is
van de vrome overgave aan het bovenaardsche en
tegelijk een bijzonder innige sociaal-erotische
(erotisch niet in engeren zin) verhouding. De opvoeder moet de brug vormen, maar niet de belemmering, naar zoowel de zedelijke verhouding
tot bet Goede, als naar de menschelijk-liefhebbende verhouding tot alle wezens en speciaal tot
het normaal erotische object in engeren zin van
de „liefde".
Met dit alles is nu ongeveer gezegd, welke mogelijkheden en gevaren er bestaan voor de opvoeding tot zedelijken eerbied als de eerste etappe
der wilsvorming. Maar bet is niet gezegd, doch
slechts aangeduid, hoe de mogelijkheden praktisch
gebruikt en de gevaren vermeden kunnen worden.
Wij zullen in bet volgende hierover zoo diepgaand spreken, als een uiteenzetting, die voor alle
mogelijke gevallen gelden moet, dit veroorlooft.
En wel zullen wij eerst zeggen, hoe niet gehandeld
moet worden, om naderhand - in zooverre dit
niet door de negatieve uiteenzetting overbodig is
geworden ook nog over positieve maatregelen
te spreken. Daar echter in de praktijk die eerste
etappe (opvoeding tot eerbied voor het objectief
Goede) niet goed gescheiden kan worden van de
tweede, moeten de maatregelen voor beide tezamen
besproken worden. Het is daarom noodig, dat wij
van te voren over deze tweede etappe, haar beteekenis, haar mogelijkheden en haar gevaren spreken.
Zedelijke eerbied beteekent de principieele erkenning, dat „wat-zijn-moet" van kracht is, en dat
de plicht bet hoogste is. Deze erkenning behoort
tot den „Wil ten Goede", maar is er nog niet
geheel identiek mede. Zij is pas de eerste voorwaarde voor bet vermogen tot zedelijke overgave; opdat de overgave volkomen en ten alien tijde mo-
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gelijk worde, dient nog aan een andere voorwaarde
voldaan te zijn. De eerbied voor den plicht maakt
den wil om in de goede richting te gaan ; opdat
hij echter de „goede wil" zij, is het noodig, dat
hij die energie bezit, welke het hem, den zedelijken
wil, onder alle omstandigheden mogelijk maakt,
de meerdere te zijn. Daarom is de opvoeding van
de zedelijke energie de tweede etappe van de wilsvorming.
Men moet deze zedelijke energie onderscheiden
van de vitale energie, zooals men de energie, die
uit driften voortkomt, ook noemen kan. Zij is
iets, dat op zichzelf staat en staat tegenover de
driftachtigheid als tweede soort van energie in
den mensch. Wanneer de functie der driften-energie de „drijvende" is, dan is die der zedelijke of
normatieve energie de leidende, en haar objecten
zijn juist de driften of de richting, waarin de
driften gaan.
Het is een juist heden ten dage weder verbreide
psychologische dwaling, dat de mensch of zijn
daadkracht op te lossen is in louter driften, dat dus
de gezamenlijke menschelijke energie, energie van
driften zou zijn. Geen enkel verschijnsel van het
werkelijke leven is alleen te verklaren uit driften.
Wanneer men tenminste onder driften datgene
verstaat, wat bet woord zeggen wil : het (tot
handelen) aandrijvende, de totale activiteit.
Veel eer staat elke drift of elke driftuiting
onder een soort van censuur, die haar oordeel
geeft over de juistheid van de beweging der drift,
volgens haar intensiteit en hare richting. De
censuur dringt niet altijd door, maar zij is er. De
bewuste verschijningsvorm van deze censuur noemen wij geweten. Deze censuur heeft in den grand
een beoordeelende functie, die daarom, volgens haar
tendenz, leidend, normbepalend, normatief is, toe-
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gerust met energie in grootere of kleinere mate.
Deze normatieve functie kunnen wij geen drift
noemen, omdat zij niet tot handelen drijft, maar
toezicht houdt over de handelingen en deze volgens bepaalde normen tracht te regelen.
Zij staat als oordeelende en vormende instantie
tegenover de drijvende. En juist omdat zij volgens
haar wezen tegenover de driften staat, kan zij ook
niet, als voortkomende uit driften verklaard of
ervan afgeleid worden. Zij is de tweede grondfunctie van den mensch, naast de functie der driften. Haar taak is, zooals gezegd, te regelen, aan
het leven maat en gestalte te geven, het volgens
een plan te vormen.
De driften geven de beweging, de normatieve
functie moet aan de beweging den vorm geven.
Met name den goeden vorm,
Daarom is de normatieve functie de proefondervindelijke vertegenwoordiger van de idee. Door
haar neemt het empirische leven deel aan het
bovenmenschelijke plan. In haar en door haar
werkt dat-wat-moet-zijn in op dat-wat-is. Zij is
het eigenlijke orgaan van het ideaal in de werkelijkheid. Zij manifesteert zich overal, waar gestalte,
maat, vorming is. Zij is de zedelijke functie, wanneer men „zedelijk" in de wijdste beteekenis neemt
van het normatief bepaalde in 't algemeen. Zij
toont zich dienovereenkomstig niet alleen in het
zedelijke leven in engeren zin, maar ook in alles
wat daarbuiten vorm heeft: in het aesthetische en
in het logische. - Maar het is bier niet de plaats,
daar nader op in te gaan.
De wil ten goede nu, waarvan de verwerkelij
king het eerste gedeeltelijke doel van de opvoeding
vormt, is niets anders dan de meerderheid van
het normatieve in elke levens-situatie. En deze
ineerderheid is alleen dan gegarandeerd, wanneer
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het individu niet alleen principied het recht van
den norm erkent, maar wanneer zijn normatieve
functie ook ten alien tijde die mate van energie
bezit, die haar in staat stelt, de weerbarstige driften volgens haar wil te leiden. Daarom beteekent
opvoeding tot zedelijke energie zooveel als opvoeding tot volkomen beheersching van de driften.
Niet alsof driften op zichzelf overbodig of zelfs
„slecht" zouden zijn. Driften zijn goed noch
kwaad zij zijn eenvoudig de krachten, die ons
vitale bestaan bepalen en onze daden voortbrengen. Zij zijn niet overbodig, want zonder hen
zou er in 't geheel geen handelen bestaan, dus
daarmede ook geen goed handelen, geen vervullen
van onze taak. Daarom juist zijn zij op zichzelf
ook niet slecht. Evenmin zijn zij op zichzelf reeds
goed; zij zijn alleen noodig voor de daad. Goed
of slecht hangt daarvan af, of zij zich volgens
intensiteit en richting naar den normatieven wil
schikken of niet: goed of slecht is daarom nooit
de drift als zoodanig, maar alleen de daad (bedoeling meegerekend) . Want eerst de daad bewijst, of
de driften zich naar het verlangen van den norm
geschikt hebben of niet. Daarom kan men ook
zeggen : goed en slecht liggen in de verhouding
van de drift-achtigheid tot de normatieve functie,
of nog precieser : zij liggen gegrondvest in de voldoende of onvoldoende hoeveelheid energie van
deze functie tegenover de kracht der driften. Goed
is de handeling, waarin de zedelijke energie geheel
en al de richting en de kracht van de drift bepaalt. Is een handeling niet zoo als zij zijn moet,
dan kan men nooit aan de drift als zoodanig de
schuld geven, maar alleen aan den mensch als geheel, omdat in hem de zedelijke energie niet sterk
genoeg was om zich te beheerschen. Driften als
zoodanig zijn altijd „onschuldig" maar zij moe-
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ten geregeld, geleid, beheerscht worden. En bet
ligt aan gebrek aan energie, wanneer wij verkeerde
wegen inslaan.
De gevaarlijkheid der driften ligt in bun maatloosheid, vormloosheid. grenzeloosheid besloten.
Maat en vorm echter moet de normatieve functie
hun geven. Daarvoor heeft zij de energie noodig,
die met overwicht weet te leiden.
Ontbreekt deze of is zij te zwak, dan gaan de
driften hun eigen weg, en dan wordt de bandeling
niet zoo, als • zij moet zijn. Juist daarom komt
alles aan op versterking der zedelijke energie. Anders blijft de zedelijke overgave, de goede wil, bij
alien principieelen eerbied voor het goede, illusoir.
Het doel der opvoeding is dus in deze richting: bet
ontwikkelen van de zedelijke energie, tot zij volkomen in staat is, de driften te beheerschen in
elken toestand en onder alle omstandigheden.
Zoozeer echter als de opvoeding er op uit moet
zijn, deze macht om de driften volkomen te beheerschen, aan te kweeken, aan den anderen kant
moet zij zich evenzeer behoeden voor de neiging,
de driften te willen verlammen of uitroeien. Want
niet om verlamming of uitroeiing kan bet te doen
zijn, maar uitsluitend om beheersching. De driften
zijn noodzakelijk voor bet werk; zij zijn de eenige
beweegkrachten, de eenige motoren of werktuigen,
die ons ter beschikking staan. Daarom is alle opvoeding verkeerd gericht, die naar ascese of zulke
din gen streeft.
Wii verstaan onder ascese in de wijdste beteekenis, de principieel negatieve houding tegenover de
driften, met de tendenz, ze geheel te dooden.
De bedoeling kan daarbij goed zijn; men wil de
triumf van de zedelijke krachten. Maar deze
triumf wordt verkeerd begrepen; hij kan nooit
in bet dooden van de driften bestaan, omdat daar-
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mede het leven zelf en daarmede elke, ook elke
zedelijke arbeidsmogelijkheid en daad-mogelijkheid, gedood zouden worden. Want hij kan alleen
in volkomen beheersching bestaan. Trouwens, het
dooden van de driften, is in 't geheel niet mogelijk,
zonder het leven zelf te dooden. De eenige consequente ascese is daarom moord of zelfmoord. Alle
andere ascese is een schijnbaar ondervangen, een
verstoppertje spelen, een huichelarij tegenover zichzelf. Men kan wel bepaalde drift-uitingen onderdrukken, bepaalde vormen van driften elimineeren.
Maar de vitale energie vertoont zich alleen
weder in andere vormen, die alleen in 't eerst
onder zekere omstandigheden minder opvallend
zijn, maar niet minder gevaarlijk dan de vroegere.
Ja, wie psychologisch dieper blikt, die ziet,
dat de geheele ascetische inspanning, juist als zij
een verkeerden weg inslaat, zelf een drift is en
geen normatief bepaalde inspanning, een !evensdrift, die zich tegen zichzelf heeft gekeerd, maar
geen zedelijke daad in de voile beteekenis van het
woord.
Daarom moeten wij onze kinderen niet opvoeden tot asceten, maar tot vrije menschen, die zich
ervan bewust zijn driften te bezitten, als krachten,
die zij ter beschikking hebben om mede te werken - en die de grootst mogelijke discipline over
die krachten bezitten. Zij moeten sterk zijn om
de intensiteiten en de richtingen te kunnen kiezen
en de keuze moet door den eerbied voor het Goede
bepaald zijn. Dan eerst is in hen de tweespalt :
drift-norm overwonnen. Zij zijn harmonische
menschen. Zij staan onbevangen tegenover de driften
en hunne gevaren, omdat zij de kracht hebben, te
willen wat zij moeten. Zij hebben geen angst voor
zichzelf, die ascetische angst, die alle leven en
daarom ook elken daadwerkelijken arbeid verlamt.
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Zij hebben het zedelijke zelfvertrouwen, de innerlijke zekerheid, die, omdat zij uit de kracht ontspringt, deze kracht van haar kant weder versterkt.
Zij staan positief tegenover het leven, omdat dit
leven voor hen geen valstrik van den duivel beteekent, maar een gelegenheid tot zedelijke daden.
De normatieve energie, in staat de driften te
beheerschen, is, evenals het vermogen der onderscheiding tusschen goed en kwaad, een gave, die
elk kind reeds medebrengt. Anders kon de opvoeding zich daarmede ook niet bemoeien, want opvoeding kan niets scheppen, doch zij kan alleen,
wat reeds aanwezig is, ontwikkelen, bewaren, opkweeken.
Het onderscheid tusschen den mensch, die in
deze richting is opgevoed en hij, die niet is opgevoed, bestaat niet hierin, dat deze geen zedelijke
energie zou bezitten, doch hierin, dat zijn energie
niet op den duur de meerdere is van den eigen wil
der driften, dat zij dus niet of niet constant sterk
genoeg is. Daarom bestaat bier de taak van de opvoeding in versterking van de zedelijke energie.
(Die overal voorhanden is) .
Deze taak kan in de praktijk, zooals wij reeds
aangaven, niet gescheiden worden van de opvoeding tot eerbied voor den plicht. Want die twee
behooren bij elkander en zijn vereenigd in den
Wil ten Goede. De eerbied voor den plicht is in
zekeren zin bet voornemen, de driften te onderwerpen aan de normatieve functie; de zedelijke
energie waarborgt, wanneer zij sterk genoeg is, dat
dit voornemen ten uitvoer zal gebracht worden.
De eerbied kan eerst door de energie omgezet
worden in de daad, waar het op aankomt. De eerbied op zichzelf zou niets beteekenen ; bij moet
de energie bezitten, die hem tot den richtenden
factor van de daad maakt. Men kan daarom den
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Wil ten Goede definieeren als eerbied voor den
plicht, met voldoende energie voorzien.
Welke middelen staan de opvoeding ten dienste
om de zedelijke energie te versterken en tegelijk
den eerbied, die den kinderen is aangeboren, te behoeden voor alle menschelijke dwalingen en verwarringen, die met de driften in verband staan en
dezen eerbied in de richting van den waren plicht
te Leiden ? Het geheim van het succes ligt, inzoover dit succes niet door den aanleg van het kind
be1nvloed wordt, bier, zooals overal, bij de persoonlijkheid van den opvoeder. Maar men zou
zich vergissen, wanneer men meende, dat deze
persoonlijkheid uitsluitend zou werken in den
vorm van het goede voorbeeld. Zeker is het voorbeeld reeds als zoodanig veel waard. Niet alleen,
omdat kinderen, zooals bekend is, vreugde
vinden in navolgen, maar in de eerste plaats
omdat op kinderen dat-wat-zijn-moet eigenlijk
alleen dan inwerkt, wanneer het in menschelijke
gedaante belichaamd is. Daarom gaat er van een
persoonlijkheid, die den Wil ten Goede bezit, van
haar loutere tegenwoordigheid, een enorm groote
opvoedkundige werking uit. Maar het voorbeeld
van den opvoeder is toch niet voldoende voor alle
gevallen. Zij is om zoo te zeggen de gunstigste
voorwaarde voor alle opvoeding, dus ook voor
de vorming van den wil en is als zoodanig eigenlijk van-zelf-sprekend, hoe moeilijk zij ook te realiseeren is en hoe zelden zij ook wordt aangetroffen. Maar zij maakt nog niet de geheele opvoeding
uit. Opvoeding is daad en daad is meer dan de
beste wil. Wel is waar is het goede paedagogische
gedrag evenals elke goede daad tenslotte een uitvloeisel van den wil ten goede; maar zij moet
toch gedaan worden. En wij vragen bier juist, wat
de opvoeder te doen heeft om voor zijn deel den
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opvoedeling te helpen aan de goede gezindheid.
Zeker zal het eerste antwoord luiden : hij moet
zelf den wil ten goede hebben. Maar dat zal niet
genoeg zijn. Wij moeten ook weten, hoe deze wil
in een paedagogische daad omgezet moet warden,
opdat hij or' het kind op de gewenschte wijze zal
inwerken. De volgende uitwijdingen zullen dus
juist moeten aantoonen, hoe de wil ten goede van
den opvoeder met betrekking tot de vorming van
dienzelfden wil bij den opvoedeling, handelen
moet boven des opvoeders enkele „bestaan" uit.
De algemeene repel voor deze wilsvorming
luidt: strenge opvoeding, maar goede strengheid,
die op zakelijke gronden rust. Wat dit beteekent,
is wel 't best duidelijk te maken, wanneer wij de
beide verkeerde opvoedingstypen op het gebied van
de wilsvorming karakteriseeren. Eenige dingen, die
daartoe behooren, zijn reeds diar aangeduid, waar
sprake was van de tegenover elkander staande gevaren, die in den opvoedeling den eerbied voor
den plicht, waar wij naar streven, in den weg
staan.
Het eerste type is diegene, die de strengheid
weg laat, zij het uit angst voor strengheid in 't
algemeen, (uit sentimentaliteit) of uit onbekendheid met de kinderziel en hare gevaren. Men kan
opvoeding van dit type volgens haar meest op
den voorgrond tredende karaktertrek als verwennende opvoeding betitelen en wij zullen, om haar
te karakteriseeren, van het begrip verwennen uitgaan.
Verwennen noemen wij in 't algemeen het tegemoet komen van den opvoeder aan die wenschen
en neigingen van het kind, die alleen uit natuurliike driften voortkomen, dus ongedisciplineerd
zijn; een tegemoetkoming, die niet uit goed
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gevendheid tegenover die wenschen, die zelve ongedisciplineerd zijn. Het is duidelijk, dat zulk
verwennen den vooruitgang, dien wij met de vorming van den wil willen te voorschijn roepen of
ondersteunen, niet begunstigt, doch belemmert:
de natuurdriften, langzamerhand gedisciplineerd
en ondergeschikt gemaakt aan bet strenge gebod
der zedelijkheid, de versterking van de zedeliike
energie en de daadwerkelijke eerbied voor den
plicht, ook daar, waar deze plicht niet overeenkomt met onze wenschen.
Wie een kind verwent, trekt met zijn gezag
van volwassene in zekeren zin partij voor bet ongeregelde en onbeteugelde uitvieren van de driften,
en sanctionneert dit op deze wijze. Het kind komt
zoo niet tot ontwikkeling van zijn onderscheidingsvermogen, dat hem het onderscheid tusschen
plicht en neiging steeds scherper tot bewustzijn
moest brengen. Door de toegevendheid van den
opvoeder wordt hem integendeel gesuggereerd en hij laat zich deze suggestie gaarne welgevallen,
ofschoon zij met zijn oorspronkelijk echt gevoel
in strijd is - dat hij recht heeft, zijn wenschen
om hunzelfs wit en zonder onderscheid te doen
gelden en door te zetten, onverschillig van welken
aard zij zijn. Hetzelfde gezag, dat in staat zou
zijn, ten gunste van het betere ik tusschenbeiden
te komen, komt op deze wijze bet ongedisciplineerde ik te hulp en werkt het zedelijke respect
weg, waarop bet immers juist aankomt; en tegelijk belet bet de ontwikkeling der energie, daar
het niet tot strijden aanmoedigt en daar elk
vermogen, wanneer het niet geoefend wordt, aan
werkzaamheid verliest.
Het juiste tegendeel van verwennende toegevendheid, vormt de paedagogische gestrengheid, die
juist dan paedagogisch is, als zij zakelijk is, dat
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wil zeggen in bet belang van de zedelijke versterking en alleen in dit belang wordt uitgeoefend.
Strengheid beteekent in dezen zin niets anders dan
dat de opvoeder partij trekt voor de zedelijke
functie in den opvoedeling zelf. Want deze functie is volgens haar wezen strengheid, onverbiddelijke wil tot heerschen over de driften als zoodanig.
In de verhouding van het normatieve tot de werking der driften in den mensch, mag er geen cornpromis en geen toegevendheid bestaan. Het zedelijke moet heerschen, en de driften moeten zich
schikken. Absolute strengheid is de roeping van
het zedelijke vermogen. Deze strengheid terwille
van het Goede - van de opvoeding tot het
Goede - moet de opvoeder zich eigen maken,
deze en geen andere. De opvoedeling zal er hem
dankbaar voor zijn en in de eerste plaats: alleen
deze houding steunt op paedagogisch-zakelijke
gronden en is daarom noodzakelijk. De opvoeder
moet eenvoudig de vertegenwoordiger van het
betere ik in den opvoedeling zijn . Hij mag daarorn
even weinig compromis kennen of begunstigen als
dat betere ik zelf. Het kind heeft steun noodig.
Waar moet bet die steun vandaan halen, als de
opvoeder niet geschikt is om ze to geven ?
Verwennen echter levert een groot gevaar op,
omdat het zoo buitengewoon „naWuurlijk" is,
omdat het door zooveel in den opvoeder, zoowel
als in het kind begunstigd wordt. In beiden wordt
het begunstigd door alle driften, in den opvoeder
tenminste door dat deel der driften, dat hem ketent
aan het kind: de liefde.
Niet de zedelijke liefde, want die is geen natuurdrift, maar identisch aan de paedagogische belangstelling in de overwinning der goede krachten.
Maar de sentimenteele liefde, die tusschen mensch
en mensch in zekeren zin nergens ontbreekt en die,
.
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zooals wij reeds te voren aangetoond hebben, juist
tusschen opvoeder en opvoedeling ook voorhanden
moet zijn, wil het contact gemaakt warden. Zij
is daarom op zichzelf niet slecht ; het komt er
maar op aan, dat zij onder zedelijke discipline
staat. Maar de ongediciplineerde liefde, als drift of
sentiment, zal altijd tot verwennen aanzetten.
Men ziet dat misschien 't best in de gewone
verhouding van de moeders tot hun kinderen, tenminste zoolang zij klein zijn, tot de manlijke
kinderen vooral. Niet dat de vaders er vrij van
zijn I Maar zij hebben gewoonlijk minder te maken
met kleine kinderen ; hun sentimentaliteit kan
daarom juist niet zoo in werking treden op den
leeftijd, waarop de kinderen daarvoor het ontvankelijkst zijn en waarin de grond wordt gelegd
voor al het latere. Lan ons daarom bij de moeders blijven, als het voorbeeld, dat 't meest in het'
oog valt. Zij hebben hunne kinderen lief - wij
stellen dit Loch altijd „normale" geval zij hebben hen teeder lief. Wat in hen leeft aan eigen
liefdesbehoefte, werpen zij op het kind. Des te
intensiever, naarmate hun verlangen in het overige
leven, laten wij zeggen door den man, minder
bevredigd is geworden, hoe meer teleurstellingen
zij beleefd hebben. Zij zien in 't eerst niet, dat
met het kind voor hen een task is ontstaan; zij
zien er alleen het liefdes-object in, een object, dat
hen voorloopig nog niet teleurstelt, dat zelfs begeerig alle teederheid tot zich trekt, dat dankbaar is
voor elk bewijs van liefde, en ongelukkig als dit
wegblijft; dat hulpeloos is en zorg noodig heeft,
dat men moet beschermen en verzorgen, dat geheel van de moeder afhangt. Alles, alles dringt
naar teederheid, naar weeke gevoeligheid, naar
verwennen.
En dit is de ergste vorm van verwennen, die uit
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de liefdedrift voortkomt. Want dit is de sterkste,
vooral op den kinderleeftijd ; en deze kan, eenmaal
opgezweept en door verwennen tot onverzadelijkheid opgevoerd, later, door de hardheid van het
leven, niet meer verbeterd worden. Een kind, verwend door de liefde, is overgeleverd aan het ongeluk in de liefde; want zijn later leven kan niet
houden, wat zijn teedere jeugd heeft beloofd. In
de eerste plaats echter : een kind, dat zoo verwend
is, is gericht op zijn neigingen en niet op het beheerschen en disciplineeren van die neigingen.
Zijn geprikkelde behoefte aan liefde is zoo sterk,
dat daartegen de zedelijke energie niet meer op kan,
ook dan niet, als later het zedelijk inzicht groeit.
Het verwennen begint gewoonlijk vroeg, zelfs
van den eersten levensdag af. Men kan het kind
niet hooren schreeuwen ; men moet er heengaan en
het kalmeeren, been en weer schommelen, het in
zijn armen wiegen, het streelen en kussen. Allemaal dingen, waarvan de meeste moeders (en ook
vaders) zelfs niet vermoeden, hoe sterk de liefdesverwenning is, die er in ligt. Niet dat men niet
lief voor de kinderen zou mogen zijn ; liefde is
hun levenselement. Maar alles komt op de maat
aan; en de rechte maat vinden maar weinigen, tenminste daar, waar de uiterlijke omstandigheden
toestaan, dat men zich mateloos aan de kinderen
geeft.
Daarom ziet het er voor de opvoeding in deze
richting altijd beter uit, waar de omstandigheden
niet zoo heel „gunstig" zijn, dus in armer kringen,
of daar, waar de moeder veel te doen heeft naast
de zorg voor het kind.
Het moet ook niet worden voorbijgezien, dat
het kind zelf de ouders in de verleiding brengt,
buiten de maat te gaan. Want met de bevrediging,
wanneer zij al te rijkelijk geschiedt, groeit de be-
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hoefte. Het kind wil meer en altijd meer. En met
een „instinct", dat men vanaf de komst in het
leven duidelijk volgen kan, „ontdekt" bet de toegevendheid van de ouders of wie daarbuiten zijn
verzorgers zijn, (kindermeisjes en verpleegsters
zijn dikwijls erger dan moeders, omdat zij zelf
dikwijls in overdreven beteekenis behoefte aan
teederheid hebben) en het maakt er zijne gevolgtrekkingen uit. Een kind, dat met elken schreeuw
een liefkoozing te voorschijn roept, built daarna
niet minder, dock meer. Uri van de meest voor,komende wijzen om langs sluipwegen liefde te
voorschijn te roepen.
In het volgende willen wij een paar types of
situaties karakteriseeren, die bijzonder gevaarlijk
zijn, omdat zij het verwennen bijzonder uitlokken
met of zonder opzet bij de kinderen.
Daar is het eerste kind. Dat is buitengewoon
moeilijk op te voeden, vooral wanneer het een tijdlang op zich heeft laten wachten. Omdat het om
zoo te zeggen automatisch den geheelen droom
van opgespaarde liefde tot zich trekt, en omdat
men er in den regel meer tijd voor heeft dan
wanneer er al meer zijn. Het eerste kind is daarom
gewoonlijk een verwend kind - als niet juist de
tegenovergestelde fout (wij zullen daar nog over
spreken) juist tegenover hem 't sterkst begaan
wordt. Erger wordt het gevaar, wanneer het lang of
voor altijd het eenige kind blijft; een geluk is
het in 't algemeen, wanneer het eerste na niet
langer dan een jaar of drie door het tweede wordt
gevolgd. In dit geval wordt de teederheid verdeeld
en bovendien verdwijnt de bekoring van „den
eerste".
Het eenige kind echter is zonder twijfel 't moeilijkst op te voeden, juist naar den kant van den
Opvoeding 9
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wil, moeilijker dan een half dozijn met elkaar.
Want alle fouten van de opvoeding komen alleen
op zijn hoofd neer en de correcties, die een aantal
kinderen vanzelf meebrengen, vervallen.
Het gevaar voor verwennen is verder vooral
groot, bij het zwakke of vac& zieke kind. Want
de hulpeloosheid provoceert medelijden, en medelijden is altijd gevaarlijk, vooral voor vrouwen.
Door teederheid willen zij schadeloos stellen
voor de ongunst van het lot, maar zij zien niet,
dat zij nieuwe zwakheid bij de zwakheid voegen.
Daarenboven pleegt het hier niet zelden te gaan
als bij het schreeuwen : een kind, dat het in zijn
ziekte al te goed gehad heeft, stelt zich minder te
weer tegen nieuwe ziektes, en men weet, hoe gemakkelijk kinderen en menschen in 't algemeen
ziek kunnen worden, wanneer zij niet volkomen
gezond willen zijn, er moest geen hypochondrie
bestaan. Daarom geldt juist bij kinderziektes
en bij zwakke kinderen de regel, dat men doen
moet, wat tot genezing of versterking bepaald
noodig is, maar niet meer, en dat men voor alle
verwennen des te meer op moet passen, daar zij
het gezond worden niet bevordert, maar schaadt.
Moeilijk om stand te houden is het voor opvoeders ook gewoonlijk tegenover twee kindertypes, die tegenovergesteld aan elkaar zijn en die
wet is waar geen oorspronkelijke, maar reeds in
bepaalde richtingen verkeerd ontwikkelde types
zijn. Wij bedoelen het „brave" kind en zijn tegendeel, het „onopgevoede", stuursche, eigenzinnige.
Want braafheid, zoowel als stuurschheid, plegen
licht verwennen te voorschijn te roepen dikwijls
zijn zij ook niet anders dan opzettelijke middelen
om het te provoceeren. Hierbij verstaan wij onder
bet „brave" kind datgene, dat reeds een pose aangenomen heeft, waarvan het weet of voelt, dat bet
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daarmede bet hart van den opvoeder winnen kan.
Men moet tegenover kinderlijke braafheid altijd
sceptisch zijn. Zij is gewoonlijk, wanneer zij niet
eenvoudig uit gebrek aan vitale kracht voortkomt,
min of meer onecht, een pose, een soort van
chronische vleierij. En vleierij - hoe belachelijk
het ook klinkt - bereikt gewoonlijk haar doel. -Maar ook stuurschheid kan middel tot het doel
zijn, of zij werkt niet zelden provocatorisch op
het verwennen. Het komt bij vele kinderen nit
het temperament voort of uit de manier, waarop
zij tot nu toe behandeld zijn, dat zij de „tamme"
vleierijen versmaden, om daarvoor in de plaats
door stuurschheid de opmerkzaamheid naar zich
toe te trekken en te bewerken, dat men zich met
hen bezighoudt, ongelukkig is terwille van ben,
tenslotte alles doet, opdat zij maar weer „lief"
worden enzoovoorts : wij kunnen niet alle mogelijkheden opnoemen, die tot gevaren in de
richting van verwennen kunnen worden.
op een omstandigheid bij de ouders echter
willen wij nog wijzen, die in dezelfde richting
werkt.
Gevaarlijk is vooral een „ongelukkig huwelijk",
dat in verreweg de meeste gevallen zooveel beteekent als gebrek aan bevrediging der behoefte aan
liefde. De „ongelukkige moeder" is voor hare kinderen, in 't bijzonder voor haar zoons, een direkt
gevaar. Want met haar onbevredigde liefde vlucht
zij rechtstreeks naar de kinderen, en zij is gelukkig,
bij hen Naar teederheid te kunnen aanwenden,
waarvoor zij Been anderen uitweg beef t. Verwennen is het zekere gevolg. Zoo plegen ook vaak
op zich zelf staande conflicten tusschen de ouders
te werken. Men vlucht naar de kinderen, dikwijls
zelfs afwisselencl, en al stort men ook niet direkt
zijn hart bij hen uit of beschuldigt den echtgenoot,
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(ook dit komt wel voor) toch voelen de kinderen,
dat zij alles gedaan kunnen krijgen, omdat zij op
't oogenblik onmisbaar zijn. In de eerste plaats
echter beteekent een echtelijk conflict bijna altijd
een ongelukkige liefde, en als in zulke oogenblikken de opgestuwde hartstocht zich op de
kinderen werpt, werkt deze prikkelend en daarmee
in den ergsten zin verwennend op hen in. Zoo ver
over het verwennen.
De noodzakelijke ontwikkeling vindt Naar
sterksten paedagogischen steun in die onsentimenteele gestrengheid, die de wenschen en neigingen
nooit uit zwakheid of onbedachtzaamheid of eigen
sentimentaliteit van den opvoeder tegemoetkomt,
maar of in 't geheel niet, of alleen voorbijgaand en
op weloverlegde, methodische gronden ; de strengheid, die in de eerste plaats daden verlangt, opdat
de kracht tot daden, de zedelijke kracht, opgevoed
worde; de strengheid, die alleen in staat is, in het
kind van den beginne of een ethische houding
tegenover het leven to scheppen. Men moet niet
zeggen, dat zulk een strengheid het kind innerlijk
van den opvoeder zal verwijderen.
Het tegendeel is bet geval. Wat opvoeder en
opvoedeling in betrekking hiermede 't zekerst en
grondigst van elkander verwijdert, dat is de verkeerde strengheid (waarover wij straks zullen spreken) of het verwennen.
De juiste, zakelijke strengheid daarentegen, die,
omdat zij juist en zakelijk is, op het betere ik en
op de bestemming van den opvoedeling steunt,
vormt de innigste band, zooals de ondervinding
altijd weer aantoont. Zij komt tegemoet aan het
beste in den opvoedeling, en elk kind, dat nog niet
verkeerd is opgevoed, voelt dat en is er dankbaar
voor. De goede strengheid is daarom reeds nimmer
afstootend, omdat zij rustig en zakelijk is, nooit
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hatelijk en ruw ; ruwheid en drift leggen altijd getuigenis of van onzakelijkheid en zijn teekenen van
verkeerde strengheid. De goede strengheid is ook
zeer goed te vereenigen met eerbiedige behandeling
van het kind, ja zij verlangt zulk een behandeling.
Want de juiste strengheid rust op den diepsten
eerbied voor datgene, waartoe het kind bestemd is,
voor zijn eigen ideaal en daarmede voor zijn werkelijke wezen, voor datgene, dat zijn eigenlijke
persoonlijkheid uitmaakt. Wie de driften van het
kind vleit, die laat het aan eerbied ontbreken. Wie
streng is, heeft eerbied voor het kind. Deze eerbied
zal, wanneer de tijd er toe gekomen is, den opvoeder ook aanleiding geven, strenge maatregelen
aan het kind te verklaren of ze met hem te beredeneeren om er elken schijn van ruwheid aan te
ontnemen. Niet in de beteekenis van verontschuldiging, maar in de beteekenis van opwekking en
beroep op het eigen gezond verstand.
Daarom mogen zulke beredeneeringen ook
alleen air gebruikt worden, waar het kind rijp
genoeg is om ze te begrijpen.
Met de laatste opmerkingen zijn wij reeds in de
nabijheid gekomen van de verkeerde onzakelijke
gestrengheid, waarover wij nu te spreken hebben
als over een type van opvoeding op het gebied van
wilsvorming, dat tegenovergesteld is aan verwennen, maar toch verkeerd.
Het is merkwaardig, maar psychologisch te begrijpen, dat de resultaten van deze verkeerde
strengheid dikwijls genoeg tot op een haar gelijken
op die der verweekelijking; onbeheerschtheid is
ook bier gewoonlijk het gevolg, wanneer de verkeerde strengheid het individu niet totaal doodslaat.
Wij verstaan onder verkeerde of onzakelijke
strengheid, een behandeling, die niet alleen niet
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tegemoetkomt aan de driften en neigingen van
den opvoedeling, doch evenmin aan zijn gansche
persoonlijkheid. Het leidende principe van deze
strengheid is daarom niet wat-zijn-moet hetgeen immers in het betere ik van den opvoedeling
is aangegeven en daardoor vertegenwoordigd
worth doch de willekeur van den opvoeder,
dus een persoonlijk en geen zakelijk of boven
persoonlijk moment. Wij hebben die verkeerde
strengheid ook reeds eenmaal aangevoerd, toen er
sprake was van verkeerde opvatting van het gezag.
Het type van opvoeding, dat wij bier bedoelen,
kan in tegenstelling met het toegevend-verwennende het despotische genoemd worden. De despotische opvoeder vraagt in 't geheel niet naar de
behoeften van het kind, noch naar de eischen van
de zich ontwikkelende persoonlijkheid, die slechts
uit de driften voortkomen, noch naar die op goede
gronden rusten, en dus een recht zijn, dat in de bestemming, in het betere ik ligt. Hij onderdrukt het
kind.
Het gevolg is, of wanneer de onderdrukking
gelukt, een volkomen moreele onzelfstandigheid,
een serviliteit en afhankelijkheid, door vrees ingegeven ; of, wanneer de persoonlijkheid van het
kind kracht genoeg heeft, zich tegen de onderdrukking te weer te stellen : verzet, zich plotseling
losmaken, opstand, minachting voor alles wat
hooger geplaatst is en zoo juist dezelfde onbeheerschtheid alleen door andere oorzaken, die wij
ook als mogelijk gevolg van het verwennen hebben
leeren kennen. Het ontbreekt bier zoowel als daar
juist aan de opvoeding tot den waren eerbied.
Er is ook nog iets anders, dat de verkeerde, despotische strengheid gevaarlijk maakt. En dat is het
gebrek aan liefde, dat er uit spreekt. Werkelijke
liefde kan ook streng zijn, ja, zij zal dit zijn; maar
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de liefde zal alle strengheid doordringen, en zal
dat moment van eerbied in zich sluiten, dat de
strengheid niet alleen aannemelijk, doch dat haar
in de eerste plaats tot goede strengheid maakt. Aan
de despotische strengheid ontbreekt niet alleen de
eerbied, doch haar ontbreekt ook de liefde en dit
gemis is voor bet kind, zij 't niet het gevoeligste,
toch het meest waarneembare en bet meest afstootende.
Het maakt, dat een paedagogisch contact in 't
geheel niet tot stand komt. En het brengt het
kind op den duur tot wanhoop. Want een
kind kan niet gedijen in een atmosfeer van liefdeloosheid. Daarenboven wordt de liefdeshonger
door de voortdurende ondervoeding niet minder
versterkt dan door bet teedere verwennen.
Het resultaat van beide fouten is daarom ook
naar dezen kant ongeveer hetzelfde: ongestild en
ten laatste onstilbaar verlangen naar liefde. En
men weet, wat dit voor de kracht tot daden beteekent. Wie op deze wijze honger heeft, blijft
door den honger ingesteld op zijn driften en er aan
gebonden.
De waarde van wat steeds ontbeerd wordt,
schijnt reusachtig groot. De belangstelling keert
zich naar bet verkrijgen ervan en wordt daarmee
onttrokken aan bet ware doel, dat aan den anderen
kant van alle bevredigingen der driften en ook aan
den anderen kant van bet teederste en weemoedigste liefdesverlangen ligt. Een geprikkelde drift,
die nooit gestild is, laat bezwaarlijk ruimte voor
de ongestoorde, zedelijke overgave en de voile
zedelijke werkzaamheid. Wanneer men zich
krampachtig en ziekelijk aan het aardsche moet
vastklemmen,, kan men niet zijn geheele ziel op het
bovenaardsche richten.
Verkeerde strengheid rust menigmaal, zooals
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bijvoorbeeld in de pietistische opvoeding, op stelregels, die niet zonder juist inzicht en paedagogische bedoeling zijn. Zij komt dan minder voort
uit persoonlijke gesteldheid van den opvoeder, dan
wel uit principieel wantrouwen jegens de driften
en de driftachtige neigingen der jeugd en dit wantrouwen heeft stellig in zekeren zin gelijk.
Het wordt echter in 't ongelijk overgebracht
wanneer het zich tot de geheele persoonlijkheid
uitstrekt. Alsof er niets goeds bestaat, alsof elk
streven van de jeugd van den duivel komt. De
behandeling van de kinderen zou eenvoudig zijn,
wanneer zij zelf eenvoudige wezens waren, hetzij
alleen overgeleverd aan hunne natuurdriften of alleen
normatief gericht. Maar zij zijn tweeslachtige
wezens, zooals wij alien, met een neiging tot het
goede, en vele neigingen, niet direkt tot het
booze (oorspronkelijk tenminste) maar tot zich
uitleven, tot tuchteloosheid en ordeloosheid. En
dit juist maakt de opvoeding moeilijk, omdat het
moeilijk is, niet alleen om de beide tendenzen in
een concreet geval te onderscheiden, maar in de
eerste plaats om op de juiste wijze er tegenover te
kunnen staan. Men kan het eenvoudig voor zichzelf maken, Of door alles te laten gaan, of door
zich voor te nemen, alles te „breken". Het laatste
doel voert tot de verkeerde strengheid. Wanneer
men „eigenzinnigheid breken" wil, zal dit misschien gelukken, maar men heeft dan met de
werkelijk verkeerde eigenzinnigheid ook die andere
gebroken, die alleen in staat was, de persoonlijkheid goed opgevoed en daadkrachtig te maken : den
eigen zedelijken wil.
Even ver verwijderd van verwennen als van
verkeerde strengheid, is de strengheid, die op paedagogische gronden rust en die den eigenlijken regel
voor de wilsvorming aangeeft. Zij moet zich in
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de eerste plaats positief en niet negatief toonen :
als ondersteuning van het betere ik in den opvoedeling tegen de dreigende tuchteloosheid, waartoe de driften neigen. Het beste middel daartoe
zal altijd dit blijven, dat men het kind een
taak opgeeft, die ernstige daden van hem eischt;
inspanning, zelfbeheersching, opoffering van willekeur en louter wenschen, en die toch binnen de
grenzen van zijn vermogen blijft, en daarenboven
zijn natuurlijke neigingen als werktuig gebruikt.
Het laatste is niet zonder belang. Met „vreugdelooze" daden, met zulke, die geen aanknoopingspunt vinden aan neigingen en talenten, voedt men
slecht op tot zedelijke energie. Geheel afgezien
daarvan, dat de resultaten van het werk dan onbevredigend plegen te zijn en zoo den moed rooven.
Het komt stellig voort uit een verkeerde ascetische opvatting van de driften, wanneer men
meent, den zedelijken wit te kunnen sterken, door
daden te verlangen, die niet uit een neiging voortkomen. Neen, wij willen ons van 't begin of dankbaar de gunstige neigingen ten nutte maken ; zij
zijn de drijvende krachten, waaraan discipline kan
en moet geleerd worden.
Alleen zoo komt ook mettertijd die harmonie
tusschen driften en norm tot stand, waarnaar wij
streven ; dat alle driften, beheerscht en gericht, in
dienst van den goeden wil staan. Want er ligt een
opzuigende kracht in de tendenzen der driften,
die gesanctionneerd zijn door den wil en geoefend
worden in de richting van noodzakelijke zedelijke
daden. Zij zuigen allengs ook de minder gunstige
drift-neigingen op, zoodat de geheele vitale kracht
zich onder de levenstaak stelt.
De juiste taak stellen, dat is het geheim voor de
goede vorming van den wil. Maar . . : niet alleen
stellen, doch ook vasthouden aan het volbrengen;
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en bier is gestrengheid noodig, onverbiddelijke
strengheid, zonder toegeven of compromis. Steeds
aangepast aan bet individu en aan zijn momen
teelen taestand, daarom nooit te gemakkelijk en
nooit te moeilijk. Een te gemakkelijke taak leidt
tot vluchtigheid, tot verveling, tot gemakzucht;
want zij eischt geen werkelijke zelfoverwinning
en inspanning van de energie. Men mag niet, nit
louter gemakzucht, misschien omdat bet vinden
van nieuwe en goede opgaven voor den opvoeder
zelf moeilijk is, altijd de dingen laten herhalen.
In elke taak moet lets zijn, dat den opvoedeling
niet gemakkelijk valt, dat hij nog niet vanzelf kent,
dat hij nog niet „gehad heeft". - Maar ook niet
te moeilijk mag de taak zijn, anders ligt moedeloosheid voor de hand. In elk geval is van beide
kwaden, dat van de te zware taak bet
kleinste.
De goede strengheid eischt en is niet bang te
eischen. Niet in naam van den opvoeder, maar
van een hoogeren naam ; bet kind voelt dit en
weet het te onderscheiden. Daarom behoort bij de
goede strengheid ook, dat de opvoeder gehoorzaamheid verlangt; alleen dan heeft de eisch uitwerking. Men mag de eischen, die men aan de
kinderen stellen wil, niet met Lange redeneeringen
smakelijk voor hen maken.
Zijn zij reeds rijp voor verklaringen, dan zullen
korte en zakelijke uitleggingen op hun plaats zijn.
Overigens moet bet bij bet rustige, doch besliste
bevel blijven, dat van te voren zoo is ingericht, dat
het aanspraak maakt op stipte gehoorzaambeid.
Gehoorzaamheid aan den opvoeder als 't dichtst
bij liggende; daarna echter door den opvoeder
been gehoorzaamheid aan den plicht. Van de
noodzakelijkheid, dat gehoorzaamheid en gezag
allengs losgemaakt moeten worden van de per-
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soon van den opvoeder, hebben wij op een andere
plaats gesproken.
Is het groote positieve middel voor de wilsvorming, het autoritaire doorzetten van daden, door
den opvoedeling te verrichten, het negatieve middel is de straf. Eigenlijk moesten wij eerst nog over
belooning als een mogelijk opvoedingsmiddel spreken. Maar hiervan is niet veel en vooral niet veel
prijzenswaardigs te zeggen. Belooning wordt gewoonlijk opgevat als vergelding voor een daad;
maar juist in dezen zin is er geen plaats voor haar
in de opvoeding, tenminste niet bij de vorming
van den wil. De daad moet bier juist terwille van
den plicht, en niet terwille van een of ander
”succes" (persoonlijk voordeel) geeischt en doorgezet worden. Beloont men haar, dan wordt er
juist dit zedelijke karakter aan ontnomen, en het
geheel wordt tot een soort van handelszaak gemaakt. Opgevoed wordt dan niet de reine zedelijke wil, maar hoogstens de energie van de ikaandrift en van het verstandelijk overleg. In betrekking tot de belooning in 't paedagogisch verband, geldt in elk geval in de eerste plaats dit:
zij mag nimmer gegeven worden als loon voor een
daad, die op zedelijke of speciaal paedagogische
gronden verlangd had moeten worden ; zulke
daden mogen nooit beloond worden en elke gedachte aan verband tusschen zedelijke daad of in-.
spanning en loon, moet het kind ontnomen worden; beter nog, nooit in hem gewekt zijn. Reeds
meer discutabel is de belooning, wanneer zij
alleen als aanmoediging bedoeld is en ook uitdrukkelijk als zoodanig den opvoedeling bewust
wordt gemaakt. Aanmoediging in den zin van een
kleine vreugde, die hem over momenteele vermoeiing of depressie been moet helpen. Wij volwassenen kennen den weldadigen invloed van zulke
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kleine vreugden, ook bij het ernstige werk, kinderen hebben er af en toe wel degelijk behoefte aan.
Maar dan mogen zij, en bier komt het op aan,
niet eigenlijk als belooning gegeven en opgevat
worden, maar alleen als vriendeljkheid, als een
liefdesteeken. Aileen in dezen zin kunnen belooningen in 't paedagogisch verband gerechtvaardigd
zijn. Kinderen hebben liefde noodig, ook liefde
die getoond wordt. Ook en misschien juist in verband met de strenge opvoeding tot den plicht. En
een van de middelen, deze verwarmende liefde to
bewijzen, is ongetwijfeld, nu en dan een geschenk,
een gunst, een pleziertje - als symbool van toegenegenheid, van liefde. Maar de kinderen mogen
er niet toe gebracht worden, dat zij hierop leeren
rekenen en speculeeren. Het lief desgeschenk moet
spontaan volgen en niet regelmatig bij bepaalde
gelegenheden. En het mag vooral niet geregeld vastgeknoopt worden aan bepaalde daden van het kind.
Van veel meer gewicht is de straf, die men gansch
ten onrechte, eenvoudig als negatieve belooning
pleegt op te vatten. Zij is iets geheel anders en haar
psychologie en paedagogie is veel gecompliceerder.
In de eerste plaats spreekt het vanzelf, dat straf
in 't paedagogisch verband alleen dan beteekenis
beef t, wanneer zij in dienst staat der verwerkelij
king van het doel der opvoeding. Zij kan echter
ongetwijfeld in dezen dienst staan en dus positieve
paedagogische beteekenis hebben, speciaal in verband met de wilsvorming. Alleen moet zij dan
van begin af als paedagogische straf gedacht zijn
en ook als zoodanig uitgevoerd worden. Wat dit
beteekent, zullen wij trachten aan te toonen.
Als de straf paedagogisch juist gedacht wit
zijn, moet zij in de eerste plaats geeischt worden
terwille van de opvoeding van het kind en tot geen
ander doel. Aan het kind in zijn werkelijke wezen

DE OPVOEDING TOT DEN GOEDEN WIL

i41

moet zij ten goede komen ; dat is het eerste en
algemeene gezichtspunt. Ongeoorloofd is dus elke
straf, die gegeven wordt in het belang van een
ander.
Bijvoorbeeld terwille van den opvoeder persoonlijk, als een soort wraak voor een persoonlijke beleediging of voor gestoorde rust. Vele
straffen hebben hun ontstaan of hun vorm te
danken aan zulke persoonlijke motieven. Dikwijls ook moet bet kind er eenvoudig voor boeten,
dat bet noodlot 't slecht beschikt heeft voor den
opvoeder; deze viert in de straf zijn kwade luim
uit op bet kind. Dit alles is ongeoorloofd. En daarom is ook elke straf, die in drift wordt opgelegd
en uitgevoerd, verkeerd. Want een heftige gemoedsbeweging is altijd uiting van iets persoonlijks en
niet van iets zakelijks ; de opvoeder, die in drift geraakt, neemt in dit moment zichzelf gewichtig en
staat niet met zijn geheele persoonlijkheid onder zijn
taak. Gevoeligheden zijn altijd persoonlijke zwakheden, en bet gaat niet aan, ze op den opvoedeling
te ontladen.
Maar dat spreekt eigenlijk vanzelf. Minder vanzelf sprekend schijnt bet, dat uit paedagogisch oogpunt, ook die straf ongeoorloofd is, die gegeven
wordt, om het kind zich ervan bewust te maken,
dat „slechte daden slechte gevolgen hebben". En
toch heeft zoo iets met de opvoeding weinig en
met de vorming van den zedelijken wil in 't geheel niets te maken, ja bet is in volkomen tegenspraak met den geest van deze vorming. Even goed
als de belooning van goede daden en om dezelfde
reden. Wat het kind moet leeren begrijpen, is
dit: dat er een principieel onderscheid bestaat tusschen goed en kwaad, dat wij verplicht zijn, onder
alle omstandigheden bet goede te doen en dat wij
alle energie daaraan moeten besteden, onverschillig
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of men ons begrijpt of niet, of men ons gedrag
billijkt of niet; onverschillig vooral, of het resultaat van dit gedrag voor ons persoonlijk aangenaam of onaangenaam is, of het dus met onze
natuurlijke wenschen overeenkomt of niet. Het
moet er ook juist toe opgevoed worden, den
plicht te eerbiedigen en te doen, wanneer geen
„succes" hem toewenkt, ja wanneer de plicht iets
verlangt of tengevolge beef t, dat nadeelig voor
hem is. Het moet in de praktijk leeren, dat goed of
slecht van een handeling, niet daaraan kan worden afgemeten, of het voordeelige of onvoordeelige
gevolgen heeft ; het moet het voordeel principieei
leeren scheiden van den plicht en het aangename
van het goede.
Wanneer wij hem echter de meening trachter.
bij te brengen, dat slechte daden slechte (onaan.
gename) gevolgen hebben, dan trachten wij hem
juist in te stellen op een samenhang van plichtsvervulling en voordeel, plichtsverzuim en ongeluk.
En wij moesten juist het tegenovergestelde biervan doen.
Want ten eerste is het niet waar, wat wij door
de straf quasi aan willen toonen : dat zedelijkslecht handelen altijd nadeelige gevolgen heeft; in
het leven zien wij vaak genoeg het tegenovergestelde. VOOr alles echter, het moge daarmede zoo
gesteld zijn als het wil, gaat ons tegenover den
plicht, het gevolg, dat er persoonlijk voor ons
uit voortkomt, volstrekt niets aan. De opvoedeling moet zijn plicht doen en niet het tegenovergestelde, evenmin uit vrees voor straf als uit hoop op
belooning. Er komt altijd een valsche toon in onze
verhouding tot den plicht, wanneer wij daarbij
aan belooning of straf denken. Men moet den
kinderen niet nog extra wennen aan deze gedachte.
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Het getuigt daarom evenzeer uit paedagogisch

als uit wij zullen daar nog over spreken
psychologisch oogpunt van volstrekt verkeerde
orienteering., wanneer men, zooals Rousseau voorstelt, de beitraffing van den opvoedeling aan de
natuurlijke gevolgen van zijn daden wil overlaten
en elke andere soort van straf als ontoelaatbaar
beschouwt. Zulk een straf-praktijk is in de eerste
plaats niet eens door te voeren, want er zijn slechte
daden genoeg, die in 't geheel geen nadeelige gevolgen hebben in eudaemonistischen zin. Vooral
echter zou zulk een praktijk den opvoedeling hoogstens er toe brengen, de gevolgen van de slechte
daad zooveel mogelijk uit den weg te gaan. En
het gewichtigste: zij zou den opvoedeling endaemonistisch en daarmede juist niet in de richting
van den zedelijken wil beinvloeden. Zij zou dus
hoogstens op haar plaats zijn in verband met de
opvoeding tot verstandelijkheid.
Zoo weinig echter als deze zijde van de opvoeding op zichzelf veracht of verwaarloosd mag
worden, even weinig mag ooit verstandelijkheid met
zedelijkheid verward warden of mag deze verwarring in de hand gewerkt worden. De eventueele
slechte gevolgen van zekete (niet van slechte maar
van onverstandige) handelingen, zullen in elk geval
het kind wet leeren, verstandig te zijn. Maar dit
verstandig maken mag niet als straf worden voorsteld of in plaats van de straf gesteld worden;
het heeft met de straf in moreelen zin volstrekt
niets te maken.
Reeds meer beteekenis heeft de straf in 't paedagogisch verband, wanneer zij als uitdrukking
der persoonlijke ontevredenheid over den opvoedeling en daarmede als het onthouden van liefde, (of
als symbool daarvan) bedoeld is en opgelegd
wordt. Het is daarmee dan een soortgelijk geval
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als met de belooning, die als bewijs van liefde is
bedoeld. Maar de ware paedagogische beteekenis
van de aldus bedoelde straf is dan toch ook alleen
zoo to begrijpen, dat het kind niet het onthouden
van liefde als zoodanig, als straf moet opvatten,
maar dat bet daardoor alleen uitdrukkelijk gewezen wordt op zijn plichtsverzaking. Het moet hem
tot bewustzijn worden gebracht, niet, dat er samenhang bestaat tusschen plichtsvervulling en liefde,
maar eenvoudig, dat hij zijn plicht heeft verzaakt.
Daarom mag het onthouden van liefde, dat in
de straf kan liggen, alleen symbool zijn. En nimmer mag in de straf de meening worden uitgedrukt, dat zij zou volgen, omdat de persoonlijkheid van den opvoeder of zijn persoonlijk gezag gekwetst zouden zijn. Ook de persoon van
den opvoeder staat slechts als symbool voor de
„zaak", namelijk voor het gezag van wat-zijnmoet.
Straf •mag daarom geen wraak zijn, maar zij
moet zakelijk uitdrukken, dat de autoriteit van
het goede gekwetst is. Zij moet den opvoedeling
zoo uitdrukkelijk mogelijk tot bewustzijn brengen, dat de plicht verzaakt is en niets anders,
daarom mag zij noch persoonlijk, noch eudaemonistisch gekleurd of bedoeld zijn. De straf, die
op deze wijze juist gedacht is (haar beteekenis
moet in de wijze waarop zij opgelegd wordt of
in de begeleidende verklaring worden uitgedrukt)
werkt in de eerste plaats voor de toekomst zij is
prophylactisch-verbeterend. De opvoedeling moet
door haar gesterkt worden in zijn eerbied voor den
plicht, opdat zijn zedelijke energie volgroeien kan
en hij in de toekomst de verzoeking zal herkennen
en haar beter zal kunnen weerstaan. In zekeren zin echter heeft zij ook terugwerkende kracht, die intusschen ook Weer aan de ver-
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beteiing ten goede komt en in zoover het karakter
heeft van boete.
Wij moeten iets nader op dit boete-karakter van
de goede straf ingaan, daar dit maar al te vaak
verkeerd begrepen en over het geheel miskend
wordt.
De beteekenis van de boete is niet die van een
of andere wraak, al is zij ook gedacht als wraak
van het zedelijk gezag. Dat zou al te menschelijk
zijn en tenslotte eudaemonistisch. Maar boete beteekent, in 't paedagogisch verband ; delging der
schuld, in dien zin, dat de bedrijver van den misslag bevrijd wordt van schuldbewustzijn. Daarom
wordt eigenloke boete alleen daar gedaan, waar
de fout goed gemaakt wordt en zoodoende het
offer, dat in het oogenblik van plichtsverzuim werd
vermeden, wordt ingehaald. Dan is de schuld op
de beste wijze gedelgd en daarmede bet schuldgevoel
opgeheven. Nu kan echter een fout niet altijd, ja
ze kan misschien nooit volkomen goed gemaakt
worden. Want het oogenblik, waarop de fout begaan werd, is voorbij en kan niet meer te voorschijn worden geroepen. „Goed maken" naderhand, doet eenmaal het feit van den vroegeren
fout nooit te niet, en helpt verder de gevolgen van
de fout zelden geheel en al uit de wereld. En bier
komt nu de boete in engeren zin te pas. Zij beteekent een leed, dat de schuldige op zich neemt,
om daardoor te bekennen en te symboliseeren, dat
hij een misslag heeft begaan.
Deze boete neemt daarom nooit de plaats in van
goedmaken en kan dit nimmer vervangen. De straf.
als boete gedacht, mag den opvoedeling ook niet
bevrijden van de taak, goed te maken, wat nog
goed te maken is en in de toekomst des te ijveriger
den plicht te dienen. Want zij is alleen het uitdrukkelijke symbool daarvoor, dat een, in den
Opvoeding
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grand onherstelbaar vergrijp tegen den plicht is
geschied en dat de opvoedeling dit te erkennen
heeft. Zij vernietigt daarom ook niet de schuld
als zoodanig, en wanneer van delging der schuld
en van bevrijding van schuldbewustzijn is gesproken, dan geldt dit juist alleen van de eigenlijke
en volkomen boete, zooals zij in de straf nooit
kan liggen. De boete-straf kan altijd slechts een
symbolische plaatsvervanger zijn voor de eigenlijke boete ; zij is, wanneer zij werkelijk door den
boeteling met juist inzicht op zich wordt genomen, alleen de uitdrukking van het bereid zijn
tot de eigenlijke boete ; gesteld, deze zou op een
of andere wijze mogelijk zijn. Zij is de vrije erkenning van schuld; zonder voorbehoud.
Juist deze erkenning echter is reeds van haar
kant een soort van subjectieve schuld-delging of
tenminste bevrijding. Men mag vooral niet over 't
hoofd zien, hoe in bet kind, dat nog niet verkeerd
is opgevoed, de verzaakte plicht, bewust of onbewust, altijd met schuldgevoel reageert. En er bestaat niets, dat zoo drukt en voor vele naturen
niets, dat zoo verlamt, als dit schuldgevoel : het
gevoel van niet-goed-te-zijn en niet zuiver, het
gevoel van moreele minderwaardigheid. Het dringt
daarom, eveneens bewust of onbewust, naar bevrijding, naar goedmaken, naar de eigenlijke boete
- of tenminste naar zooveel mogelijk goedmaken en naar een bekentenis. Daarom staat bet
kind, dat zich met schuld beladen weet, altijd
om zoo te zeggen in afwachting van straf ; niet
in afwachting van een vergeldings-straf, wanneer
het nog niet verkeerd is opgevoed, maar in afwachting van een boete-straf. Volgt deze straf niet van
de zijde van den opvoeder, dan zoekt bet kind
- dat tot een bewuste bekentenis niet altijd in staat
en er niet altijd moreel sterk genoeg voor is - in
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zekeren zin de straf op een andere wijze over zich
te brengen. Het vat een of andere onbillijkheid van
bet lot als straf op, of het bestraft soms zichzelf,
door bewust of onbewust zichzelf schade en daardoor leed toe te brengen.
Wie kinderen weet waar te nemen, kan dit bijna
zoo dikwijls opmerken als hij wil. Maar deze
plaatsvervangende straffen doen gewoonlijk slechts
onvolkomen dienst, nog of gezien daarvan, dat zij
dikwijls uitblijven of dat het kind te laf is om
zichzelf te bestraffen.
Daarom is de goede boete-straf, door den opvoeder opgelegd, juist ook omdat er onthouding van
lief de in ligt besloten, een weldaad voor het kind,
dat zich schuldig weet. En dit des te meer, hoe
strenger zij is, wanneer zij op goede en niet op
verkeerde wijze streng is. Wel is waar bevrijdt zij,
strikt genomen, noch van de schuld, noch van het
bewustzijn dezer schuld, maar zij ontneemt aan
het schuldgevoel bet drukkende en verlammende
karakter, hetkarakter van verborgenheid, van niet
erkend te zijn, van iets te moeten verheimelijken,
van gebonden te zijn aan het onzuivere verleden.
Met de juiste straf is het verleden in zekeren zin
op zijn juiste plaats teruggebracht, duidelijk aangetoond als wat het is. De ziel behoeft er niet
meer aan te blijven hangen (op den voorgrond
staat, dat de schuldige bereid is, in de toekomst
goed te maken) . Er is een soort van streep onder
het verleden getrokken, de persoonlijkheid is weder
vrij voor de toekomst. Men moet gezien hebben,
hoe bevrijdend zulk een straf werkt, om het te
begrijpen.
Juist door haar bevrijdende werking grijpt de
goede boetestraf niet alleen afsluitend en verlossend terug in het verleden, maar zij vereenigt zich
net de prophylactische componenten tot verbete-
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ring in de toekomst. Want wie aan het verleden
hangt, is door het verleden gebonden en er bestaat geen sterkere band aan het verleden dan die
van de schuld. Hij is niet vrij voor de toekomst
en voor toekomstige daden. Zijn energie teert zichzelf op in een innerlijke worsteling met de zonden
van het verleden, en hij heeft haar niet tot zijn
beschikking tegen de mogelijke zonden der toekomst. Wie beladen is met ongeboete schuld, is
verzwakt in zijn zedelijke energie. Daarom wonen
wij 't altijd weer bij ; dat het (ongeboete) kwaad
ons altijd dieper in het kwade naar beneden trekt;
dit is de diepe zin van de waarheid, dat het
kwade voortdurend kwaad moet baren. Heeft echter de boetestraf haar dienst gedaan en
is zij hetgeen zeker gebeurt, wanneer zij op de
goede wijze wordt toegepast - door het kind op
de rechte wijze geaccepteerd, dan wordt de gebonden energie vrij om in de toekomst to handelen.
Zoo werkt de boete, door bevrijding en daar
mede vermeerdering van de disponibele energie,
gunstig voor de zedelijke vorming in de toekomst.
Dit over den geest van de paedagogisch juiste
straf. Wie deze begrepen heeft, zal niet licht meer
in verlegenheid zijn, hoe hij in een bijzonder geval
de straf moet inrichten of welke „soort van straf"
hij kiezen moet. Gesteld tenminste, dat het hem
niet ontbreekt aan 't elementairste inzicht in het
bijzondere karakter van zijn opvoedeling en aan
kennis van de huidige situatie.
Want natuurlijk moeten soort en ten uitvoerlegging van de straf, buiten haar beteekenis om,
zich voegen naar het geval, dat aan de orde is.
In 't algemeen kan men bier slechts over zeggen,
dat de straf „leed" voor het kind moet zijn, dus
een offeren van de natuurlijke neigingen of de bevrediging daarvan. Slechts op deze wijze maakt bet
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bewustzijn, een foot begaan te hebben, indruk
voor de toekomst ; en slechts op deze wijze blijft
bet boete-karakter der straf bewaard; bet offer
staat symbolisch in de plaats van dat andere offer,
dat hij had moeten brengen, doch waarvoor hij
uit den weg is gegaan. En juist daarom moet bet
offer niet lichter, maar zwaarder zijn dan dat
andere, dat hij niet gebracht beef t. Daarom zijn
te lichte straffen af te keuren.
Dit wil echter niet zeggen, dat de straf aan
elken buitenstaander een „zware" straf moet toeschijnen. Het komt er op aan, dat zij zwaar is voor
het kind, een offer beteekent; en het komt er op
aan, dat bet er toe gebracht wordt, dit offer uit
eigen beweging op zich te nemen. Een enkele blik.
goed gemeend en goed opgenomen, een enkel kalm
berispend woord, kan zwaarder zijn dan andere,
veel grovere middelen ; het hangt af van bet kind
en van zijn verhouding tot den opvoeder. Overigens zullen die straffen de voorkeur verdienen, die
tegelijk positieve daden beteekenen. Zij geven dan
gelegenheid tot nieuwe plichtsvervulling en de
winst is dubbel groot. Men verwacht zeker in dit
verband een woord over de zoogenaamde lichamelijke straf. Zij is in elk geval een grof middel, dat
behalve de physiologische gevaren ook in moreelpaedagogischen zin ietwat bedenkelijk is. Want
zij is in bepaalde gevallen, al naar den opvoedeling
en de situatie, beleedigend en kwetsend, en dat
mag geen enkele straf wezen. Buitendien wordt zij
gewoonlijk alleen gebruikt, wanneer de opvoeder
driftig is en daarmede is zij van te voren veroordeeld. Een zakelijk-rustige opvoeder zal zoo goed
als nooit naar dit middel grijpen, dat in zijn geheelen aard persoonlijk is en gericht naar den kant
van wraak of vergelding. En altijd weer doet men
de ondervinding op, dat men, wanneer de opvoe-
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ding van begin of eenigermate in de goede richting
gaat, andere middelen tot zijn beschikking beef t,
die veel werkzamer en minder bedenkelijk zijn.
Lichaamsstraf is altijd slechts een straf uit verlegenheid, wanneer zij volgens hare motieven niets
ergers is. In 't algemeen is zij dus niet aan te
bevelen. Toch mag men ze niet, uit louter
sentimentaliteit, afwijzen, zooals vaak genoeg gebeurt. Er zijn kinderen, bij wie, vooral wanneer
zij te voren niet goed zijn opgevoed, in zekere
gevallen geen ander middel een lichamelijke straf
(altijd voorzichtig en verstandig toegediend) kan
vervangen of tenminste zooveel indruk maakt.
Dan moet men er ook niet bang voor zijn. Maar
bet doel zal altijd daarin bestaan, door de verdere
behandeling het kind zoo te vormen en zoo onder
zijn macht te krijgen, dat minder ruwe en minder
bedenkelijke middelen denzelfden en beteren dienst
doen.
Te vermijden zijn zoo mogelijk natuurlijk ook
andere beleedigende en naar wraak riekende strafsoorten; want zij hebben, wanneer zij de bedoelde
werking niet gansch en al verstoren, een slechte
nevenwerking: zij verbitteren en scheppen een
kloof tusschen opvoeder en opvoedeling. De straf
moet altijd zoo zijn, dat het kind er uit voelt, hoe
de opvoeder belangstelt in zijn moreele ontwikkeling, dan voelt het er ook de ware liefde in. Verder spreekt het vanzelf, dat zinlooze plagerijen
streng vermeden moeten worden, ook een mate
van straf, die in geen verhouding staat tot de
kwestie waar bet om gaat. Maar dat moet de
opvoeder juist voor elk apart geval overdenken.
Op zich zelf is elke soort van straf goed, wanneer
zij gedragen wordt door den waren geest en aangepast is aan den oogenblikkelijken toestand.
willen daarom alleen nog op een bijzondere
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soort van straf ingaan, omdat deze nog maar al
te dikwijls gehandhaafd wordt en daarbb ', buitengewoon verkeerd is. Dat is de straf die bestaat in
het te voorschijn roepen van angst, bijvoorbeeld
door overdreven bedreigingen, door opsluiten in een
donkere kamer en dergelijke folteringen. Wat
de bedreiging betreft, deze is in den grond een
lafheid en in elk geval een soort van straf, die
paedagogisch niet gerechtvaardigd is. Wij verstaan
daaronder niet de vermaning, niet eens het aankondigen, van een straf (die dan echter ook uitgevoerd
moet worden) voor het geval van herhaling, wanneer de straf, waarmede gedreigd wordt, zelf, volgens aard en intensiteit, in de eerste plaats echter
volgens Naar geest, als een goede straf gedacht is.
De eigenlijke bedreiging is het suggereeren van een
verschrikkelijk komend noodlot, dat het kind in
een toestand van angstige verwachting brengt. Zij
is een lafheid, omdat de opvoeder hiermede de uitvoering van de straf eigenlijk zichzelf bespaart en
aan een ander overlaat. Zij is echter vooral daarom
verkeerd, omdat zij een der gevaarlijkste vijanden
van een gezonde geestelijke ontwikkeling doet ontstaan, of in elk geval in macht versterkt : de angst.
Bedreigingen van dit soort bestaan er in menigte. Men dreigt met ziekte en dood, met vagevuur
en helsche straf fen, met den toorn Gods en de
wraak der menschen. Men dreigt het kind, dat het
nog eens in 't tuchthuis zal komen, dat het in
't gekkenhuis of in een verbeteringsgesticht zal eindigen, en met dergelijke dingen meer, die voor een
kind verschrikkelijk zijn, zelfs met spoken en
demonen. Daarenboven vertelt men spookgeschiedenissen en afschrikwikkende voorbeelden. Men,
laat alle machten der duisternis los op het weerlooze kind, dat in den regel vanzelf al tot angst
geneigd is. En in denzelfden geest werkt opslui-
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ten, of iets anders dat angst te voorschijn moet
roepen.
Angst echter, is, zooals gezegd, een der grootste gevaren voor de gezonde zedelijke ontwikkeling, en een straf, die angst provoceert, doet waarschijnlijk in alle gevallen meer schade dan nut.
Zij is in zeker opzicht te vergelijken bij een oorvijg, die het trommelvlies vernielt, maar zij is nog
veel erger; want zij kan dingen vernielen, die belangrijker zijn dan een trommelvlies. De psychologie van den angst is overigens gecompliceerd en
kan bier niet in extenso ontwikkeld en verklaard
worden. 1)
Over straf moest bier zoo uitvoerig gesproken
worden, omdat zij een hoofdstuk vormt, dat theoretisch en practisch gecompliceerd is; daardoor
mag echter niet de meening gewekt worden, alsof
de straf het gewichtigste middel zou zijn tot vorming van den wil, inplaats van de positieve eisch
en aansporing tot de daad. Inderdaad moet het
opgeven van en de controle op positieven arbeid
altijd als eigenlijk middel, en de straf moet steeds
als symptoom en uitzonderingstoestand beschouwd
worden. Hoe meer de straf, om zoo te zeggen, tot
regel of tot voornaamste wijze van handelen van
den opvoeder tegenover het kind wordt, des te
zekerder verliest zij hare werkzaamheid. Hoofdzaak echter is, dat de in wezen mooie weg tot vorming van den wil, te weinig of in 't geheel niet
wordt gebruikt ; deze is juist de zorgvuldige lei-ding van den opvoedeling tot steeds stijgende zedelijke praestaties. Want met het opgeven van een
taak en met straffen waar te kort wordt geschoten, is men nog niet klaar, tenminste niet altijd.
Het werken moet ook geleerd worden, het kind
moet tot de daad gebracht worden.
1

) Vergelijk: „Kindermisslagen", van denzelfden schrijver.
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En leiding, louter door het middel van berisping en straf, hier en daar onderbroken door lof,
is niet altijd genoeg. Van groote werking is dikwijls, dat de opvoeder meewerkt en dan steeds
meer aan het kind overlaat, in overeenstemming
met zijn groeiende kracht. Het gevaar bestaat bier,
dat het kind gedeprimeerd wordt, wanneer hij
ziet, hoeveel beter de opvoeder alles kan. Dat mag
natuurlijk niet. En juist daarom mag de opvoeder
niet paradeeren met zijn vermogen tot arbeiden en
hij moet zich het eene na het andere door 't kind
uit de hand laten nemen. Het werkt zelden opvoedend en deprimeert, dat wil zeggen, verlamt
meestentijds, wanneer men nadruk legt op den
afstand tusschen zich en het kind. Veeleer moet
de nadruk gelegd worden op het gemeenschappelijke van het arbeidsvermogen. Ook te vaak herhaalde of te heftige berisping, of te vaak herhaalde straffen, vooral onverdragelijkheid of ongeduld, zijn er op gericht, dezen afstand op deprimeerende wijze op den voorgrond te stellen.
Hiertoe behoort die onaardige manier van vele
opvoeders, het kind 't werk uit de hand te rukken,
wanneer het niet snel of niet dadelijk goed genoeg uitgevoerd wordt en het zelf te gaan doen.
„Geef bier, in dien tijd doe ik 't zelf wel tweemaal", en dergelijke gezegdes, moesten niet, of
tenminste slechts in uitzonderingsgevallen, als
straf fen voor werkelijke traagheid, maar niet voor
nog onvolkomen energie (om van onvolkomen
kunnen niet te spreken) voorkomen.
Evenzeer moet vermeden worden, het kind elk
oogenblik een of ander stralend en zoo mogelijk
gansch onbereikbaar voorbeeld van deugdzaamheid of energie voor oogen te stellen. Stellig behooren voorbeelden mede tot de positieve opvoedingsmiddelen. Maar zij moeten voorzichtig on-
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derwezen en op de piste wijze aangewend worden, niet deprimeerend doch eer aanmoedigend.
Dit is niet in tegenspraak met de steeds noodzakelijke strengheid, wanneer deze verder in 't oog
wordt gehouden.
- Overigens zal, in verband met de opvoeding tot daadkracht, nog eens van dergelijke dingen gesproken moeten worden ; dus zullen wij ons
bier tot het gezegde beperken.
Ongetwijfeld vormt ook de opvoeding tot bet
ware zelfvertrouwen een gewichtig bestanddeel van
de ontwikkeling der energie. Maar niet minder
gewichtig is zelfvertrouwen voor het tweede paedagogische gedeeltelijke doel, dat wij als zedelijk
inzicht hebben aangeduid, en wij geven er de
voorkeur aan, wat daarover nog gezegd moet
worden, uit te stellen, tot wij het in dat nieuwe
verband beschouwen kunnen. Het doel der opvoeding van den wil bestaat in de bereidheid, alle
krachten te geven aan den plicht, en in de maximale
energie van deze bereidheid ; dat wil zeggen, het
vermogen, Yoortdurend zijn driften te beheerschen.
Dit vermogen in 't bijzonder kan slechts door
oefening verkregen worden, en alle positieve en
negatieve paedagogische maatregelen moeten deze
oefening , haar mogelijkheid en haar vruchtbaarheid dienen. Wat ons voorkwam, daarover in 't
algemeen noodzakelijk gezegd te moeten worden,
hebben wij gezegd.
algemeen
Nu is er echter in ons niet alleen in
drang der natuurdriften, die de opvoedeling door
oefening moet leeren beheerschen, maar er bestaan
verschillende driften, die duidelijk van elkaar te
onderscheiden zijn en elk waarvan een bijzondere
mogelijkheid, maar ook een bijzonder gevaar beteekent en die daarom, buiten die algemeene oefening
om, ieder voor zich als 't ware apart behandeld
1
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moeten worden. De algemeene vorm voor het oefenen der zedelijke energie tegenover den drang der
driften, is de arbeidspraestatie, die, hetzij geeischt,
hetzij zelf gekozen is en die altijd offers verlangt
van louter driftachtige neigingen, ook dan, wanneer
een of andere neiging tot arbeiden uit de drif ten
zelf voortkomt; want het nauwkeurige en grondige doorzetten en het overwinnen van uitwendige en innerlijke zwarigheden, die zich in den
weg stellen, zijn nimmer alleen met een neiging
uit te voeren. Maar deze arbeidspraestatie heeft
verschillende speciale vormen aan te nemen, al
naar den aard van de drift, waarover de volkomen
heerschappij bevochten moet worden. Wij moeten ons daarom ook met deze speciale vormen
tenminste in zooverre bezighouden, als daarbij
algemeen menschelijke dingen betrokken zijn, voor
elke opvoeding van gewicht.
Alle mogelijke natuurdriften van den mensch
zijn met eenige aandacht en eenig psychologisch begrip als wijzigingen van twee gronddriften te
onderscheiden, welke tezamen de gansche vitale.
activiteit van het individu vormen. De eene van.
deze grond-driften,
wij noemen Naar de ikbestaat
drift of egoisme in den wijdsten zin
in de neiging van het individu, zich in zijn natuurlijken toestand, zooals die op een zeker
moment is, te handhaven en door te voeren tegenover de aanvallen en gevaren van de buitenwereld
in 't algemeen en in 't bijzonder tegenover deanaloge aanspraken en neigingen van andere individuen. Zelfbehoud, vrijheid om zich te bewegen
en tot dit doel macht, het doorzetten van individueele aanspraken, dat is het doel van deze natuurlijke aandrift, die in zijn „hoogste" vormen
van streven naar macht en eerzucht, evenals in
de „lagere" vormen van honger en andere ego-

.

56

DE OPVOEDING TOT DEN GOEDEN WIL

1stisch-physiologische behoeften, zich in den grond
van de zaak gelijk blijft.
De andere neiging, die in zekeren zin tegenover
de ik-drift staat, doch die eveneens natuurlijk en
op zichzelf nog voor-zedelijk, want ongedisciplineerd, is, hebben wij reeds op een andere plaats
(Wissenschaft and Philosofie) als identificatieneiging aangeduid. Zij openbaart zich in alle vormen der „liefde", dit woord in zijn wijdste beteekenis genomen. Zij gaat niet uit naar doorzetten
in zijn individueele gelsoleerdheid, doch naar verin zijn individueele geisoleerdheid, doch naar vereeniging, versmelting, of tenminste naar een
worden, gelijk maken, samenvoegen en een voelen,
naar „identificatie" van het individu met een
ander.
Door deze neiging voelt het individu zich niet
op zijn plaats in zijn isolement; zij maakt, dat het
de eenzaamheid, het alleen-zijn, ja, het alleen zichzelf zijn, niet verdragen kan. Zij beteekent het verlangen naar het opgaan van den enkeling, ten
laatste in het geheel, voor het oogenblik tenminste
in een menschelijk verband, een maatschappij, en
het allernaast en allerminst (man niet het minst
intensief) in een ander individu van gelijke en toch
in die gelijkheid verschillende soort. Hiermede zijn,
al naar den omvang van het „andere", haar drie
hoofdvormen geteekend: zij is „mystieke" neiging
(een zijn met het Al, met alle schepselen, niet to
verwisselen met, ofschoon toch eenigszins verwant,
aan de godsdienstige mystiek) zij is sociale tendenz
(een zijn in en met een maatschappij) zij is eindelijk liefdes-tendenz in engeren zin, met de
bijzondere vormen van vriendschap en erotischgeslachtelijke liefde, waarvan de eigenlijke zoogenaamde sexualiteit (sexueele drift) weder een
vertakking is.
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In deze beide natuurdriften ligt het geheele
complex van menschelijke driften besloten. Zij
wederspreken elkaar inzooverre, dat het doorvoeren
van de eine meestal achteruitzetting van de andere
eischt. Maar niet zóó, dat zij niet naast elkander
kunnen bestaan.
Zij zijn er altijd naast elkander, en geen moment
van ons leven vertoont zich alleen maar de eene of
alleen maar de andere. Ja, nog meer : ondanks hun
tot op zekeren graad autogonistisch karakter, dringen zij voortdurend in elkander door en gaan verbonden en compromissen aan, die wij bier echter niet
in bijzonderheden aan kunnen toonen. Bijvoorbeeld zoo, dat, nadat de vereeniging van het individu met een ander gelukt is, de ik-tendenz dan in
het belang van het aldus gevormde complex werkt,
maar ook binnen de gemeenschap toch weer er
naar streeft, het eigen bestaan te onderstreepen. Of
zoo, dat reeds in de vereeniging met den ander
zekere egoistische reserves gemaakt worden en tegelijk getracht worth, de eigen belangen te bevredigen.
Zoo bestaat er geen werkelijke liefde (in engeren of wijderen zin, maar altijd als natuurdrift
gedacht) , die vrij is van egoisme.
Ondanks dit zullen wij theoretisch beide gronddriften afzonderlijk beschouwen, omdat zij inderdaad beide iets afzonderlijks zijn en psychologisch
hun eigen karakter hebben, krachtens welk zij niet
op andere wijze als eenheid kunnen worden opgevat dan zoo, dat men ze als de beide kanten der
vitaliteit, als de beide gewijzigde vormen van den
drang der driften in 't algemeen, erkent. Toch
kunnen noch willen wij beide in al hun mogelijke
bijzondere vormen volgen, doch wij beperken ons
(altijd in verband met het oefenen van de zedelijke
energie op bet materiaal der drif ten) tot die
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kijzondere vormen, die gewoonlijk voor de paedagogische praktijk in 't algemeen van bet meeste
gewicht zijn en tegelijk bet moeilijkst te beheerschen.
Blijven wij eerst bij de ik-tendenz. Zij is wat wij trouwens reeds van de driften in 't algemeen aangetoond hebben - op zichzelf natuurlijk
niet slecht.
Slecht wordt de ik-drift alleen dan, als zij zich
niet scbikt naar de zedelijke tucbt, dat wil zeggen,
wanneer zij haar eigen weg gaat en niet den weg,
haar door de levenstaak van het individu aangewezen.Wanneer zij bet bestaan om zijn zelfswil verlangt door te voeren en niet alleen terwille van bet
zedelijke vermogen tot de daad. Of wanneer zij
eigenzinnig aanstoot tegen de zedelijke noodzakelijkbeid van het samenwerken met andere individuen en tegen bet organische bestaansrecht van die
anderen. - Daarom zal bet ook bij de opvoeding
niet daarom te doen kunnen zijn, de ik-drift te
onderdrukken, doch veel eer daarom, den opvoedeling te leeren, praktisch te leeren, hoe de ik-drift te
beheerschen, te disciplineeren, in dienst der zedelijke taak te stellen.
De middelen daartoe zijn de reeds besprokene:
oefening, te voorschijn geroepen door den gezaghebbenden eisch, gecontroleerd en geleid door medewerkende belangstelling, ondersteund door een
beroep op bet eigen geweten van den opvoedeling,
door voorbeelden, door aanmoediging, vermaning
en straf.
Daarbij kan de opvoeding bier, waar bet am
een bijzondere drift gaat en niet om de driften
in bet algemeen, altijd ook haar antipode, de identificatie- of liefdesdrift te hulp roepen. Geen kind
is alleen egoist van nature; iedereen verlangt naar
liefde van anderen, van den opvoeder, van zijn
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broers en zusters, van zijn medemenschen in 't
algemeen. Dit liefdesverlangen moet, in elk geval
voorloopig, als tegenwicht tegen te ver gevoerde,
onbeheerschte egoismen naar voren gehaald worden,
al is het doel natuurlijk niet, de verschillende
driften tegen elkander te laten opwegen, maar ze
alle te beheerschen. Doch elk naar voren halen
van de tegenovergestelde drift - dit geldt natuurlijk ook omgekeerd, voor de paedagogie van de
liefdesdrift heeft toch oak nog een diepere be-.
teekenis dan die van voorloopige drift-achtige tegenwerking tegen driftachtige uitersten van de andere
soort. Om dit te begrijpen heeft men slechts te
overdenken, waarin eigenlijk de zedelijke beheersching van de driften bestaat. De normale energie,
wier taak deze beheersching is, heeft zelf geen
driftachtig en daarom ook geen drijvend karakter.
Doch haar eigenaardige taak is, leiden en beheerschen, onder tucht brengen der driften, volgens
intensiteit en richting. Om datgene, wat normatief
gewild wordt, door te voeren, zijn altijd natuurdriften noodig, want zonder die driften, bestaat
er geen handelen. En de normatieve functie kan
alleen zoo doorgevoerd worden, omdat zij over de
drijvende krachten, die voorhanden zijn, beschikt,
ze gebruikt, ze mobiel maakt of onder censuur
brengt. Juist echter om een bepaalde drift in te
dammen, zal zij een tegenovergestelde drift, die
ook voorhanden is, met haar gezag ondersteunen
en deze op die wijze eenigermate als werktuig
voor de uitvoering van haar doel gebruiken. Wanneer de opvoeding dus iets dergelijks doet,
handelt zij ontegenzeggelijk in overeenstemming
met de normatieve functie deze overeenstemming
echter is juist toetssteen voor de juistheid van
een of anderen paedagogischen maatregel. Dc
opvoeding moet altijd handelen zooals het ware ik
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van den opvoedeling zelf, zou handelen, wanneer
dit reeds de noodige vastheid van wil bezat.
Wij wilden echter van een, uit paedagogisch
oogpunt bijzonder gewichtig, speciaal geval van
egoisme spreken. Dat is het egoisme van het kind,
zooals het zich in den omgang met zijns gelijken,
dus bijvoorbeeld met zijn broers en zusters, vertoont. Belangrijk is dit bijzondere geval, omdat het
voor 't kind langen tijd, om zoo te zeggen, de
eenige gevaarlijke vorm van de ik-drift, de eenige
verzoeking tot egoisme vormt. En dat juist in die
levensjaren, die voor de vorming van het karakter
't belangrijkst zijn.
Hoe een kind daarom tegenover dit kinderlijke
egoisme van hemzelf staat, wordt typisch voor
de toekomstige beheersching of niet-beheersching
van de ik-drift in verschillenden vorm. Aan de
infantiele vorm moet die beheersching geleerd
worden ; dan is zij geleerd voor alle andere vormen.
Egolsm4 jaloerschheid, heerschzucht van de
kinderen tegenover buns gelijken, kunnen van
begin of paedagogisch niet op de rechte wijze behandeld worden, dat wil zeggen, de kinderen
kunnen niet goed opgevoed worden om deze
dingen te beheerschen, wanneer men niet in de
allereerste plaats inziet, dat deze driften uit volkomen natuurlijke bran ontspringen. Uit de ikdrift, die wij geen van alien missen en die ook
niet ontbreken mag, zal het leven en daarmede de
grondslag van de zedelijke daad bestaan. Men mag
daarom nooit de ik-drift als zoodanig veroordeelen of tot zonde stempelen, maar alleen Naar
onbeheerschtheden, zooals zij hierboven door de
woorden afgunst, nijd, heerschzucht enzoovoorts
zijn aangeduid.
Men moet aan de gerechtigde en daarom
„gezonde" zelfhandhaving, ook van de kinderen,
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de plaats inruimen waarop zij recht beef t. Anders
verdwaalt men op ascetische banen, brengt de
gezonde ontwikkeling in verwarring, hitst de kinderen op tegen alle moreele aanspraken op gezag
of buigt hen neer onder een overdreven gevoel van
ingeboren zondigheid. Dit alles is echter niet bevorderlijk voor het vormen van den wil, dock voor
het tegendeel.
Eerst wanneer men aan de drift als zoodanig, recht laat wedervaren, en niet iedere van
haar aandoeningen of vormen veroordeelt, zal men
bij den opvoedeling ook de voorwaarden scheppen,
die hij noodig heeft om actief mee te werken tot
de wilsvorming. Dan eerst zal men bij hem ook
gehoor vinden voor de eischen der discipline. Juist
daarom is het ook niet goed, wanneer men hem elk
oogenblik zijn „zwakheden" onder 't oog brengt
en zijn egoistische zonden zoo zwart mogelijk
voorstelt. Zijn gezond gevoel verzet zich tegen die
overdrijving, en dan stelt hij zich negatief in tegenover alle eischen. Of hij gaat gebukt onder de
suggestie en dan verliest hij 't zelfvertrouwen.
Om dezelfde of verwante redenen is het ook verkeerd, werkelijk gebrek aan zelf discipline van egolstischen aard te willen verbeteren door het voortdurend gebieden van tegenovergesteld handelen
(bijvoorbeeld van „lief de")
Gebieden laat zich de zedelijke zelfoverwinning
tenslotte in 't geheel niet, tenminste de tegenovergestelde gevoelens laten zich niet gebieden. En in
de eerste plaats: zal zelfbeheersching komen, dan
moet dit onder tucht brengen aan den opvoedeling
zelf worden overgelaten, en het werk van den opvoeder kan alleen bestaan in tactvolle ondersteuning van deze eigen praestatie of oefening.
Vooral echter moeten de opvoeders niet door
hun eigen gedrag overdreven egoisme in het kind
Opvoeding
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ontsteken of daar, waar het zich reeds vertoont,
dit versterken. Hoe zouden ouders met succes van
de kinderen kunnen verlangen, dat zij niet begeerig
zullen zijn naar macht en bezit, wanneer zij zelf
voortdurend bun grootste belangstelling richten op
bezit en dergelijke dingen ? Of wanneer zij tegelijk
de kinderen vermanen, tegenover de rijken en
machtigen der aarde bijzonder beleefd te zijn ? En
ook moet men niet de gezonde lust van de kinderen prikkelen, door hen te krap te houden. Een
kind, dat altijd slecht gekleed is, wordt, terwijl het
zich schaamt voor zijns gelijken en zich achteruitgezet voelt, direkt gericht op den wil naar rijkdom en macht. Een jongen, die nooit over een
beetje geld kan beschikken, komt vanzelf tot geldhonger. Zulke overdreven beperkingen zijn even
verderfelijk als de kinderen vroeg te wennen aan
overdreven behoeften, door deze zonder voorbehoud te bevredigen.
Ondervoeding en overvoeding scheppen op elk
gebied der driften even ongunstige voorwaarden
voor de heerschappij van den wil, op het goede
doel gericht.
In 't bijzonder ook mogen opvoeders door hun
gedrag de kinderen niet tegen elkander ophitsen,
door hun ijverzucht te provoceeren of er voedsel
aan te geven. IJverzucht is wel is waar een bijzondere drift, die in wezen op het gebied van de
liefdestendenz ligt. Doch het is een der meest in
't oog springende feiten der kinderpsychologie, dat
ijverzucht in den hoogsten graad egoistisch maakt,
eerst tegenover den mededinger, maar dan ook
tegenover iedereen. Het verband is niet moeilijk te
vatten. Een kind, dat ijverzuchtig is, meent het
belangrijkste verloren te hebben of te ontberen,
dat het kent op de wereld: de liefde. Het ziet of
meent te zien, dat deze liefde in voile mate aan den
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ander, aan zijn broer of zuster, toestroomt, en het
gevoel, dat deze waarneming begeleidt, is juist de
ijverzucht, de liefdesnijd. Deze stemming brengt
de neiging mee, zooveel mogelijk afbreuk te doen,
te ontrooven. Eigenlijk gaat deze lust, die tot in
het ziekelijke kan aangroeien, natuurlijk uit naar
liefde, die het jaloersche kind den ander niet gunt.
Maar het is een algemeen psychologisch verschijnsel, dat een uiting van een heftige gemoedsbeweging
ook op andere dan de oorspronkelijke objecten
pleegt of te stralen. En buitendien is liefde moeilijker te ontrooven dan dingen van bezit, dingen,
die aan een ander toebehooren.
Zoo kweekt de liefdes-afgunst, algemeene afgunst en wekt of versterkt de (egolstische) neiging,
al wat bereikbaar is, voornamelijk alles, waar ook
de mededinger aanspraak op kan maken of dat
hem vreugde kan geven, naar zich toe te halen.
Het bezit-object is dan in zekeren zin het symbool
van de liefde, die ontbeerd wordt en moet een
soort plaatsvervanger vormen voor de liefde, door
den mededinger „gestolen". Egolsme van dezen
oorsprong heeft het karakter van wraak en van
schadeloosstelling. Wij zien ook bij volwassenen,
hoe het gemis van liefde in zeer veel gevallen gierig,
hebzuchtig, heerschzuchtig maakt.
Tenslotte is immers de grootst mogelijke bevrediging van het egolsme voor een mensch, wiens
verlangen naar liefde niet of niet genoeg bevredigd
is, de eenig overblijvende weg om zijn driften te
bevredigen.
En zooals de honger op het gebied van de ikdrift juist de drift versterkt, zoo kan in plaats
hiervan ook de honger op een ander gebied der
driften dezelfde uitwerking hebben. Doch waar
zulk een abnormale versterking en in zekeren zin
ziekelijke verstarring eenmaal heeft plaats gevonden,

64

DE OPVOEDING TOT DEN GOEDEN

daar is het bijna niet mogelijk, dat de zedelijke
energie nog grondig en succesvol tot heerschappij
komt.
In drie variaties kan men gewoonlijk den bierboven beschreven toestand duidelijk waarnemen.
Ten eerste als het egolsme, door ijverzucht gewekt,
van het oudste kind, wanneer het volgende zooveel
jonger is, dat het oudste als het ware tijd gehad
heeft, zich in de verwennende rol van eenig kind
in te leven.
Dan schijnt het tweede hem niets toe dan de
usurpator of tenminste de roover, omdat hij al zijn
schatten nu met hem moet deelen. Afgunst en
prikkeling van het egoIsme zijn het gevolg.
Natuurlijk vooral dan, als, of eigenlijke verwenning
er aan vooraf is gegaan, of wanneer de ouders zoo
dwaas zijn, bij de geboorte van het tweede kind
nu op eens als 't ware het oudste te vergeten en
alle belangstelling op het tweede over te dragen
dat door zijn „schattigheid" en hulpbehoevendheid toch al voor zich inneemt.
Het tweede markante geval is dat van het
jongere kind, wanneer om een of andere reden
(stamhouder, bijzondere begaafdheid of braafheid)
het oudste voortdurend aan hem wordt voorgetrokken of als glanzend voorbeeld voor oogen
gesteld ; wanneer de oudste steeds de nieuwe kleeren
krijgt en de jongste ze eerst afgedragen en versleten
ontvangt, en dergelijke alledaagsche dingen meer.
Echter is de uitwerking bier tenminste meestal niet
zoo ernstig, wanneer (zooals bij de jongeren afgezien misschien van de jongste als 't „hekkesluitertje - regel is) geen noemenswaarde verwenning vooraf is gegaan. - Het derde geval is
dat van het vrouwelijke kind, wanneer in de familie
de meening heerscht, dat eigenlijk alleen jongens
recht op bestaan hebben; wanneer bet reeds bij de
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geboorte met teleurstelling (maar een meisje!)
wordt begroet en dan natuurlijk later deze teleurstelling gaat voelen. Bij zulke meisjes uit de overdrevene en moeilijk weg te nemen ik-handhaving
zich gewoonlijk in den vorm van eerzucht, als
hoedanig een zekere vorm van het streven naar
manlijkheid (de verkeerde opvatting van bet „vrouwenrecht) op te vatten is. De werkelijke of vetmeende benadeeling (in de eerste plaats op bet
gebied der lief de) roept bet overdrevene en later
bijna niet meer in toom te houden naar voren
brengen van het eigen „recht" op. - Maar zooals
vanzelf spreekt, zijn dit slechts bijzonder goed
waarneembare typische gevallen.
Elke bevoorrechting werkt op den benadeelde in
dezelfde richting en bemoeilijkt zoo ongetwijfeld
de opvoeding tot macht over de driften. Want zij
verlamt den wit am de driften te beheerschen, ja
zij schept er oppositie tegen en zij versterkt enkele
driften zoo, dat de zedelijke energie ze niet meer
kan overwinnen.
Wij zijn met de laatste aanduidingen en voorbeelden reeds op bet gebied gekomen van de wilsvormende paedagogie ten opzichte van de andere
grond-drift, de identificatie-itendenz, de „Eros"
in de wijdste beteekenis als natuurdrift. Feitelijk
moest bier veel van hetgeen reeds gezegd is, eenvoudig herhaald worden. Wij zullen bet slechts in
dezen algemeenen vorm doen, dat elke overdreven
liefdes-onthouding, vooral nadat liefdesverwenning vooraf is gegaan, de drift prikkelt en verzet
schept tegen het beheerschen ervan. Hiermede is
ook te vergelijken, wat reeds vroeger over het tegenovergestelde, bet verwennen, gezegd is.
Overigens bevat echter de liefdesdrift toch
zooveel bijzondere eigenaardigheden, dat over de
paedagogie ervan, al is ook alles, dat over driften
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in 't algemeen en zelfs over het egoisme gezegd is,
mutatis mutandis ook voor haar van beteekenis,
toch nog een en ander valt op te merken. Over de meest algemeene bijzondere vormen van
deze grond-drift is reeds gesproken. Men ziet
terstond, wanneer men deze vormen voor oogen
houdt (mystiek-cosmisch eenheids-streven, sociaal
solidariteitsgevoel en maatschappelijke tendenz,
individueel streven naar samenzijn als vriendschap
en als liefde in engeren zin) dat ook bier stellig
niet gesproken mag worden van iets, dat opzichzelf slecht zou zijn. Wat dit betreft, behoeven
wij echter niet terug te komen op wat in 't algemeen
reeds vastgesteld is.
Aan den anderen kant kan de liefdesdrift in
elken vorm gevaarlijk worden, juist dan, wanneer
zij zich niet schikt naar het normatieve „verstand"
of niet door verstand beheerscht wordt, wanneer
zij dus langs andere wegen gaat dan die haar door
de levenstaak zijn aangewezen en die daarom niet
alleen geoorloofd, maar noodzakelijk zijn.
In twee vormen pleegt zij bijzonder gevaarlijk
te worden, als sociale „sentimentaliteit" en als individueele erotiek. (zie boven) .
Als sentimenteel in wijde beteekenis kan elke
handeling aangeduid worden, die door (met driften samenhangende) gevoelens beheerscht wordt
in plaats van uitsluitend door het normatieve verstand en daarmede door den goed begrepen plicht.
Sentimenteel in de bier bedoelde engere beteekenis
noemen wij een bonding, die sterker speciaal door
de identificatie-tendenz gemotiveerd is dan dat zij
ontstaat uit voorschriften van bet normatieve verstand. Zoo noemen wij het medelijden of een
medelijdende daad sentimenteel, wanneer het een
wijze van zich te gedragen beteekent, die niet werkelijk en uitsluitend het goede doet terwille van
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bet goede, doch een toegevendheid tegenover enkel
sociaal-erotische gevoelens in zich sluit, die tegen
bet verstand en dus tegen den plicht indruischt.
Kinderen vooral hebben te strijden tegen sentimentaliteit en tegen het verwisselen van sentimentaliteit met moreel gedisciplineerd sociaal gevoel of
liefde. En de volwassenen maken bun gewoonlijk
dezen strijd niet licht omdat bun sociale moraal
(wanneer deze al voorhanden is) zelf sterk sentimenteel gekleurd pleegt te zijn. Inderdaad verwisselt men, zoo al niet in de praktijk, dan toch
zeker in de theorie, die aan de kinderen wordt
voorgehouden, tamelijk algemeen sociale goedheid
met sentimentaliteit, en men treft in verhouding
onder hen, die werkelijk sociaal-moreel geIntresseerd zijn en in die richting werken, weinig menschen aan, vrij van sentimentaliteit. - Tegenover
de kinderen is bet zaak, in de eerste plaats zichzelf vrij te maken van sentimenteele vertroebeling, en dan aan de kinderen het verschil, waarom
het bier gaat, bij te brengen minder (zooals overal
in de opvoeding en speciaal bij de wilsvorming)
door redeneeringen en lessen dan door voorbeeld
en oefening.
Veel gecompliceerder intusschen doet zich de
behandeling voor van den anderen gevaarlijken
vorm der liefdes-drift, een vorm, die in 't bijzonder in den kinderlijken en jeugdigen leeftijd ernstige gevolgen met zich kan brengen : de individueel-erotiek met inbegrip van de sexualiteit.
Wij zullen daarom hierover uitvoeriger moeten
spreken. En wij kunnen het tegenover de algemeene onbekendheid met het erotische leven van
het kind, niet 'vermijden, bier juist de psychologische voorwaarden voor de paedagogische behandeling diepgaander dan op andere plaatsen te schetsen, op gevaar af, bij hen, die niet geleerd heb
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ben te zien of niet zien willen, hoofdschudden en
tegenspraak op te wekken.
In de eerste plaats is het een feit, dat de individueel-erotische vorm van de liefdesdrift, ook de
sexualiteit, minstens van het derde of vierde
levensjaar af, overal te vinden is, uitgezonderd
misschien bij zeer abnormaal aangelegde kinderen.
Wij verstaan bier onder sexualiteit speciaal die bijzondere vorm van de identificatie- of ineensmeltingsdrang, die naar lichamelijke vereeniging met
andere wezens streeft en die zich daarom, in 't
algemeen gesproken, manifesteert in een drang
naar aanraking. De aanraking is immers de eenig
mogelijke wijze van lichamelijke vereeniging. Juist
echter omdat het individu eigenlijk streeft naar
volkomen ineensmelting, en omdat aanraking
daarvoor in zekeren zin een zwakke en bijna alleen
symbolische vervanging is, wordt in de sexualiteit
tenminste naar zoo intensief mogelijke aanraking
getracht.
En daar elke aanraking, wat het gevoel betreft,
in de eerste plaats verschijnt als huidprikkeling,
kan men als de typische uiting van den sexueelen
vorm der individueele liefdesdrift, het streven
naar intensieve huidprikkelng door anderen aanduiden.
hetgeen naEn om dezelfde reden wordt
tuurlijk niet bewust behoeft te geschieden - aanraking gezocht van gedeelten der huid, die bijzonder gevoelig zijn voor prikkels van buiten. Bij
kleine kinderen is bijna de geheele lichaamshuid
sterk gevoelig; toch vertoont zich al vroeg een bijzonder sterke gevoeligheid van de slijmvliezen
(van den mond en de andere lichaamsopeningen) .
Langzamerhand concentreert zich, tenminste in de
normale, dat wit zeggen in de ontwikkeling, die
met de levenstaak in overeenstemming is, de tak-
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tiele gevoeligheid steeds meer op de slijmvliezen
der zoogenaamde sexueele organen, en door bevoorrechting en „oefening" worden juist deze
steeds meer uitsluitend (ofschoon niet geheel uitsluitend, zooals het handdrukken, kussen enz: aantoont) in den dienst van de sexueele drift gesteld.
Juist met het, door de gezonde ontwikkeling
„instinctief" (dat wil eenvoudig zeggen: onbewust) gevolgde doel, de sexueele drift in dienst te
stellen van de levensbestemming en haar daarvoor en daarvoor alleen vruchtbaar te maken.
Manifestaties van de sexueele drift, zooals al wat
met de individueele-erotiek samenhangt, vertoonen
zich, zooals gezegd, om zoo te zeggen van het begin van het zelfstandige leven af. Bijzonder duidelijk vertoonen zij zich echter gewoonlijk in het
vierde levensjaar, dikwijls reeds vroeger. En zij
bestaan, behalve in een algemeen verlangen naar
liefde en teederheid, vooral naar liefkoozende
aanrakingen, ook reeds in speciale slijmvliesgevoeligheden en in pogingen, deze te „bevredigen".
En daar bevrediging door andere individuen zelden met de gewenschte intensiteit of van de gewenschte soort pleegt voor te komen, (gelukkig!
want wij weten, dat zulk verwennen de gezonde
ontwikkeling zou storen) doen de kinderen gewoonlijk pogingen tot zelfbevrediging. Hetgeen
veroorzaakt, dat de meest verschillende vormen of
„voortrappen" der masturbatie (zelfbevrediging)
in den bedoelden leeftijd om zoo te zeggen bij alle
kinderen zijn aan te treffen : heen en weer wiegen
van het lichaam, streelen van de eigen huid, in
engeren zin de prikkeling van de slijmvliezen :
zuigen, prikkelen van anus en genitalien door
heen en weer schuiven, tegen elkaar wrijven der
been en, ook wel door tegenhouden van de ontlasting en urine; ook de gevoelige oppervlakten
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van de hand worden gebruikt, reden waarom vele
kinderen dikwijls hun handen op elkaar drukken,
of, vooral voor het inslapen, een voorwerp vast
in de hand houden, (zakdoek, een stuk speelgoed, een slip van het laken enz:) Wij
moesten op al deze bijzonderheden de aandacht
vestigen om de vroege en algemeene verspreiding
der individueele-erotiek en ook reeds van de speciale sexueele drift to illustreeren. Het is hierbij duidelijk, dat die masturbatorische zelfbevredigingen
in de gezonde ontwikkeling (wij zullen over den
typischen gang van deze ontwikkeling nog moeten spreken) slechts de rol spelen van een voorloopige vervanging, die door de normale sexueele
daad, in zoover deze in de lijst van de levenstaak
past, vervangen en overbodig gemaakt moet worden. Als voorlooper van de normale, op het andere
individu gerichte sexualiteit, hebben zij echter stellig een positieve beteekenis; zij leiden de sexualiteit in zekeren zin van de geheele lichaamsoppervlakte naar het sexueele orgaan, zij bevorderen dus
de concentratie, die doelmatig is voor het normale
leven.
Men zou echter een zeer eenzijdig beeld krijgen
van de kinderlijke liefdesdrift, wanneer men aannam, dat de zooeven genoemde eerste stadien der
sexualiteit en der individueele erotiek in 't algemeen, de geheele inhoud of de eenige vorm zouden zijn, waarin de infantiele identificatie-drift,
de infantiele erotiek (in de wijdste beteekenis juist
als de grond-drift der vereeniging genomen) zich
manifesteert. Niet alleen de hang naar aanraking
en lichamelijke streeling, doch de geheele individueel-erotische behoefte, vormt slechts een zijde
hiervan, zij 't ook, dat zij de vormen der liefdesbehoefte zijn, die 't eerst in het oog vallen.
En het is principieel verkeerd, alle andere vor-
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men van den liefdesdrang, tot aan de sociale en
cosmisch-mystieke toe, genetisch te willen of leiden uit de infantiele individueele-erotiek of zelfs
alleen uit de sexualiteit, zooals dit (afgezien van
andere avontuurlijke „afleidingen" uit de sexualiteit) de psycho-analytische richting doet, waarmede zij een onbetwistbare verdienste, die haar
toekomt voor haar sexueel-psychologische en psychologische ontdekkingen of bevestigingen in 't
algemeen, weder door onzakelijkheid en eenzijdigheid beperkt. Neen, de wortel van al de verschillende takken der „lagere" of „hoogere" erotiek, is
niet de sexualiteit en niet eens de geheele individueele-erotiek maar de machtige drang, die de
wezens tot elkander trekt, de drang naar een zijn
en verbinding, ja naar het opgaan van de individualiteit in anderen, ten laatste in het Al. De individueele erotiek is zelf slechts een vertakking
naast andere, in zeer vele gevallen een hypertrophische en (tegenover de ware levenstaak) onvruchtbare tak maar altijd een gewichtige, die van
beteekenis kan zijn ten goede en ten kwade.
Terwijl de meer of minder hevig gekleurde individueele erotiek reeds van de vroegste jaren of een
algemeen verschijnsel is, moet nu ook van haar,
de veelgesmade, nog eens in 't bijzonder getuigd
worden, dat zij op zichzelf niet iets slechts, een
uitvinding van den duivel is. Zij heeft haar bestemming in het geheel der gezonde ontwikkeling
tot vervulling der levenstaak en daar opvoeding
wel niets beters kan doen dan deze gezonde ontwikkeling te eerbiedigen en zoowel helpend als
corrigeerend te bevorderen, mag zij ook die speciale drift en juist de sexualiteit, noch voorbijgaan,
noch alleen beoordeelen naar den negatieven, gevaarlijken kant, of haar reeds van te voren behandelen als iets, dat er niet moest zijn. Het is er
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niet om te doen, noch voor de zelfstandige ontwikkeling van den mensch noch voor zijn opvoeding, hem te bevrijden van erotiek of sexueele
erotiek; het kan er alleen om te doen zijn, deze te
beheerschen, haar te buigen onder de wet der
levensbestemming, dat wil zeggen onder den wil,
gericht op het goede en haar zoo in de juiste banen
te Leiden. Ook de sexualiteit mag daarom door de
opvoeding principieel niet anders beschouwd en
behandeld warden dan als drang der natuurdriften in 't algemeen, zooals honger en dorst, drang
tot zelfbehoud en sociale neiging. Niet dooden is
het doel, maar beheersching, tucht, macht er over
te beschikken. De opvoeding moet ook bier even
veraf blijven van toegevend libertinisme en moreel
relativisme als van een ascetische opvatting —
uitersten, waarin alleen diegene vervalt, die geen
kracht heeft tot normatieve zelfbeheersching in de
gezonde beteekenis van het woord.
Wij weten, dat er twee soorten van driftachtigheid, twee grondvormen van de driften bestaan.
Met deze worstelt, in 't bijzonder door den ontwikkelingstijd heen, de normatieve energie om de
heerschappij. Maar niet in alle tijdperken van deze
ontwikkelingsperiode is de strijd even heftig over
beide zijden der driftachtigheid verdeeld, doch er
vallen afwisselende periodes te onderscheiden, die
zich kenmerken, nu eens door den strijd om het
beheerschen van de ik-drift, dan door dien om
de beheersching van de liefdesdrift (en dan ook
speciaal van de sexualiteit) . Deze periodes zijn
niet scherp van elkaar gescheiden, en evenmin uitsluitend aan den eenen of den anderen strijd gewijd. Het gaat alleen om een uitgesproken bepaaldheid naar den eenen of den anderen kant en om
een betrekkelijke afscheiding tusschen de periodes.
Daarbij komt, dat bepaalde periodes in den ge-
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heelen ontwikkelingstijd in 't algemeen „bewogener" zijn dan andere en dit wil niets anders zeggen
dan dit, dat bij tijden de strijd heviger woedt dan
in andere tijden, nu eens meer naar den kant van
den ik-drang, dan meer naar den kant van de
liefde-tendenz. Zulke tijdperken van bewogenheid
worden minder bepaald door momenteele toeneming van de normatieve energie dan door het toenemen van de activiteit der driften en de hevigheid van den strijd - de koortsachtigheid van den
ontwikkelingsarbeid, evenals de omvang der gevaren - komt dan voort uit de noodzakelijkheid,
waarin het normatieve streven naar vormgeving zich
bij jonge menschen bevindt, alles in 't werk to stellen, opdat de drift, die zich heftiger opdringt dan
anders, onder zijn heerschappij wordt bedwongen,
of er onder wordt gehouden. En eveneens staat
het vast, dat tijden van bijzondere bewogenheid (in
de hierboven gedefinieerde beteekenis) in wezen
tijden zijn van erotisch-identificatorische bewogenheid, zoodat de heftigste worstelingen en crises tijdens de ontwikkeling minder door den ik-drang
dan door de liefdes-drift ontstaan. Hierin vertoont
zich een karakteristiek verschil tusschen beide
driften in 't algemeen, zooals dit ook, afgezien van
de ontwikkeling, geconstateerd kan worden. De
ik-drift is in zijn soort nog constanter, minder in
staat tot wijzigingen, minder geneigd tot exaltatie en depressie, steeds in ongeveer dezelfde mate
voorhanden en slechts langzaam sterker wordend
of verminderend (uitgezonderd eenige periodieke
vormen als honger en dorst, behoefte aan slaap en
dergelijke „physiologische" variaties) . De liefdesdrift daarentegen heeft in 't algemeen (en dan
juist eveneens bijzonder opvallend in de gedaante
der „physiologische" modificatie, der sexualiteit
dus) neiging tot meer of minder plotseling op-
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laaien en plotselinge krachtsontwikkeling, die een
tijdlang aanhoudt, en dan - afgezien daarvan of
de bevrediging al of niet bereikt is - weer plaats
maakt voor rustiger toestanden. Zoo is het ook
in het ontwikkelingstijdperk. Zoodat men, wanneer men dit tijdperk in al zijn phasen overziet,
het beeld verkrijgt van een strijd om de heerschappij over de ik-drift, die voortdurend ongeveer met
dezelfde kracht wordt gevoerd, welke strijd steeds
meer in 't oog springt of heftiger is in tijden, die
op erotisch gebied betrekkelijke rust beteekenen
terwijl de erotische heftigheids-tijdperken tegelijk
tijden zijn, waarin de ontwikkeling metterdaad
't levendigst is.
Wij willen slechts de aandacht vestigen op de
meest algemeene en meest omvattende dezer ontwikkelingsperioden, waarvan elk weer kleinere en
kleinste perioden van bijzonderen aard in zich
sluit. De eerste twee of drie levensjaren plegen
zich eer te kenmerken door een krachtige ik-drift,
wanneer men bier niet van een periode van nog
ongescheiden (egoistisch-erotisch nog nauwelijks
gedifferencieerd) algemeene levensdrift spreken
wil. Dan echter begint, met drie of drie en een
half jaar, een uitgesproken en wel wezenlijk erotisch bepaalde bewogen periode. De behoefte aan
teederheid in elken vorm wordt sterker, dikwijls
tot beangstigende uitersten, niet alleen als algemeene levenshonger, doch ook in de speciale vormen van de infantile sexualiteit, waarop wij reeds
opmerkzaam hebben gemaakt. Tegelijk echter
neemt ook de ontwikkelingsstrijd der (nog om
zoo te zeggen volkomen onbewuste) normatieve
energie krachtig een aanvang, en de vormen van
deze bewogenheid, die ongeveer tot het zesde of
zevende levensjaar duurt, zijn in bun wezen vormen of manifestaties juist van dezen strijd. De
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„eerste puberteit" zooals wij dezen eersten grooten crisistijd (de gewichtigste van het leven) zouden
willen noemen, is niet gansch en al gekarakteriseerd, wanneer men haar als een tijd van erotische
(of zelfs alleen maar sexueele) stijging aanduidt ;
haar stempel krijgt zij juist in werkelijkheid door
de heftigheid van den strijd tegen de dreigende
overheersching van de liefdesdrift en wel van de
individueele erotiek. De symptomen van dezen
strijd, kunnen bier
hiervoor zou op zichzelf
een boek noodig zijn
niet geheel en al aangetoond en geanalyseerd worden. Er behooren
echter verschijnselen toe als de volgende : in zich
zelfgekeerdheid van het kind, neiging tot droomerigheid, krachtige werking der fantasie, fanatieke lust in spelen, teruggetrokkenheid bij den omgang met anderen, wisselende stemmingen, huilerigheid, lichtgeraaktheid, „onverstandig" doen, onberekenbaarheid, neiging tot alleenzijn en dan weer
opvallend rumoermaken, juist ook tezamen met anderen, lust om dingen to doen in 't verborgen, opvallende onwaarachtigheid nu en dan en dan weer
eerlijkheid tot overdreven zelfaanklachten toe, teederheid, afgewisseld met geslotenheid en brutaliteit,
sentimentaliteit en dan weer plaaglust, jaloerschheid, wreedheid ; bijzonder nadrukkelijk ook de
infantile vorm van „het slechte geweten", de
angst, als bangheid in 't algemeen, schrikachtigheid,
angstdroomen, pavor nocturnus (opschrikken uit
den slaap en plotseling schreeuwen) angst voor
alleenzijn en voor donker. Bij jongens komen deze
teekenen van „nervositeit" dat is een gemakkelijke naam, door onwetendheid gegeven aan symptomen van opgewondenheid en den innerlijken
strijd, speciaal op erotisch gebied gewoonlijk duidelijker aan den dag dan bij meisjes, bij wie in 't
algemeen de erotiek anders is, minder naar uiter-
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sten neigend en bij wie ook de arbeid der normatieve energie, ofschoon niet minder intensief, toch
constanter is; waarom dan ook het gevaar voor
innerlijke verscheurdheid en disharmonie bij meisjes geringer is, en daartegenover het andere gevaar
om niet boven een zekere, nog voor-cultureele
„natuurlijkheid" uit to komen, grooter. Aangenomen tenminste, dat het hier gaat om iets, dat niet
moet bestaan en niet misschien om een eigenaardigheid van de vrouwelijke bestemming. In elk geval is deze „eerste puberteit" de werkelijk moeilijke of tenminste de eerste moeilijke
periode in het leven; de strijd is ontroerend voor
hem, die begrijpend toe moet zien; de gevaren zijn
groot en de uitslag is bijna beslissend voor geheel
het toekomstige leven.
Deze infantile bewogen periode wordt ongeveer op het zevende jaar afgelost door een rustiger tijd, die ongeveer tot het twaalfde jaar (het
begin van de eigenlijke zoogenaamde puberteit)
duurt. De erotische stormen en worstelingen treden op den achtergrond ; nu komen de verschillende neigingen tot zelfhandhaving sterker in beweging. Het is de tijd, waarin als 't ware voor
't eerst de strijd met de werkelijkheid van buiten
opgenomen wordt, de tijd van de eerste conflicten
met de realiteit van het niet-ik, de eerste worstelingen met de buitenwereld. In het begin van
dezen tijd valt ook gewoonlijk het eerste naar
schoolgaan, dat dit zich-keeren naar de buitenwereld in de hand werkt.
De krachten, dienstig tot zelfhandhaving, ontwaken of worden sterker. Nuchterder waarneming, overleg, berekening, komen in plaats
van de droomerij, die verlangt naar sprookjes. De
koopmans- en huishoudelijke eigenschappen ontwikkelen zich. Tegenover de overdreven uitingen
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der zelfhandhaving en het utilitarisme treedt de
normatieve energie met sociale en moreel bepaalde
hindernissen en verweringen op doch de strijd is
gewoonlijk minder hevig en minder in 't oog vallend dan de voorafgegane, om de heerschappij
over de erotische driften. Want de ik-drift treedt
zelf gewoonlijk minder heftig op, tenminste wanneer zij niet door invloed van de onbeteugelde
(misschien door verwennen onbeheerschte) erotiek
geprikkeld is wij hebben reeds gesproken over
zulk „symbolisch" egoisme. Op dezen „latenten
tijd" volgt weder een bewogener en wel weer een
periode, in wezen erotisch bepaald, de puberteit in
de gewone beteekenis, volgens onze indeeling
„tweede puberteit" te noemen. Haar karakter is
gelijk aan dat van de eerste of infantile puberteit,
de taak is mutatis mutandis dezelfde. Opnieuw
een sterk aanzwellen van de identificatorische tendenzen, opnieuw een dramatische strijd van het
betere ik om de heerschappij over de erotisch-mystieke onvastheid. Maar toch met karakteristieke
verschillen. Ten eerste moet reeds de infantile
puberteit het eerste bedwingen van de erotiek tot
stand gebracht hebben, zoodat deze tweede aanval
in normale gevallen zachter moet verloopen. Het
kan er nu alleen op aankomen, de erotiek nogmaals in eenigszins andere vormen te overwinnen,
hetgeen daarom minder gevaarlijk is, omdat de
zedelijke wil reeds door den vroegeren strijd gesterkt is.
Maar zoo is het in het gunstigste geval. Meestal
echter zijn, door meer of minder ongunstig verloop
van de infantile puberteit, verkeerde ontwikkelingsbanen ingeslagen, die als duurzaam geworden
tuchtloosheden van de erotiek zijn te definieeren.
Deze eigenaardigheden zullen dan in de tweede
bewogen periode het hoofd opsteken, en de taak
Opvocding
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van de normale ontwikkeling bestaat dan daarin,
deze vroegere ontsporingen ongedaan te maken en
nu definitief en volledig aan het betere ik de beerschappij toe te kennen. Dan natuurlijk is de strijd
niet minder hevig, ja misschien op sommige plaatsen heviger dan in de eerste puberteit. Het gaat
dan om een proces van gezond worden, zelfgenezing van erotische drift-ziekten. De tweede puberteit geeft, doordat de driften opgewoeld zijn en
tot kookpunt geraakt, in zekeren zin nog eens
gelegenheid, het individu in betrekking tot zijn
liefdesdrift te vormen, er een bepaalde gedaante,
zooals deze zijn moet, aan te geven. Goed; wanneer het tenminste nu gelukt.
In vele opzichten is ook deze tweede periode
van bewogenheid gunstiger voor den goeden uitslag dan de eerste. Want het individu is intusscben
in den regel over 't algemeen sterker (normatief
sterker) geworden, en daarenboven is het vermogen tot zelfhandhaving, door de voorafgegane
periode, in zoover gevestigd, dat het in staat is,
een tegenwicht te vormen tegen de erotische buitensporigheden. Bovendien echter bezit nu het
individu een wapen van den normatieven wil, dat
in den tijd van de eerste puberteit nog nauwelijks
in aanmerking kwam : het duidelijker bewustzjn
van wat hij beleeft, van zijn motieven en van de
gevaren, die hem bedreigen. In wezen zelf door
den normatieven wil gevormd (hetgeen hier niet
weder aangetoond kan worden) helpt dit bewustzijn om menige vermomming en verberging van
het drift-leven te doorzien, waarvan vroeger de
beteekenis duister was, en met bet grootere inzicht bieden zich nieuwe handgrepen aan tot aan
pakken en bestrijden.
Eindelijk - een laatste verschil van beteekenis
krijgen nu vormet den vroegeren bewogen tijd
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men der erotiek meer ruimte en meer kracht, die
vroeger op den achtergrond bleven en bijna alles
overlieten aan de individueele erotiek, den vorm
van de liefdesdrift, die het moeilijkst onder tucht
is te brengen. De sociale en cosmisch-mystieke liefde in eigenlijken zin, winnen aan beteekenis. De
jonge mensch in de puberteits-periode is ook een
dweeper en droomer, evenals het kind, maar zijn
droomen zijn meer vervuld van natuur-, menschenen wereld-liefde dan vroeger, toen de liefde voor
den enkeling hoofdzaak was. En dit is de beteekenis van deze verandering : de genoemde vormen
der liefde met meer-omvattend object, zijn, omdat
zij minder exclusief zijn, beter toegankelijk voor
een houding, gunstig voor de levensbestemming;
daarom bieden zij minder tegenstand tegen de beheersching dan de individueele liefde dit doet.
Zoo heeft de tweede puberteit in 't algemeen een
betere prognose dan de eerste, wanneer niet juist
uit die eerste, ontsporingen van overwegenden aard
zijn overgebleven, die ook bij alle gunstiger voor waarden van de latere, niet meer ongedaan gemaakt
kunnen worden.
De bovenste grens van het eigenlijke puberteitstijdperk is moeielijk met eenige nauwkeurigheid
aan te geven; de bewogen tijd gaat onmerkbaar in
de volgende en laatste phase van den eigenlijken
ontwikkelingsleeftijd over en zet zich dikwijls
nog voort in deze op zichzelf rustiger phase, die
zich uitstrekt van het achttiende of twintigste tot
aan het eind van het derde tiental jaren. Zij is
de phase van de laatste voorbereiding tot
het rijpe en zelf vormende leven, een phase, die
weer sterker naar de zelfhandhaving neigt. De
problemen van beroepskeuze en beroepsvorming,
van 't huwelijk en de algemeene plaats in het
leven, geven er bet karakter aan. De vorming
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van den wil zou eigenlijk met de puberteit afgesloten moeten zijn en de andere doeleinden (de
drie laatste gedeeltelijke doeleinden der opvoeding)
moesten het veld geheel voor zich kunnen hebben :
helderheid en rijpheid van het zedelijk bewustzijn,
vermogen tot oordeelen, kracht tot daden in zijn
beroep. Daarom moeten wij dan ook aan dezen
tijd, waarin men zich vormt voor zijn beroep,
wat betreft de paedagogie van den wil ten goede,
alleen in zoover aandacht schenken, als de vorige
perioden van ontwikkeling en opvoeding hun
zending niet genoegzaam of niet goed vervuld
hebben. Waarbij evenwel opgemerkt dient te
worden, dat het heel moeilijk valt, nu nog het
verzuimde in te halen, wanneer dit zelfs nog als
mogelijk verondersteld worden kan.
Men ziet uit dit beknopte overzicht, dat de
gewichtigste en gunstigste tijd voor de opvoeding
(ondersteuning) van den wil ten goede, in elk geval de tijd tot aan het einde der puberteit is. En
verder, dat de periodes, waarin de beheersching
van de liefdesdrift, waarmede wij ons bier bezighouden, bevochten en door de opvoeding bevorderd moet worden, feitelijk de twee erotische bewogenheids-periodes zijn. In het volgende zullen
wij de uitzichten, gevaren en middelen tot vor ming van den wil in 't kort bespreken.
Twee groote gevaren bedreigen voortdurend het
infantile eerste bewogenheids-tijdperk. Het e ene
gevaar ligt in de neiging tot hypertrophische woekering van de op individuen gerichte erotische en
speciaal sexueele drift, het andere in de energieke
tegenwerking van den normatieven wil, die juist
daardoor te voorschijn wordt geroepen, in zoover
deze wil zich niet geheel en al op den voorgrond
dringt of sterk met niet-normatieve tegen-neigingen tegenover de liefde (dus met egoIsme ver-
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mengd) , verschijnt, zoodat het dan tot compromissen komt tusschen den normatieven wil en
de liefdesdrift, waaraan een bijzondere hardnekkigheid en duurzaamheid eigen pleegt te zijn. Het eerste van deze gevaren is zonder meer te
begrijpen. Het beteekent eenvoudig, dat het streven
naar heerschappij van den normatieven wil niet
gelukt, en het gevolg is dan een tuchtlooze erotiek
in 't algemeen en wel speciaal in den individueelen
en nog beperkter in den sexueelen vorm. Ook over
de paedagogische of weer van dit gevaar valt
niet veel te zeggen, dat niet reeds in 't algemeen
gezegd is. Het voornaamste is, dat de opvoeder de
erotische hoogspanning niet nog versterkt door
eigen provocatie (overdreven teederheid, verwennen, of het tegendeel : afstooten, onthouden van
lief de, die den liefdeshonger oproept) . Verwennen
en verkeerde strengheid zijn even gevaarlijk en
werken ook bier ongeveer in gelijken zin. - Dan
is het noodig, dat ook verder alles vermeden
wordt, waardoor de strijd voor de normatieve
energie tot in het onmogelijke verzwaard zou worden. Men moet elke verweekelijking, ook louter
physiologisch, vermijden en aan den anderen kant
ter rechter tijd met positieve oefening der energie
beginnen : door aanmoediging, het opgeven van
een taak, die voor het kind past, en door de juiste
gestrengheid, die de wankele energie helpt zonder
te deprimeeren. Bezigheid, en deze in den vorm
van zooveel mogelijke „reeele" spelletjes : (bewegingsspelen, bouwen,huishoudentje, verzorgen van
bloemen en dieren, technische en aesthetische spelen, poppen, enz.) is dringend aanbevolen. Daarbij
het beletten van al te veel gelegenheid tot fantaseeren. Ofschoon het aan den anderen kant beslist
gunstig werkt, de fantasie in zekere mate aan 't
werk te zetten op aesthetisch waardevolle wijze
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omdat het kind hierdoor van zichzelf words afgeleid en dit in zekeren zin een veiligheidsventiel
voor en een mogelijkheid tot objectiveering van
de individueele erotiek vormt. Zoo werken goede
sprookjes (zooals van Grimm en andere yolkssprookjes) in 't algemeen gunstig, wanneer daarnaast de werkelijkheid niet te kort komt. Ook
muziek, doch in niet al te sterke en al te vaak
herhaalde „doses" - en dan geen „zinnelijke" muziek kan er toe medewerken, de zwervende
erotiek in banen te leiden, gunstig voor de ontwikkeling.
Tot de dingen, die 't ergst verwennen en daardoor schade doen, behooren allerlei verkeerde gedragingen van ouders of verzorgers, die direkt
sexueel of tenminste erotisch opwindend werken
en men kan wel zeggen, dat zulk een prikkeling
in de infantile puberteit moeilijk weer goed gemaakt kan worden.
Behalve de overdadige aanrakings-teederheden en
het vele kussen, behooren daartoe ook fouten als
deze, dat men de kinderen bij zich in bed neemt,
halfnaakt met hen speelt, zich voor hun oogen
aan en uitkleedt of zich aan erotische handelingen
overgeeft enz. Vele ouders doen dat uit gedachteloosheid, anderen in de beslist verkeerde meening.
dat de kinderen daardoor aan naaktheid en dergelijke dingen „wennen" en daarmede beschermd
zouden zijn voor latere gevaren. Een feit is integendeel, dat al de genoemde en dergelijke dingen
de erotiek prikkelen. Ongevaarlijk, ja gunstig in
denzelfden zin als aesthetisch goede sprookjes,
werken afbeeldingen van den naakten mensch
alleen, wanneer de gevoelstoon ervan niet zinnelijk,
maar werkelijk aesthetisch is. De werking van de
kunst is rein, geheel afgezien van het afgebeelde
voorwerp. Des te zekerder werken zwoel-zinne-
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lijke prul-prenten prikkelend en vergiftigend.
Een der beste positieve maatregelen tegen de
erotische hypertrophie is ongetwijfeld, in verband
met de reeds genoemde hevigheid, het strenge
wennen aan nauwgezetheid en reinheid. Deze dingen zijn misschien voor het kind het meest indrukmakende symbool van innerlijke orde en tucht in
algemeen.
Vocir alle dingen moet men onthouden, wit
men in de paedagogische behandeling, speciaal van
de infantile sexualiteit, geen Sisiphus-arbeid op
zich nemen, dat sexualiteit niet gescheiden van de
overige infantile erotiek behandeld worden kan
noch mag. Het is bepaald weerzinwekkend, bijvoorbeeld tegen masturbatie te willen stridden en
daarnaast de behoefte aan teederheid door verwennen of door liefdeloosheid te prikkelen. Juist bij
behandelingen van de masturbatie, moet men altijd
in 't oog houden, dat niet zij zelf het eigenlijk
verkeerde en gevaarlijke is, (ofschoon zij ook van
haar kant wegens het gevaar van opdrijven der
behoefte en van fixeeren der erotiek aan het eigen lichaam natuurlijk weer kwade gevolgen kan hebben)
doch dat zij een gevolg of een symptoom van het
eigenlijk gevaarlijke vormt, namelijk van de opgedreven erotiek, vooral in den sexueelen vorm. Dit
geldt echter niet van een infantile masturbatie, die
binnen matige grenzen blijft, maar alleen van
ziekelijke overdrijving ervan.
Masturbate nu en dan, is waarschijnlijk op den
infantilen leeftijd in 't geheel niet te vermijden en
is even waarschijnlijk noch gevaarlijk, noch een
teeken van overdreven erotiek. In elk geval is het
zonder twijfel noodzakelijk, dat de opvoeder tegenover dit verschijnsel absolute kalmte en verstand
bewaart.
Men kan haar niet apart bestrijden, wanneer zij in
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zoo groote mate voorkomt, dat bestrijden noodzakelijk wordt, doch zij moet door algemeene maatregelen, die de erotische behoefte matigen of tenminste niet prikkelen, bestreden worden. In hoofdzaak echter is het gevaarlijk, er aanleiding voor
zware straffen in te zoeken, (vooral van lichamelijke
straffen, die in dezen tijd dikwijls zelf een sexueelen prikkel geven) of door bedreigingen of bang
maken de kinderen te willen beangstigen, kortom:
verkeerde strengheid te gebruiken. Zulke dingen
werken nu eens als overbodig onthouden van liefde
en daarmede opnieuw prikkelend, en dan weer versterken zij op suggestieve en vaak ongeneeslijke
wijze het infantile „slechte geweten", ontnemen
vertrouwen en verlammen zoo de energie, inplaats
van haar te versterken.
In 't algemeen is een rustig-liefdevolle, maar
tevens rustig-strenge houding de gunstige voor den
opvoeder tegenover de dreigende wederspannigheid
van de infantile erotiek.
De opvoeder moet juist in dezen kritieken tijd
het nauwste contact met het kind hebben, natuurlijk niet in de beteekenis van verwennen of er zich
altijd mee bezig houden. Hij moet alles zien en
alles voelen, wat er met het kind gebeurt, maar
hij moet zich niet overal mee bemoeien. Hij moet
weten wat er gebeurt, om op het juiste moment
te kunnen ingrijpen, maar hij zal zich zoo lang
van ingrijpen onthouden, als er een mogelijkheid
bestaat, dat het kind er zich alleen doorheenwerkt.
Nergens z456 als op het gebied van den erotischen
strijd, is deze wijze en taktvolle onthouding geboden, die in 't algemeen den goeden opvoeder
karakteriseert.
juist voor het oudste of
Om het gevaar
voor het eenige kind niet gering te achten - van
al te sterke erotische zelfbevrediging en in 't
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gemeen van erotische instelling op zichzelf (autoerotiek) te vermijden, is het van de allergrootste
beteekenis, dat bet kind veelvuldig met andere
individuen in aanraking komt. Eenzaamheid wreekt
zich.
Daar echter de nauwe omgang met volwassenen
meestal verwikkelingen met zich brengt - door
bet gezag, dat bun eigen is, en in 't algemeen
door de incongruentie der erotiek aan beide kanten
- is het dringend noodig, bet kind speciaal in aanraking met andere kinderen te brengen. Er bestaat
op dezen leeftijd misschien geen beter en in elk
geval geen noodzakelijker opvoedingsmiddel.
Alleen mag men de kinderen niet te lang zonder
toezicht aan zichzelf overlaten, vooral niet, wanneer
er zich onder hen bevinden, bij wie de erotiek bijzonder sterk is; anders steken zij elkander aan.
Intusschen mag het toezicht en het bewaken niet
op opvallende of politie-achtig wantrouwende
wijze geschieden ; anders bewerkt men het tegenovergestelde van wat men zoekt te bereiken.
Zoo ver over het eerste gevaar van dezen vroegen
tijd van bewogenheid, het gevaar voor hypertrophische weerspannigheid der erotiek.
Het andere gevaar is niet minder groot, tenminste bij kinderen met uitgesproken zedelijke
gevoeligheid, dus juist bij kinderen, die cultureel
veel beloven ; en dit gevaar is door de opvoeding
nog moeilijker te overwinnen. Het is in 't algemeen op de volgende wijze te karakteriseeren. Het
kind merkt het gevaar der erotische overstrooming
en krachtens zijn normatieve neiging neemt het
energiek stelling daartegen. Maar de overwinning
(onder tucht brengen) gelukt niet genoegzaam ;
hetzij omdat de drift te sterk is, of omdat het
(op dezen leeftijd nog onbewuste) opzet tot disciplineeren vertroebeld wordt door het (eveneens
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onbewuste) driftachtige opzet tot zelfhandhaving.
Dan komt het tot compromissen, die of in een
eeuwig gevoel van „zonden" en slecht geweten
bestaan of in schijn-oplossingen of schijn-beheersching, die de onopgeloste tweespalt slechts meer
of minder slecht verbergen. Wij zullen in het volgende eenige van deze mogelijkheden aanvoeren ;
ze geheel en al te behandelen zou hetzelfde zijn
als een geheele psychologie te geven van alle ontsporingen, dolingen, zelfbedriegerijen, perversiteiten en neurosen ; inderdaad ligt in de bedoelde
compromis-vormingen de wortel der meeste conflicten, die later het gemoedsleven en de betrekkingen van mensch tot mensch bezwaren.
Het betrekkelijk eenvoudigste geval is dit, dat
het kind met zijn erotiek eenvoudig geen raad
weet en daardoor, tengevolge van de normatieve
tendenz, die in hem werkt en eischen stelt, in een
toestand geraakt van voortdurend duidelijk sprekend of latent slecht geweten. Het gevolg is die
stemming van zedelijke zelfverachting, die wij als
minderwaardigheidsgevoel aanduiden. Zij uit zich,
doordat haar ware oorzaak in het onbewuste blijft
of spoedig daarin verzinkt, in den regel feitelijk
in schijnbaar ongemotiveerde ontstemdheid, onbehaaglijkheid, grilligheid, „nervositeit" ; ook echter
in angst, die niets anders beteekent dan de verwachting van een straf, die men verdiend heeft,
maar graag uit den weg zou gaan, het verwachten van een offer, dat met de driften samenhangt,
(in dit geval verlies van liefde) , en dat men
eigenlijk had moeten brengen, maar niet gebracht
heeft, noch vrijwillig denkt te brengen.
Die angst kan aangroeien tot doodsangst en
heeft er eigenlijk altijd eenigszins het karakter van,
want het grootste van alle drift-offers is de dood,
dat is het ophouden der vitaliteit, en daarmede van
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alle levensdrift, tenminste in den zin van die individueel gekleurde grond-tendenzen. Daarom is de
dood het versterkte begrip van de gevreesde straf.
In den regel bevatten de kinderlijke angstfantasien ook nog een aanwijzing omtrent de
zonde, waardoor de verwachting van straf ontstond, zij 't ook meestal in verborgen (symbolische) gedaante. Zoo bestaat bijvoorbeeld dikwijls
angst voor brand of voor water of voor een inbreker of voor wilde dieren of soms voor lichamelijke
ziekten : alle symbolen, die eigenlijk het voorwerp
der „verboden" erotiek beteekenen, en nu, door
de censuur der normatieve tendenz in schrikbeelden
veranderd zijn: de straf belichaamt zich in de (verwrongen) voorwerpen der zonde.
Wat zulke toestanden in de eerste plaats bedenkelijk doet zijn in paedagogisch en moreel opzicht.
is, dat zij zich (zooals alles wat in den tijd voor
het achtste levensjaar gevormd wordt) stereotiep
dreigen vast to zetten voor het geheele leven en
later slechts met groote moeite ongedaan kunnen
gemaakt worden of tot een gezonden toestand
omgevormd. En verder juist in hun „ongezondheid". Minderwaardigheidsgevoel (ook als het
verborgen, onuitgesproken is) en angst beteekenen
capitulaties tegenover de natuurdriften, teekenen
van onderwerping en opgegeven strijd, teekenen van
drukkend gevoelde onmacht, die niet doelbewust
overwonnen kan worden. Is die onmacht op zichzelf iets, dat niet bestaan mag, de houding van berusting verlamt, het slechte geweten en de angst
verlammen ook voor de toekomst het zelfvertrouwen en daarmede de zedelijke energie zelf, zooals wij reeds op een andere plaats hebben aangetoond.
De paedagogische arbeid tegen het ontstaan
van den genoemden habitus is in de eerste plaats
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geen andere dan die in 't algemeen de versterking
der erotiek tracht te verhinderen en de beheersching
te steunen. Wij behoeven daarop niet terug te
komen. Echter is het tegenover zulke gevoelig aangelegde kinderen van buitengewoon veel gewicht,
dat zij niet door verkeerde strengheid schuw worden gemaakt. Wanneer ergens, dan is bier aanmoediging en liefdevolle strengheid op haar plaats.
De kinderen lijden verschrikkelijk onder bet gevoel van de voortdurende nederlaag en van machteloosheid tegenover deze daemonische drift, waarvan zij de beteekenis niet kunnen begrijpen, doch
waarvan zij de kracht en het gevaar daarom niet
minder voelen. Men moet hen ondersteunen in
den gigantischen strijd, die over hun leven beslist,
zonder hun Bien strijd te willen besparen. Bespaard zou hij ook alleen kunnen worden door
verzwakking der zedelijke energie (van bet geweten)
die, zoo zij al te bereiken ware, dit alleen zou zijn
door consequent verwennen ; dan zou wel is waar
de strijd minder hevig en minder pijnlijk zijn, doch
alleen tenkoste van de zakelijke ontwikkelingsmogelijkheid in 't algemeen. Het steunen van den
strijd is echter juist door de goede strengheid te
bereiken, waarvan de middelen, (straf en boetestraf inbegrepen) wij reeds besproken hebben.
In verband met de verkeerde, deprimeerende
strengheid, valt bier nog in 't bijzonder op te merken, dat kinderen in den aangeduiden toestand
buitengewoon vatbaar zijn voor elke deprimeerende suggestie, die in de richting van schuldbesef
werkt. Zooals suggesties alleen daar diep en voortdurend plegen te werken, waar er iets aan tegemoet komt, dat gelijk gestemd is, dat reeds in het
kind aanwezig was. Het is altijd gemakkelijk,
iemand (en niet alleen kinderen) van iets te
overtuigen, waarvan hij in zijn diepste innerlijk
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reeds overtuigd is of waartoe hij reeds neigt.
Dreigen wij nu een kind met verschrikkelijke straffen, of trachten wij het op andere wijze van zijn
minderwaardigheid te overtuigen, dan versterken
wij daardoor op gevaarlijke wijze een schuldbesef,
dat reeds bestaat. Wij kennen voorbeelden genoeg
van kinderen, die waarschijnlijk over bet autogene
minderwaadigheidsbesef been waren geraakt en
daardoor gekomen tot vertrouwen en zedelijke
daadkracht en arbeidsvreugde, wanneer men hen
gesteund of zelfs maar aan zichzelf overgelaten
had, inplaats van hen op heillooze manier te deprimeeren en bun voortdurend den duivel voor
oogen te houden.
Tegen bet einde van het infantile bewogen tijdperk zijn de kinderen ook dikwijls reeds rijp voor
een bijzonder middel ter ondersteuning en ter bevrijding van bet verlammende gebonden zijn aan
de infantile schuld. Dat is de eisch van het zakelijke inzicht in de beteekenis van den strijd. Want
wij weten, dat juist de infantile onmogelijkheid,
den erotischen vijand in zijn negatieve en vooral
in zijn positieve beteekenis goed te doorzien, aan
de kinderen vooral het gevoel geeft, hulpeloos
overgeleverd te zijn. Dan is bet, wanneer het bewustzijn reeds ver genoeg gevorderd is (maar ook
alleen dan) goed, bij gelegenheid rustig met hen
te spreken over bun strijd. Echter alleen wanneer
wij zien, dat zij er zelf niet uit kunnen komen.
En ook dan op diskrete, taktvolle wijze, passend
bij bet ontwikkelingstadium in geen geval cynisch
of luchtig, alsof het quasi niet de moeite waard
zou zijn, „zich over zulke dingen op te winden".
Men moet, wanneer zulk een zich uitspreken op
de juiste wijze geschieden zal, van de wetenschap
uitgaan, dat reeds de overmaat van de drift als
zoodanig, dus van de behoefte aan teederheid en
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al de andere erotische verlangens, aan bet kind
instinctmatig minstens verdacht, maar ook reeds
- door de hevigheid, die bet beheerschen moeilijk
rnaakt direkt „zondig" voorkomt.
Het infantile schuldgevoel - bet is in wezen
erotisch schuldgevoel, tenminste in de bier bedoelde
periode, - komt niet noodzakelijk voort uit
„slechte daden" ; de meer of minder onbewuste
wensch, ja reeds de aandrift zelf, die tot de wensch
voert, is voldoende.
Het kind is hierin bij instinct consequenter,
scherpzinniger en in elk geval gevoeliger dan de
volwassene, ondanks of misschien omdat het meerendeel van deze bewogenheden en worstelingen
niet bewust of tenminste niet ten voile bewust
beleefd wordt.
Alle gevoelens, lichaams-sensaties, fantasieen, die
met het erotische samenhangen (en het kind ontdekt dien samenhang altijd, ofschoon bet hem
niet begrijpt) worden, wanneer zij op een of andere
wijze gevoeld zijn als eigenmachtig, overdreven,
ongedisciplineerd en gevaarlijk, aan critiek onderworpen ; het kind reageert er op met schuldgevoel.
En er is bier geen onderscheid tusschen algemeen erotische en speciaal sexueele neigingen. Het
gevoelige kind komt er bovendien zeer licht toe,
een snort van ascetische houding tegenover de
erotiek aan te nemen; bet belt er toe over, de
drift zelf met zijn eigenaardigheden te veroordeelen, en het schijnt zichzelf onrein toe, alleen reeds
door het feit, dat bet de aandrift heeft, dat bet
gevoelens, sensaties, fantasien van dezen aard heeft.
Daarom zal, wanneer het eenmaal zoover is en
verstarring van den toestand in ascetische en zelfveroordeelende richting dreigt, en wanneer tegelijk
bet kind reeds tot bewust worden in staat (begrijpend) genoeg is, dat zich uitspreken werkelijk

DE OPVOEDING TOT DEN GOEDEN WIL

I9

'

moeten bestaan in geruststellend verklaren. Met
de tendenz om te kennen te geven : „de drift op
zichzelf is geen zonde, en jij bent ook niet de
eenige, die haar heeft; zonde is alleen, er blindelings aan toe te geven." Doch op dezen leeftijd
kan men nog maar zelden dezen direkten vorm
van verklaring gebruiken ; men moet dikwijls
andere, meer bescheiden en meer begrijpelijke vormen kiezen. Een voorbeeld, dat tegelijk een der
meest voorkomende zijn zal : het kind brengt zekere
lichamelijke gevoelens, aandoeningen, en waarnemingen instinctief (onbewust) in verband met
het ontstaan der kinderen. Het zal zich (vaker dan
anderen) met het probleem bezighouden en kwellen, waar de kinderen vandaan komen.
Maar bet voelt den erotischen oorsprong van
dit probleem en bedekt het met censuur (schaamte,
heimelijkheid enz.) juist omdat het geen meester
worden kan over de erotisch-prikkelende fantasieen,
die er mede samenhangen. In dit geval zal de aangewezen vorm voor de anti-ascetische en bevrijdende
inlichting zijn : de voorzichtige, tactvolle, doch
waarheidsgetrouwe mededeeling, hoe de kinderen
uit de moeder voortkomen. Dit zal in 't algemeen voldoende zijn, daar het probleem van het
aandeel des vaders gewoonlijk pas later ontwaakt
en daar bovendien een antwoord hierop voor dezen
leeftijd ongetwijfeld te vroeg zou zijn.
Deze inlichting heeft, wanneer zij op de juiste
wijze geschiedt, tengevolge, dat het probleem als
't ware erkend is als gerechtvaardigd, dat het zijn
„zondig" karakter verliest, dat in het kind onbewust iets begint op te schemeren van de positieve
beteekenis en het relatieve recht der erotiek. Doch
reeds dit werkt bevrijdend, dat een volwassene het
ernstig opneemt, er op ingaat - en in de eerste
plaats: dat bet kind de kwellende heimelijkheid
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op kan geven. Er ligt reeds een weldaad in het
uitspreken van de dingen, die het voorwerp zijn
van innerlijken strijd.
Maar het spreken hierover, mag, in overeenstemming met het beschamende en intieme karakter
ervan, niet in 't openbaar geschieden. Vooral wanneer het om dingen van de eigenlijke sexualiteit,
zooals b.v. de masturbatie, gaat. (De inlichting
zal zich in het laatste geval er toe moeten beperken, kalm aan het kind te zeggen, dat dit iets is,
dat men niet moet overdrijven en niet met opzet
provoceeren, dat op zichzelf echter niet „erg" is
en metdertijd vanzelf wel zal ophouden, dat
overigens later de tijd zal komen, waarop men
verdere inlichtingen kan geven, die het kind nu
toch nog niet begrijpen zou) . - En dan is het
in de eerste plaats noodzakelijk, dat de opvoeder
bij deze en dergelijke gelegenheden niet verlegen
om de zaak heenpraat, of heftig wordt of „nerveus". Maar hoe weinige ouders leeraren zijn
in staat, zakelijk over zulke dingen te spreken!
De onzakelijkheid echter zal door het kind heel
juist gevoeld worden als een teeken, dat de opvoeder zelf zich onvrij en onzeker voelt, met het gevolg, dat het kind in zijn eigen onzekere en ongezonde gevoelens eer gesterkt wordt.
Overigens zullen, zooals gezegd is, zulke inlichtingen in de infantile periode een uitzondering
blijven, omdat zij voor zeer vele kinderen en voor
zeer vele problemen te vroeg zijn. De tijd van
de tweede puberteit zal daarvoor eigenlijk het gunstige tijdperk zijn, en wat bier reeds over dit onderwerp gezegd is, kan zonder meer op dien lateren tijd van verhoogde bewogenheid (die immers
in 't algerneen in moet halen wat in de eerste niet
mogelijk was) overgedragen warden.
Docil wij hebben tot nu toe alleen gesproken
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over het eenvoudigste geval van den ongunstig
verloopen strijd, tot diar, waar het is uitgegroeid
tot minderwaardigheidsgevoel of tot een ascetische
levenshouding (met al de begeleidende verschijnselen van angst en verlammend gebrek aan zelfvertrouwen) en dreigt, daarbij te blijven stilstaan.
Gecompliceerder wordt de toestand, wanneer
het kind zelf, gedreven door het ondragelijke van
den toestand, innerlijke maatregelen treft, om aan
het schuldgevoel te ontkomen, doch zonder daarvoor den goeden weg te kunnen vinden. Deze
goede weg zou natuurlijk zijn, het zich opwerken
tot heerschappij van den wil, tot disciplineeren,
tot zelfstandig overwinnen van de uitersten en
van de verkeerde vormen der erotiek. Maar wanneer deze weg mogelijk is voor bet kind, (en
er zullen kinderen met een zeer goeden aanleg
zijn, aan wie het onder gunstige omstandigheden
van omgeving en opvoeding mogelijk is) dan
komt het in 't algemeen niet gedurende langen tijd
tot dat drukkende gevoel van schuld. Waar dit
voorkomt, is bet juist een teeken van betrekkelijke
zwakheid, naast groote zedelijke gevoeligheid. Dit
nu zijn voorwaarden, waaronder licht het complicatie-proces, dat wij nu gaan beschrijven, plaats
heeft, het proces, dat algemeen te karakteriseeren
is als vlucht voor het schuldgevoel (inplaats van
gezonde overwinning ervan) en daarmede als de
verkeerde uitweg, die op een compromis gelijkt.
Wij zullen de gewichtigste vormen en symptomen
van deze vlucht, min of meer laf te noemen,
(doch zij ontstaat uit tragischen nood) trachten te
schilderen.
De eerste vorm is het „verdringen" van de erotische aandoeningen en van den geheelen strijd
naar het volkomen onbewuste, of (wat op hetzelfde neerkomt) bet instinctieve verzet tegen
Opvoeding 13
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haar langzame bewustwording. Het „doel" is
duidelijk; bereikt moet worden, dat het kind van
zijn minderwaardigheid en van zijn „demonen"
niets weet en niets to weten komt, in de meening,
dat wat niet weet, niet deert. Deze meening is
verkeerd, het resultaat van het verdringen is nooit
volkomen. Er blijven „stemmingen" over en de
dynamische werking van het onbewuste.
En, de drift zelf laat zich niet wegwerken ;
deze moet zich toch (wanneer zij niet gedisciplineerd is) ergens manifesteeren.
Reeds de erotische fantasia, in angstige verkeerd, zijn zulke manifestaties.
Tengevolge hiervan begint, ondanks alle terugdringen, de strijd slechts opnieuw en onder weinig
gunstige voorwaarden ; de schuld is ook niet gedelgd, dock slechts genegeerd en juist dat is gevaarlijk. Daarbij schept het terugdringen het gepraedisponeerde begin van oneerlijkheid in 't algemeen en hiermede krijgt de onbeheerschtheid
een nieuw wapen.
Het wegdringen van de eigenlijke erotische aandoeningen, wenschen en fantasia, heeft alleen
tengevolge, dat ze in anderen verborgen vorm weder
opduiken.
Als neigingen, die door .11.1n schijnbaar niet
meer erotische natuur minder „verdacht" lijken.
Hierin schuilt zelfbedrog. En juist zulke verplaatsingen zijn het tweede groote middel van die
vlucht. Zoo wordt bijvoorbeeld overdreven erotische neiging tot andere menschen (ouders, kindermeisjes, andere kinderen komen hiervoor in aanmerking) veranderd in bijzondere lastigheid en
plaaglust jegens bet oorspronkelijke teederheidsobject. Ook dierenplagerij, vernielzucht en dergelijke, hebben denzelfden oorsprong. - Of het
,,verboden" liefdesobject wordt verwisseld met
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een plaatsvervanger van schijnbaar onschuldigen
aard. Zoo kunnen allerlei vormen van erotische en
speciaal sexueele perversiteit ontstaan: homosexualiteit, fetichisme en dergelijke perversiteiten
vinden hun oorsprong misschien (afgezien van
medewerkende of gepraedisponeerde aanleg) uitsluitend in zulke verplaatsingen.—Of het kind trekt
zijn erotiek in 't algemeen terug van de buitenwereld en richt haar geheel en al op zichzelf, op
zijn lichamelijke of psychische persoonlijkheid.
Zoo wordt het of tot auto-eroticus (Narcis) met
meer lichamelijk-masturbaterisch of meer „geestelijk" op zichzelf verliefd karakter, ijdel of betweterig, pharizeeisch, van eigen-volkomenheid
overtuigd.
Al dergelijke pogingen tot ontvluchting hebben de bedoeling, aan de erotiek een onschuldiger,
minder zondigen vorm te geven en doen juist het
tegenovergestelde, in den regel tenminste, daar zij
den eerlijken strijd onmogelijk maken door het
stellen van een compromis. Zij ontspringen ook,
en dat is vooral van gewicht, niet alleen uit het
gebod van den normatieven tendenz. Dit gebod
spreekt van strijd en zelfbeheersching, maar niet
van verbergen en ontloopen. Wanneer het tot een
compromis (vorm van vlucht) komt, dan heeft
daaraan de wensch deel, de kwellende schuld te
ontvluchten, rust te hebben, zichzelf niet eeuwig
te moeten veroordeelen, voor zichzelf (en anderen) te kunnen bestaan, straf en offer te ontwijken.
Deze wensch echter vindt in wezen zijn oor sprong in de neiging tot zelfbehoud, in den zin
van behoud der eigen persoonlijkheid en haar
recht van bestaan, dat door de gevoelens van
schuld in twijfel wordt getrokken.
Zonder veel overdrijving kan men zeggen
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Schuld (in uiterste beteekenis) leidt tot (lichamelijke of geestelijke) zelfmoord, Of wanneer de
drang tot zelfbehoud daartegen opkomt, tot de
vlucht in een „pose", dat wil zeggen in een
houding, die er toe strekken kan, in eigen oogen
en die van anderen als niet-schuldig, niet (zoo)
minderwaardig te verschijnen of te schijnen. Vandaar ook de neiging der individuen van het hier
bedoelde type, naar vertooning, naar het theatrale, naar ironie en dergelijke poseerende levenshoudingen.
Al dergelijke compromissen, (zij ontstaan bij
uitzondering ook in de eerste periode van bewogenheid, zij 't ook onzichtbaar voor de meeste
menschen) hebben in de eerste plaats, zooals wij
reeds zeiden, bet bedenkelijke, dat zij den strijd
minder noodzakelijk doen schijnen en zoo zijn
normale afloop (beheersching) onmogelijk maken. Daarenboven echter ligt er in dergelijke
compromissen (evenals trouwens in het ongebreidelde voortwoekeren van de erotiek) nog een
ander gevaar, dat van groote beteekenis is. Dat
is het levaar van infantilisme voor den geheelen
duur van het leven. Wij verstaan daaronder, zooals wij reeds op 'een andere plaats aangetoond
hebben, een, tenminste partieel, blijven op den
vroeg kinderlijken trap van ontwikkeling, een
gebrek aan volwassenheid, (rijpheid) van het gevoel op den volwassen leeftijd. Het ontstaan van
zulk infantilisme is steeds te wijten aan een stilstand in de ontwikkeling, die normatief zou
verlangd zijn, of een terugglijden van een eenmaal
bereikte hoogte dezer ontwikkeling naar den
vroegeren toestand.
Aangezien zoo iets in tegenspraak is met de
doelbewuste tendenz van bet leven, kan de oorzaak alleen in drift-tendenzen liggen. En zij kan
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van tweeerlei aard zijn. Of de kindertijd is zoo
„schoon", dat het individu er voortdurend naar
terugverlangt en er niet toe kan besluiten, zich
er innerlijk van los te maken en hem te overwinnen ; dit is dan het geval, wanneer (geringe
kracht van de normatieve tendenz en daarmee gebrek aan heftigen strijd op den voorgrond gesteld)
in den kindertijd, door verwennen aan de driften
werd tegemoet gekomen, zoodat de hardere
eischen van het latere leven innerlijk werden afgeweerd. De band met den kindertijd is dan positief. Zij wordt in wezen gekarakteriseerd door
angst voor werk, dat offers vraagt, voor verantwoordelijkheid, voor een beroep in 't algemeen;
als toegevendheid tegenover alle neigingen en als
een poging, om zich eer op elke andere wijze dan
door eerlijken arbeid de middelen te verschaffen,
aan zijn driften te voldoen. Of ook wet, wanneer
het normatieve er sterker in teruggevonden wordt,
als droomerigheid en vervreemding van de wereld.
Doch deze laatste soort spruit reeds meer voort
uit de negatieve infantiele gebondenheid. Deze
ontstaat, wanneer het kind opgroeit met de bier
beschreven compromis-voorstellingen, zonder ze
ooit geheel en al te overwinnen. Wat het dan aan
het verleden vastklinkt, is de ongedelgde schuld,
een besef van niet met zichzelf in 't reine te zijn,
de innerlijke gebondenheid der energie, het ingesteld-zijn op zichzelf en op het onopgeloste conflict: vandaar het parti&le onvermogen, zijn belangstelling op de buitenwereld en op den arbeid
in de buitenwereld te richten. Bijzondere vormen
van dit soort infantilisme zijn tevens al die perversiteiten en de neurotische tweespalt, in zoover
ze dan stereotiep zijn geworden.
Overigens zijn de vormen van infantilisme,
vooral ook door de bijna onoverzienbare menig-
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vuldigheid van alle mogelijke combinaties met
partieel normatieve ontwikkeling, buitengewoon
talrijk en onderling verschillend, en natuurlijk
zijn zij niet alle even gevaarlijk voor de vervulling
van de levenstaak.
Het komt altijd aan op den graad der gebondenheid en dus op den graad der innerlijke belemmering.
Over de paedagogie tegenover de vlucht- en
compromis-vormingen, is, na al wat er reeds over
gezegd is, niet veel nieuws meer te zeggen. Het
komt er in den grond van de zaak ook bier op
aan, in de eerste plaats het overwoekeren van de
erotiek te beletten, die immers de grond-oorzaak
van den nood en daarmede van de pogingen tot
ontvluchten vormt. Dan echter komt het er tegenover bet gevaar tot vluchten vooral op aan, het
betere ik te helpen, vertrouwen te wekken en te
bewaren, schuld-suggesties te vermijden. Deze
taak is des te dankbaarder, daar het altijd gaat
om individuen, die het juiste gevoel en een uitgesproken normatieven wil hebben, dus om waardevolle individuen.
Men zal bijzondere zorg moeten wijden aan
hunne opvoeding tot waarachtigheid en eerlijkheid, in de eerste plaats natuurlijk tegenover zichzelf. Tegenover hen mag men geen oneerlijkheid
of tersluiksheid onopgemerkt laten en men mag
hen nooit in het geloof laten, alsof men zich door
bun pose laat bedriegen.
Eventueel moet men bun, wanneer zij er rijp genoeg voor zijn, dergelijke Bingen - al voltrekken
zij zich onbewust voor henzelf - direkt aanwijzen. Dit zal wel is waar, evenals alle bewustmaking en bet zich uitspreken, in hoof dzaak
eerst in een latere levensperiode met goed gevolg
mogelijk en daarom aan te bevelen zijn. Het zal
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dan, wanneer de compromissen reeds een bepaalden vorm hebben aangenomen, om eigenlijke genezing door opvoeding te doen zijn.
Op een andere plaats zullen wij daarover nog
moeten spreken.
Dit in betrekking tot de speciale opvoeding van
den wil, wat den erotischen kant aangaat in de
eerste bewogen periode. Zij moet voortgezet en
ten einde gebracht worden in de tweede periode
van gelijke strekking, het eigenlijke puberteitstijdperk, dat voor de opvoeding, evenals voor de
autogene ontwikkeling, de tweede en laatste groote
gelegenheid vormt om de liefdesdrift normaal te
vormen en daarmede te beheerschen.
In dit opzicht geldt voor paedagogie van deze
periode, inzoover zij analoog is met den eersten
bewogen tijd , hetzelfde als voor die in dat vroegere tijdperk.
Ingehaald moet worden, wat toen verzuimd
werd of nog niet mogelijk was. De voorwaarden
zijn thans in een opzicht minder gunstig: gewoonlijk zijn er reeds vervormingen aan vooraf
gegaan, die niet zonder meer ongedaan gemaakt
kunnen worden. De kneedbaarheid is niet meer zoo
groot.
Aan den anderen kant beteekent toch ook de
eigenlijke puberteit een vloeibaar en kneedbaar
stadium, een stroom van opgewekte zielskrachten,
die wel krachtig genoeg kan zijn, uit zichzelf of
met doelmatigen steun, de verharde overblij fselen van vroegere verkeerde ontwikkeling op te
lossen of weg te spoelen. Daarbij komen nog
andere, in hoof dzaak gunstige voorwaarden, waarop
eveneens reeds vroeger werd gewezen : het meer
ontwikkelde bewustzijn en de neiging, niet meer
bijna uitsluitend naar individueele, doch ook naar
sociale en cosmische erotiek.
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Deze laatste vormen van de liefdesdrift zijn
geschikt om de onbeteugelde overblijfsels der infantiele individueele erotiek op te slorpen en zó6
over te brengen in een vorm, die, zooals de ondervinding geleerd beef t, veel minder tegenstand
biedt aan de zedelijke zelfbeheersching en de
tusschenkomst der zedelijkheid. Daarom is het
plicht der opvoeding in de puberteitsjaren, deze
sociale en cosmische neigingen in de eerste plaats
te bevorderen, opdat zij hun oplossingswerk aan
wat er verkeerd uit vroegere periodes is overgebleven, kunnen volbrengen. Dit des te eer, daar
de erotische idealen van den puberteits-tijd reeds
op zich zelf met veel werkelijk ideale dingen
verbonden plegen te zijn, ondanks hun sentimentaliteit en „romantiek".
Men mag niet over het hoofd zien, dat in
dezen tijd de normatieve wil zich geweldig inspant, om definitief door te dringen. Daarom is
de jeugd in deze jaren voor al wat groot, goed,
edel, heldhaftig is, zoo ontvankelijk als op geen
anderen leeftijd.
Zeker is alles nog onrijp, romantisch, sentimenteel, dat wil zeggen : met erotische driftmotieven doorweven. Maar dat is juist de gisting;
er kan lets uit groeien. Men moet er zich in verheugen of in elk geval toegevend zijn voor deze
dweeplust, deze Robinsonaden, deze droomen van
staats-, school- en wereldverbetering, deze plannen,
die den hemel bestormen, dit krijgsgeschreeuw
tegen elk „philisterdom", tegen alle vaste vormen,
en welke puberteits-verschijnselen meer voorkomen. Veel hiervan is drift, half-klare erotiek,
zeker.
Maar in den regel ligt er veel in, dat normatief goed is, meer dan wij „philisters" dikwijls
zien willen. En ook de erotiek zelf is in deze
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jaren, voor een groot deel, zooals ik reeds aantoonde, van een soort, dat voor rede vatbaar is.
Als sociale erotiek hat zij zich overbrengen op
socialen arbeid, op de belangstelling voor iets
anders dan den mensch als object van individueele erotiek, voor maatschappelijke verschijnselen,
voor den staat en de ontwikkeling van het menschelijke geslacht. Als cosmische erotiek kan zij
de brug vormen naar wetenschappelijken arbeid
(kennis van den cosmos) naar aestetische vorming, naar zedelijkheid in de eerste, meest omvattende beteekenis van belangstelling voor en
medewerking aan verbetering der werkelijkheid.
En ook de individueele erotiek van de puberteitsjaren - want ook deze vorm ontbreekt niet biedt betrekkelijk gunstige ontwikkelingsmogelijkheden. Zij is ten eerste minder krampachtig en
minder uitsluitend dan die van de infantiele
periode. Daarom is zij minder geneigd tot overdrijvingen in zuiver driftachtigen en speciaal ook
in sexueelen zin. De puberteitsliefde der geslachten
is, wanneer geen ernstige benadeelingen uit het
eerste bewogen tijdperk hun nawerking doen, in
het algemeen een betrekkelijk „reine" liefde dat
wil zeggen, een meer gedisciplineerde liefde, zich
richtend naar de levenstaak een liefde, die niet
meer zoo uitsluitend natuurdrift is, een idealer,
gezonder liefde. Gezonder, normaler, ook daarom,
dat zij meer uitgaat naar individuen van het
andere geslacht, die ongeveer van gelijken leeftijd
zijn en niet meer, zooals meestal in den eersten
tijd van bewogenheid, juist naar ouderen.
Al deze dingen wijzen de opvoeding den weg.
Zij moet de gunstiger mogelijkheden van de nieuwe erotiek zien, herkennen en zich ten nutte
maken. Zij moet de schuimende gisting eerst rustig Naar gang laten gaan, ook wanneer zij voor
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loopig nog weinig normatieve elementen in zich
beef t. Want hoe krachtiger zij is, des te meer ontbindt zij oude verhoudingen, des te meer geeft
zij een gunstigen vorm aan wat moeilijk onder
tucht te brengen is. Zoo moet men aan den erotisch gekleurden drang naar weten tegemoet
komen,. laten politiseeren en schelden, kalm aanhooren, dat afgoden dood worden geslagen. Men
moet rooverbenden laten vormen en geheime genootschappen met de zonderlingste statuten. Men
moet de jonge menschen zich laten voelen als de
kunstenaars en filosofen, de wereld-verwoesters en
wereldverbeteraars der toekomst. En men moet
hen laten toegeven aan hun romantische jeugdliefden met al wat daarbij behoort. Men moet aan
de vlegeljaren hun recht laten en hun tending. Zij
zijn een overgang, maar dat moeten zij ook mogen
zijn. Het is altijd een slecht teeken, wanneer jonge
menschen al te braaf zijn. Dan zijn zij stellig
infantiel te sterk gebonden. Het vuur van den puberteits-tijd is dan niet sterk genoeg om de verharde overblijfsels te doen smelten. Of er is een
gebrek aan levenskracht in 't algemeen, of wel
aan zedelijke kracht, zoodat een goede strijd niet
tot stand komt. Meestal echter is deze braafheid
een teeken van het gevaarlijke infantilisme, van
het vastgeloopen zijn in compromissen, van afgeslotenheid en schijnbare volmaaktheid, speciaal
van auto-erotiek in vele gevallen. De opvoeder
mag aan deze dingen geen voorsprong geven,
doordat hij de braafheid op den voorgrond zet
en de extravagances zonder humor en met verkeerde strengheid, werkelijk philisterachtig en
oude-tante-achtig beoordeelt. Het is zeker gemakkelijker, schaapjes en kleine kinderen te koesteren
dan met jonge revolutionnairen en halfgoden om
te gaan.
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Maar jonge menschen moeten geen kinderen
blijven ; zij moeten mannen en vrouwen worden
en dat gaat niet zonder storm en heftigheid. De
ouders moeten er aan wennen, de kinderen hun
eigen weg te laten gaan en ze hebben hen daarbij
te steunen en hen noch met geweld, noch met
zacht liefdesgeweld terug te houden. Een puberteit, die niet goed wordt doorgemaakt, beteekent
tenslotte benadeeling van de ergste soort, bijna
zooveel als een verloren leven, verloren voor de
volwassen, zedelijke werkzaamheid.
Maar natuurlijk beteekent datgene, wat bier ten
gunste van de puberteits-erotiek gezegd is, niet,
dat deze op zichzelf reeds het ideaal zou zijn, of
dat de opvoeding zich moet bepalen tot toezien
en laten loopen. Ook de puberteits-erotiek is op
zichzelf niet meer dan erotiek; zij 't ook in den
betrekkelijk gunstigsten vorm ; zij is noch reeds
gedisciplineerde erotiek, noch iets, dat tot stand is
gebracht. Dit alles moet zij nog worden, en daar
zij het zonder hulp niet altijd zou worden, heeft
de opvoeding bier iets te doen. Zij heeft in een
woord, ook nu de normatieve tendenz te ondersteunen in den strijd om de heerschappij, of, wat
op hetzelfde neerkomt, ervoor te strijden, dat de
liefdes-tendenz aangewend wordt in de richting
der levensbestemming. Tot dit doel zal de opvoeding zich van de verschillende middelen bedienen, die er toe strekken kunnen, de zedelijke
energie te versterken en aan de tuchtloosheid geen
plaats te geven of haar bestaan te bekorten; wij
kennen deze middelen reeds.
Op dezen leeftijd zal het vooral van belang
zijn, den opvoedeling tot eigen positieve werkzaamheid aan te sporen. Van veel meer belang
dan het zoogenaamde afleidingsmiddel: de sport.
Sport is goed, wanneer zij bet lichamelijke ar-
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beidsvermogen ten goede komt en het niet schaadt.
Sport is ook goed tot herstel en opfrissching der
vitaliteit. Sport is eindelijk, dit kan niet geloochend worden, ook in zekeren zin een middel om
jeugdige erotiek in arbeid am te zetten.
Doch juist bier ligt een gevaar, dat niet over
't hoofd mag gezien, worden. Het gevaar, dat
de sport, terwille van den erotischen hartstocht,
die er zich schijnbaar argeloos in uitleeft en uit
mag leven, terwijl zij tevens het karakter heeft,
alsof er gearbeid wordt, door de sportlievende
jonge menschen in haar zedelijke beteekenis wordt
overschat. Dan wordt de sport als eigenlijk levensdoel beschouwd en zoo met cultureelen arbeid
verwisseld. Of aan alien beroepsarbeid worth
zooveel mogelijk het karakter van sport gegeven
en daarmede wordt deze arbeid versentimentaliseerd, van erotiek doordrongen en tot op zekeren
graad van zijn zedelijken ernst beroofd.
Jonge menschen moesten nooit vergeten - en
wij opvoeders moesten het ook niet vergeten dat sport wel een middel kan zijn om ons in
staat te stellen, cultureel te werken (doch dit niet
altijd is) maar dat zij niet mag worden verward
met zulken arbeid. Wat de jeugd noodig heeft,
is, dat zij leert werken niet, dat zij haar dagen er
mee doorbrengt, zich voor te bereiden tot sportwedstrijden en weer daarvan uit te rusten.
Het is ook een noodlottige vergissing, wanneer
zij zou leeren denken, dat de arbeid van de week
alleen zou bestaan, teneinde het geld en het
„moreele recht" te verdienen om den zaterdagmiddag en den zondag aan de sport te geven,
zoodat het werk in de week als een noodzakelijk
kwaad en de „zondagspraestatie" als eigenlijk
levensdoel wordt beschouwd.
De puberteit is oak de tijd der groote ontvan-
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kelijkheid voor cultureele voorbeelden. De opvoeding moet partij trekken van deze ontvankelijkheid, en zij mag de geestdrift, die mogelijk
aanwezig is, niet in den wortel bederven door
verveling (b.v. bij het geschiedenis- of taalonderwijs) , door vitterij en kleinzielige critiek of door
„de leerstof" dood te werken. In 't bijzonder echter is de puberteit nu de tijd
van het ontwakende en reeds ontwaakte bewustzijn. En daarom is zij de tijd, waarin verklaringen
kunnen worden uitgesproken in den meest uitgebreiden zin, en wat hiervan voor den eersten
bewogen tijd als uitzondering is aanbevolen, moet
nu tot regel worden gemaakt. Wanneer de jonge
mensch de puberteitsjaren verlaat, moet hij zoo
volkomen eerlijk als mogelijk is tegenover zichzelf
staan en zich bewust zijn van eigen innerlijke gesteldheid. De puberteit is de tijd van opvoeding
tot zelf-erkenning, tot klaarheid en tot waarheid. Juist terwij1 de opvoeder door wijs tegemoetkomen en waarlijk vaderlijke belangstelling, het
den jongen mensch mogelijk maakt, zich uit te
spreken, te bekennen en te vragen, ondersteunt
hij krachtig de heilzame werking der puberteit,
zooals hij die beoogt ; deze genezende werking is
daarop gericht, compromissen en ontsporingen uit
vroegere tijdperken weder op te heffen en door
gunstiger levenshouding te vervangen.
Laten wij de „onrijpe" problemen van het
puberteitstijdperk niet onderschatten en bespotten I
Hoe zouden zij reeds rijp kunnen zijn? Rijpe
problemen te hebben, behoort tot den grootsten
arbeid van den volwassen mensch; jonge menschen moeten onrijp zijn. Maar zij moeten rijp
worden, en wij helpen hen daarbij, wanneer wij
op hunne problemen ingaan, inplaats van de oplossing ervan (die dan waarschijnlijk onrijp zal
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blijven) over te laten aan henzelf alleen of aan de
medische, sociale, religieuze of filosofische prikkel-literatuur. Mocht juist de middelbare school
steeds beter de taak begrijpen, die bier voor haar
is weggelegd er bestaat bijna geen dankbaarder
taak voor de opvoeding.
Tenslotte is de puberteit ook de tijd der definitieve overwinning over een verkeerde individueel-erotische levenshouding en over de compromissen. Wij zullen bier niet van de eigenlijke
perversiteit spreken ; deze is het voorwerp van de
genezende opvoeding in engeren zin deze moet
in het algemeen overgelaten worden aan den
psycho-therapeut, die daar speciaal voor is toe-.
gerust, waarvoor echter ook de (latere) puber
teitsjaren bijzonder gunstig zijn. Ook de masturbatie en haar nood zullen wij maar even aanstippen. Wanneer zij in den puberteits-tijd opnieuw
optreedt, zal zij in den regel niet geheel door het
huwelijk overwonnen kunnen worden. Maar het
doel der sexueele opvoeding van dezen tijd bestaat
ook niet eigenlijk hierin, het bestaat in de eerste
en de laatste plaats in de vorming van den wil, in
het vermogen van den opgevoede, de erotiek te
disciplineeren en te beheerschen.
Gewichtiger dan het onderdrukken van de
masturbatie is daarom de opvoeding van het zedelijk vertrouwen, de overwinning van het minderwaardigheidsgevoel, van de angst, de ascetische
gevoels-houding en andere gevolgen en begeleidende verschijnselen van den infantielen erotischnormatieven strijd. Rustig zich uitspreken in de
reeds vroeger aangegeven richting, werkt bier zooals de ervaring leers bevrijdend, genezend,
sterkend.
Het scheen ons noodzakelijk, bij de opvoeding
tot superioriteit van den zedelijken wil, speciaal
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bij de liefdesdrift langer te vertoeven, omdat de
psychologische grondslagen van deze opvoeding,
en misschien ook Naar zedelijke beteekenis, in bet
algemeen niet juist begrepen worden. Nadat wij
nu de beide voornaamste driften afzonderlijk besproken en speciaal den nadruk hebben gelegd op
de taak, de energie te vormen binnen de opvoeding
tot den goeden wil, keeren wij nog eens tot het
begin van dit hoofdstuk terug. Als de goede wil
werd daar aangeduid : eerbied voor wat-moet-zijn,
gepaard met een maximum aan zedelijke energie.
Wij hebben reeds vroeger (uitvoerig in „das
Ziel der Erziehung") aangetoond, dat wat-zijnmoet identisch is met den Goddelijken wil, en
dat juist daarom onze „goede wil" gelijk te stellen is met het ideaal der vroomheid. Want
vroomheid beteekent, volgens de ideale opvatting,
overal: onvoorwaardelijke erkenning van den
goddelijken wil, als het richtsnoer, waarnaar wij
ons moeten rkhten, welke erkenning niet ophoudt bij den enkelen eerbied, doch tevens de
energie in zich sluit tot beheersching van onze
driften en daarmede tot den wil, in zedelijk
opzicht zooveel mogelijk tot stand te brengen.
Daarom is de opvoeding tot den goeden wit
niet anders dan de opvoeding tot vroomheid.
Hem, wien deze formuleering nog een paradox
mocht toeschijnen, verwijzen wij nogmaals naar
„das Ziel der Erziehung" dat wij bier niet herhalen kunnen. Het zou opvallend kunnen lijken,
dat wij desondanks in dezen samenhang nooit gesproken hebben over wat men gewoonlijk „religieuze opvoeding" noemt.
Hierover hebben wij tweeerlei dingen op te
merken. Ten eerste ligt in de uiteenzettingen, die
wij tot nu toe neerschreven, het meeste besloten,
dat tot de goede opvoeding in vroomheid be-
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hoort, ofschoon het woord zelden is voorgekomen; wij verwijzen in 't bijzonder naar de uiteenzettingen over eerbied voor wat-zijn-moet.
Bovendien echter zijn wij nog niet geheel aan
't einde; doch wij hebben nog een en ander over
religieuze opvoeding te zeggen, dat in nauwer verband tot het gewone begrip daarvan zal staan.
Dat vroomheid het eerste en fundamenteele gedeeltelijke doel van alle goede opvoeding vormt,
spreekt evenzeer vanzelf als dat zij identisch is
met den goeden wil.
Dit is het eerste wat wij willen vaststellen en
waarop wij den nadruk willen leggen. Er bestaat
geen welopgevoedheid zonder vroomheid. En wij
weten, dat erkenning van wat-moet-zijn niet
anders mogelijk is, dan als erkenning van den ab
soluut geldenden en dwingenden wil der Godheid,
die wij willend, dat wil zeggen persoonlijk denken,
of liever, beleven. God is de eischende, die door het
geweten spreekt en zich doorzet in onze normatieve neigingen. Wij zijn door hem gegrepen ; dat
is de grond van onzen strijd tot beheersching
onzer driften en daarmede tot het zedelijke
arbeidsvermogen.
Hierover behoeft verder geen woord verloren
te worden. Wel echter moet nog de aandacht
worden gevestigd op den waan, als zou zedelijke
opvoeding zonder religieus karakter mogelijk zijn.
De religie-vrije moraal-paedagogie is een gewrocht
van de oppositie. Misschien was het enkel de bedoeling, te opponeeren tegen verkeerd begrepen
vroomheid en tegen een karikatuur van de werkelijk religieuze opvoeding. Misschien; misschien
ook tegen vroomheid in 't algemeen. In elk geval
is er paedagogische nonsens uit voortgekomen,
hetzij dan dat men werkelijk zedelijkheid „vrij-vanreligie" wil, of dat men in den grond van de zaak
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alleen tegen verkeerde opvatting van vroomheid
wilde opponeeren en nu, het kind met het vuile
badwater weggooiend, alle vroomheid en alle religieuze opvoeding voor verkeerd aanziet. Zedelijkheid is, volgens haar ideaal, volkomen, werkzame
overgave aan wat-zijn-moet, volkomen energieke erkenning van den plicht door de daad. En vroomheid is dezelfde erkenning in de gezindheid, in het
bereid zijn tot de daad, met wat karakteristiek is
voor dat gansche complex van belevingen : het besef
van wat-zijn-moet als inhoud van den bovenwereldlijken, dat wil zeggen, goddelijken wil.
Daarom vormt vroomheid altijd den noodzakelijken
grondslag der zedelijkheid, of wij ons duidelijk
bewust zijn van dezen grondslag of niet, en of men
aan den goddelijken wil of aan God zelf dezen of
dien naam geeft en Hem zich in zijn fantasie zoo
of anders voorstelt.
(De godsdiensten onderscheiden zich niet door
het ideaal zelf der vroomheid, dat in hen gestalte
zoekt te krijgen, maar primair alleen door de intensiteit en de reinheid der vroomheid, die er in belichaamd is, en secundair door de opvatting van
den goddelijken wil en door de religieuze voorstellingen en gedachten, die hieruit ontspringen) .
Het is dus onzinnig, een mensch tot zedelijkheid te willen opvoeden zonder opvoeding tot
vroomheid. Men moet alleen vroomheid niet verwarren met een of ander dogmatisch „geloof" of
een dogmatische- voorstelling. Dogma's zijn in het
beste geval secundaire vormgevingen, die uit religieuze grondslagen opwellen, maar op zichzelf
relatief zijn en onderworpen aan historisch-menschelijke voorwaarden.
Een opvoeding tot zedelijkheid, „vrij van religie" is daarom een houten ijzer. Of zij is werkeOpvoeding
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lijk opvoeding tot zedelijkheid; dan gaat zij ook
in religieuze richting. Of zij is werkelijk niet
religieus; dan echter is zij geen opvoeding tot
zedelijkheid. Tenzij men ander zedelijkheid een
of ander surrogaat verstaat, een sentimenteeldriftachtige pseudo-zedelijkheid. Het laatste is het
geval, wanneer men het „zedelijke" beroep, dat
men tot den opvoedeling richt, op het „wel begrepen belang" grondt. Waarbij het „belang"
eenvoudig het (meer of minder gedisciplineerde)
eigenbelang is. Men zegt dan aan het kind, dat
bet hem op een of andere wijze slecht zal gaan,
dat het de achting der menschen zal verliezen
of zich aan hun vergelding blootstellen enz.,
wanneer het zijn gedrag niet zoo of zoo (in
zedelijk opzicht) inricht. En niet anders is het
geval met het speculeeren op de sentimentaliteit in
engeren zin, op de erotisch-sociale: op medelijden,
medegevoel enz. Dit alles is niet zedelijk, doch
altijd nog voor-zedelijk. Doet men echter een beroep op het geweten en grijpt men dit begrip aan
met den ernst, die in het geweten woont, dan
doet men in elk geval een beroep op de innerlijke
beleving die aan onze echte zedelijkheid sub jectief ten grondslag ligt. Maar dan leidt de consequentie ook tot de onvoorwaardelijke erkenning
van het bovenwerkelijke als van den wil, die ons
is opgelegd. Want wij ervaren in ons geweten
dat wat-zijn-moet, juist als den absoluten goddelijken wil, zoodra wij onbevangen en eerlijk zijn.
Een opvoeding tot zedelijkheid, opgebouwd op
het geweten, is dus religieus gericht, of men dit
erkennen wil of niet.
Inderdaad is alles, wat wij over de opvoeding
tot den goeden wil gezegd hebben, juist daarom
noodig voor de opvoeding tot zedelijkheid, omdat
het dienstbaar is aan de opvoeding tot vroomheid.
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Speciaal over het geweten zullen wij nog moeten
spreken.
Het is hier echter de plaats, over de religieuze
cpvoeding in een meer speciale beteekenis te
spreken, over het zoogenaamde „godsdienstonder
wijs". Vooraf zij opgemerkt, dat het belachelijk
is, dit door godsdienstloos „moraal-onderwijs" te
willen vervangen. Wanneer zulk onderwijs werkelijk religie-loos is, is het in 't belang van de
opvoeding van te voren te verwerpen. Wordt er
echter slechts een beteren vorm van de zedelijke
en daarmee religieuze opvoeding bedoeld, dan mag
men het niet religieloos noemen ; en er zou eerst
nog over te praten zijn, wat de beste vorm is.
Zooveel is zeker, dat de gebreken, die men in
't algemeen aan het geijkte godsdienstonderwijs
verwijt, ook het moraal-onderwijs niet minder
vaak zullen aankleven.
Hiermede komen wij tot de vraag, die ons bier
moet bezighouden, tot de kritiek op bet „geijkte''
godsdienstonderwijs.
Het spreekt vanzelf, dat zulk een kritiek mogelijk is en geoorloofd; maar zij mag, evenals alle
paedagogische kritiek, alleen aangewend worden
in 't belang van de opvoeding en van werkelijke
paedagogische gezichtspunten uit. Nu is er geen
twijfel aan, dat ons godsdienstonderwijs in kerk
en school de religieuze opvoeding dienen wil, dat
het dus, volgens zijn ideaal doel, in overeenstemming is met het doel der opvoeding. Een andere
vraag is, of het overal dienstbaar is gemaakt aan
dit doel, of het dus uit methodisch oogpunt ook
aan te bevelen is. Nu is een dergelijk methodisch
onderzoek echter in zoover niet algemeen door te
voeren, dat niet alle godsdienstonderwijs in
methodisch opzicht gelijkwaardig is. Want het
komt nergens aan op zekere uiterlijke vormen der
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opvoeding, maar steeds op den geest, de persoonlijkheid en de wijze, waarop deze wordt doorgevoerd. Men kan dus stellig „het godsdienstonderwijs" niet zoo maar goed noemen of verwenschen.
Men kan alleen ongeveer zeggen, hoe het ingericht en hoe het niet ingericht moet zijn om zijn
doel methodisch te dienen.
Op zichzelf laat zich zeker niets inbrengen
tegen bijzondere „lessen", die speciaal aan de religieuze bezinning en opvoeding gewijd zijn. Alleen
moet men natuurlijk niet denken, dat zulk godsdienstig onderricht dan genoeg is voor de religieuze opvoeding. Heel de opvoeding moet veeleer
door een religieuzen geest gedragen zijn en vroomheid-vormend werken ; in elk geval moet elke
vorming van den wil, vorming van den vromen
wil zijn. En zoo is het eerste, dat van het gods dienstonderwijs verlangd moet worden, dit : dat
de uitwerking ervan niet overschat wordt en dat
het in heel de opvoeding past. En dan moet men met zichzelf uitmaken, wat
men wil met deze speciale lessen, aan welken kant
of welke soort van den vromen wil zij gewijd
moeten zijn. Hierbij is in de eerste plaats op te
merken, dat men onderscheiden moet tusschen
„les over religieuze dingen" en religieuze opvoeding. De les, bijvoorbeeld over het ontstaan
en de geschiedenis van ten godsdienstvorm, of
over den inhoud der dogma's enz : zal goed zijn;
dock vooral goed voor de vorming van het oordeel
en in elk geval niet direkt voor de vorming van
den wil. Zulk onderricht is daarom misschien ook
dienstig voor de religieuze opvoeding, ze dient
deze echter niet direkt en niet wezenlijk. Men
mag nooit religie verwarren met weten en religieuze opvoeding met vorming van zelfbelijding.
Voor het godsdienstonderwijs blijven deson-

DE OPVOEDING TOT DEN GOEDEN WIL

213

danks nog twee mogelijkheden over om werkelijk
in de richting van het vormen van vroomheid te
werken. Ten eerste is daar de directe persoonlijke
beinvloeding van den opvoeder aan de hand van
het zich uitspreken over religieuze dingen ; en dan
de indirecte beinvloeding door het teekenen van
vrome persoonlijkheden en religieus opgevatte ge
schiedenis. Beide zijn bovendien ook uitstekende
en vruchtbare mogelijkheden, wanneer zij met takt
worden benut, en terwille daarvan kan het godsdienstonderwijs heel goed van bijzonder groote
waarde zijn in den zin van opvoeding tot religie.
Maar het moet zich dan ook op deze bedoeling
concentreeren en haar met psychologisch begrip
volgen.
Godsdienstonderwijs, dat hoofdzakelijk bestaat
in 't instampen en overhooren van spreuken en
half begrepen verzen of zoo iets, dat eenvoudig
een nieuw leervak naast andere vormt, of dat niet
gedragen wordt door echten religieuzen zin bij
den leeraar, kan natuurlijk beter gemist worden.
En, zooals vanzelf spreekt, ook het godsdienstonderwijs, dat inplaats van tot vroomheid op te
voeden, de suggestie van een of ander religieus gekleurd bijgeloof op den voorgrond stelt; doch bierover valt verder niets te zeggen.
Wij hebben ons bij de psychologie en paedagogie van den goeden wil, lang opgehouden ; over
de methodiek van de overige gedeeltelijke doeleinden zal minder te zeggen zijn. Dit komt ten
deele daardoor, dat vele dingen bier besproken moesten warden, die ook voor de andere
gedeeltelijke doeleinden van beteekenis zijn en
waarheen dan eenvoudig verwezen kan worden.
Bovendien meenden wij in 't bijzonder aan de
psychologie der driften en aan den ontwikkelingsstrijd onze opmerkzaambeid te moeten wijden,
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omdat hierover in 't algemeen en vooral wat de
vroege kindschheid betreft, bij velen nog het
meest elementaire inzicht ontbreekt. Tenslotte zijn
wij ervan overtuigd, dat de opvoeding tot den
goeden wil ongetwijfeld het gewichtigste deel van
de geheele opvoeding is. Zeker is zij de grondslag
ervan en voor al bet verdere onontbeerlijk. Alle
andere gedeeltelijke doeleinden zouden voor de
heift of meer dan de helft bereikt zijn, wanneer de
vorming van den wil voleindigd was. Wij zullen
altijd opnieuw zien, hoe sterk het zedelijke inzicht, bet vermogen tot oordeelen, de daadkracht
voor bet beroep, afhankelijk zijn van de richting
en de kracht van den wil.
Daarom scheen bet wel de moeite waard, bij
het hoofdstuk der wilsvorming langer to blijven
stilstaan. -

DE OPVOEDING VAN HET GEWETEN

ET tweede gedeeltelijke doel van de
opvoeding vormt het vermogen van
den opvoedeling tot zedelijk inzicht,
dat wil zeggen tot de zekerheid
over wat de inhoud is van den plicht
en speciaal van zijn plicht, zijn bestemming, zijn
levenstaak. Wij zeggen uitdrukkelijk: het vermogen er toe. Want het zal er moeilijk om te doen
kunnen zijn, in den loop der opvoeding een afgesloten zekerheid te verkrijgen over wat goed is te
doen, ook in principieel opzicht, een zekerheid,
voor alle toekomstige gevallen en toestanden gereedgemaakt. Wanneer de jonge mensch maar zoo
ver gebracht kan worden, dat hi] bet innerlijke vermogen bezit, in elke toekomstige situatie den juisten weg te vinden. Het vinden van den juisten weg
moet zijn eigen zaak zijn, in verband met den toestand van dat oogenblik ; de opvoeding heeft er
alleen voor te werken, dat het vermogen er toe
verkregen wordt. In elk geval zal dit vermogen
langs geen anderen weg verworven kunnen worden,
dan door bet vormen van zekere leidende grondslagen der zedelijkheid, speciaal der persoonlijke zedelijkheid in 't algemeen, die dan den grondslag
en de richtings-aanwijzer voor de geheele toekomst
vormen.
Zoo zal bet ook de taak der opvoeding zijn, bet
kind te helpen aan klaarheid over datgene wat
men zijn levensberoep (het maatschappelijke beroep met meer of minder duidelijke omschrijving
en begrenzing mede ingesloten) zou kunnen
noemen.
Wij bedoelen daarmede de richting, waarin hij
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zijn plicht in 't bijzonder uit moet oefenen, den
vorm, waarin hij zijn levenstaak vervullen moet.
Zoo is vorming van het zedelijk inzicht tegelijk
opvoeding tot zekerheid omtrent het persoonlijke
beroep.
De goede wil is de principled juiste houding
tegenover wat-zijn-moet in 't algemeen en speciaal tegenover den persoonlijken plicht, tezamen
met de energetische mogelijkheid, deze houding
tegenover alle verzoekingen te bewaren. Maar om
deze goede gezindheid in praktijk te brengen, is
bet noodig, dat bet individu tot klaarheid is gekomen over wat goed en wat niet goed is, dat het
zekerheid heeft over den inhoud van zijn plicht.
Deze zekerheid kan hem niet van buiten-af gegeyen worden hoogstens kan hij van buiten-af geholpen worden om er over tot klaarheid te komen.
Wij verwijzen bier naar datgene, wat daarover
(traditie, openbaring enz.) in „das Ziel der Erziehung" gezegd is, zooals in 't algemeen de uiteenzettingen daar over bet tweede gedeeltelijke
doel en in 't bijzonder over het geweten als voorafgaand gedacht zijn.
De zekerheid omtrent den inhoud van onzen
plicht welt echter niet in „onszelf" op, wanneer
wij „onszelf" begrijpen, wat betreft onze „natuur" en de driften, die ons drijven. Doch zij is
een kwestie der aan ons gedane openbaring van
den goddelijken wil. De inhoud van dezen wil,
zooals hij zich speciaal tot elk individu op zichzelf wendt, is de inhoud van den plicht van dit
individu. Maar de plaats van deze openbaring is
tenslotte het geweten, dus Loch iets, dat niet
vreemd is aan de persoonlijkheid.
In bet geweten, dat een menigte vormen heeft
- van het „instinctieve" gevoel voor het normatieve, het zedelijk gezonde, het gunstige voor de
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ontwikkeling af, tot het bewuste, klare denken
over recht en onrecht toe moet de inhoud van
den plicht begrijpelijk worden voor het individu.
Het geweten is het orgaan, waar de plicht begrepen wordt. Maar zooals alle menschelijk-beperkte
organen kan ook het geweten onvolkomen zijn en
daardoor, tenminste voorloopig, ten deele niet
deugen tot het vervullen van zijn speciale taak.
Dan wordt de boodschap van wat-zijn-moet niet
scherp of niet goed begrepen; de inhoud van den
plicht wordt in het geweten vertroebeld. Was het
geweten van begin-af een volkomen orgaan, berekend voor zijn taak, dan had het geen ontwikkeling tot zedelijke zekerheid meer noodig en
daarom ook geen opvoeding tot zedelijk inzicht.
Dit inzicht zou dan zonder meer op elk oogenblik mogelijk zijn, de zekerheid van de persoonNice bestemming zou steeds aanwezig zijn. Doch
juist dit is, volgens de ondervinding, niet het geval. Het meest in 't oog vallende bewijs hiervoor
is het vaak wankele en tweeslachtige karakter van
het empirische geweten. De waarheid zelf, ook de
zedelijke waarheid van den plicht, is, volgens Naar
wezen, niet wankelend, en zij is vrij van tegenspraak in zichzelf, zooals de Idee dat is. - Daarom bestaat er tweespalt tusschen het geweten, zooals het in 't algemeen is, en het geweten, zooals
het moest zijn. Deze tweespalt moet overwonnen
worden door de normale ontwikkeling tot rijpheid
van het individu: het geweten moet tot een
volkomen orgaan groeien. Dit kan in het gunstigste geval „vanzelf", door zelf-ontwikkeling gebeuren. Gewoonlijk echter heeft dit proces steun
noodig, die evenzeer in positieve eischen kan bestaan als in het verwijderd houden van wat schaden
kan en de ontwikkeling belemmeren. Juist dit
steunen is het tweede deel der taak van alle op-
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voeding. Daarom laat zich deze taak, die van de
opvoeding tot zedelijk inzicht, ook als taak tot
vorming van het geweten karakteriseeren.
Elke onvolkomenheid van het geweten kan teruggebracht worden tot het inmengen van driftachtige elementen in de zuiver normatieve levenshouding, zooals wij dit reeds in „Das Ziel der
Erziehung" hebben aangetoond. Wanneer eenmaal de „vorm" van het geweten, de overtuiging
van recht en onrecht, bestaat, kunnen ook Touter
driftachtige elementen dezen vorm binnensluipen,
en enkel driftachtige wenschen verschijnen dan
aan het individu als objectieve juistheden of waarheden. Op deze wijze is al het wankele en alle
tegenspraak in het geweten to verklaren. Hierbij kan het gaan om driftachtige vertroebelingen
van momenteelen aard of om stereotiep geworden
verkeerde „vaststellingen" ; de laatste stammen gewoonlijk reeds uit den strijd van de vroege
kindschheid en zijn de gewetensachtige neerslag
van compromissen, zooals wij deze reeds hebben
leeren kennen.
Deze vaststellingen kunnen autogeen, zonder
vreemde inmenging, ontstaan zijn. Zij kunnen
echter ook zoo zijn geworden, dat de opgroeiende
mensch zich nauw aansluit bij een menschelijke
autoriteit, of omgekeerd, zich blindelings daartegen
verzet.
Wij kennen beide gebeurtenissen eveneens uit
vroegere uiteenzettingen. In geval van de positieve
identificatie bestaat de onvrijheid van geweten in
een half driftachtig, tenminste onzelfstandig en
blindelings zich aansluiten bij de autoriteit; in het
geval der „negatieve identificatie" (identificatie met
het tegenovergestelde) , gaat het om een revolutionaire en eveneens driftachtige, onvrije houding van.
verzet. - De autogene vertroebelingen of vaststel-
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lingen zijn steeds van dien aard, dat egolstische of
erotische verlangens zich vermommen als bevelen
van het geweten of tenminste daarmede verwisseld worden; hetzij op zichzelf of als ongedisciplineerde trekken van die compromis-vormingen
uit den kinder- of jongelingitijd (ascese, boete,
bijgeloof, perversie, auto-erotiek, verdringing etc.)
die half onbeheerschte drift, half goeden normatieven wil beteekenen.
Hieruit volgt, dat vorming van het geweten
in de eerste plaats opvoeding tot vrijheid (nietgebondenheid) van het geweten moet zijn. Tot
bevrijding, ten eerste van het vasthouden (met half
of heel driftachtig karakter) aan Touter menschelijk, uiterlijk gezag, doch ook tot bevrijding
van autogene gebondenheden, bijvoorbeeld in de
gedaante van die compromissen. Zoo wordt dan
de zuiverheid van het geweten voorbereid, dat wit
zeggen, het vermogen, zijn zedelijke overtuiging
ook in de toekomst zuiver te houden van deze
inmenging der driften. En daar, door zulk een
opvoeding, wanneer zij gelukt, de wankelingen en
tegenspraken van het geweten, met de troebelingen, vanzelf moeten verdwijnen, leidt de aangegeven en nog uitvoeriger te verklaren wijze van
handelen in de richting van het eigenlijke doel :
het rijp warden van het geweten.
Men ziet bier reeds, dat gewetensvorming in
de praktijk niet te scheiden is van wilsvorming, ja,
dat de vorming van den wil de gewichtigste voorwaarde, of zelfs het hoofdbestanddeel van de gewetensvorming uitmaakt. Wel is waar heeft de
vorming van 'den wil alleen betrekking op de
formeel juiste houding tegenover wat zijn moet;
haar doe! is het vermogen tot volkomen overgave
aan den plicht, onverschillig wat de inhoud van
dezen plicht is of zijn zal,
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Terwijl gewetensvorming tot het andere vermogen wil leiden, juist den inhoud van den plicht
goed te begrijpen. Doch in werkelijkheid is de verhouding, zooals wij reeds zeiden, zoo, dat de
(wezenlijke) voorwaarde voor dit juiste begrijpen
juist die volkomen overgave is, die zuivere wil,
het goede te dienen, die absolute eerbied voor den
goddelijken wil als zoodanig en dat vermogen,
de driften (alle mogelijke oorzaken der vertroebeling van het zedelijke oordeel) te beheerschen.
Men moet den wil hebben, het goede te herkennen, wanneer men de mogelijkheid daartoe hebben zal. De wil, het te herkennen,komt echter
voort uit den wil, het te erkennen. Wie zich van
te voren tegen de overgave aan den goddelijken
wil (aan den plicht) bewust of onbewust verzet,
die bezit ook niet die zuivere, zedelijke belangstelling in dezen wil, die de eerste voorwaarde is
voor het tot stand komen van de zuivere zedelijke
ervaring. Eerst moet men er toe besloten zijn en wel met voile energie het goede te dienen,
dan eerst kan men hopen, het juist te begrijpen.
Wie echter hiertoe besloten is en wiens besluit de
noodige energie bezit, die is principieel meester
over alle mogelijke vertroebelingen door drifter',
en daar alle vertroebelingen van het zedelijke oordeel tenslotte vertroebelingen door eigenwillige
driften en drift-vaststellingen zijn, die er doorbeen spelen, is met dien goeden wil principieel de
mogelijkheid gegeven voor de zuivere zedelijke
pnderscheiding of tenminste voor de eindelijke
zuivering van dit begrip.
En dit verband moet ook aan 't Licht komen
in de praktijk der opvoeding en aan deze de richting wijzen. Terwijl wij de kinderen opleiden tot
onvoorwaardelijken eerbied voor den goddelijken
wil en terwijl wij hen helpen, hunne driften onder
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tucht te brengen en klaar te houden om den plicht
te dienen, scheppen wij tegelijk den grondslag voor
het zedelijk inzicht. Wij vormen het geweten door
de gezindheid (den wil) te vormen. Terwijl wij
beletten, dat menschelijk en goddelijk gezag met
elkander verwisseld worden, voorkomen wij, dat
de inhoud van den plicht, door den inhoud van
menschelijke eischen vertroebeld wordt. En terwijl
wij compromissen en valsche vaststellingen van
den wil trachten te verhinderen of te genezen, werken wij voor de vrijheid en daarom echtheid van
het erkennen van den plicht. Veel, dat over de
opvoeding tot den goeden wil gezegd is - of
eigenlijk alles geldt dus zonder meer als gids,
ook voor de vorming van het geweten. Wat wij
hier nog in 't bijzonder te zeggen hebben over
de vorming van het geweten, mag dus slechts als
aanvulling en ten deele specialiseering van wat
reeds gezegd is, opgevat worden.
Tevoren echter komen wij op een vraag terug,
die ons reeds veel vroeger heeft beziggehouden
en die toen op den achtergrond is geschoven. De
inhoud van den plicht is voor ieder mensch afzonderlijk, de inhoud van zijn bestemming. Doel
van de geheele opvoeding is, den mensch tot het
vervullen van deze bestemming in staat te stellen.
Wij hebben te zijner tijd gewezen op de algemeenheid van dit Joel en op de noodzakelijkheid, die
daaruit volgt, om er een formeel karakter aan te
geven.
Wij hebben aangetoond, dat het niet de zaak
van een algemeene opvoedingsleer kan zijn, den
inhoud van den plicht, noch voor alle menschen,
(zulk een inhoud bestaat strikt genomen niet)
noch voor een specialen mensch aan te geven,
(dit zou zonder dien mensch te kennen niet mogelijk zijn)
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Wel echter, zeiden wij, behoort het tot de taak
van een opvoedingsleer, aan te geven, hoe in een
bijzonder geval de inhoud van den plicht en daarmede de bestemming van den opvoedeling te yinden is en zoo het farmeele doel der opvoeding bij
een bepaalden, individueelen inhoud bereikt kan
warden ; dit echter is een kwestie van methode.
Hier zijn wij nu aangeland bij dat punt der
methode, waar van deze bestemming - inhoud
van den plicht - gesproken moet worden. De
vorming van het geweten is juist en precies de
weg daartoe.
Haar beteekenis is deze, dat de leerling zijn bestemming, den inhoud van zijn plicht, leert begrijpen. Dat kan niet in eens gebeuren, doch
slechts door een proces van de, door opvoeding
gesteunde, innerlijke ontwikkeling en rijpheid. De
bestemming kan niet van begin-af begrepen worden ; dit begrijpen zelf vormt een taak, is zelf een
plicht. Zoo kan ook de opvoeding of de opvoeder niet van te voren weten, wat de persoonlijke
bestemming is, tot welker vervulling hij den opvoedeling in staat moet stellen. Hij weet alleen,
dat hij hem tot het onderscheiden van dezen plicht
op te voeden heeft. Hoe, dat moet aangetoond
worden, inzoover het niet reeds bij gelegenheid
van de wilsvorming aangetoond is.
Uit wat zooeven gezegd is, volgt echter in
ieder geval reeds tweeerlei. Ten eerste dit, dat
het inzicht in den inhoud der bestemming en
daarmede de vorming van het individueele doel
der opvoeding, zooals bet volgens zijn inhoud
bepaald is, tenslotte zaak is van den opvoedeling
zelf, en slechts in zooverre zaak van de opvoeding, als zij hem tot de mogelijkheid van dit
inzicht den weg moet wijzen. Het geweten van
den jongen mensch is de plaats, waar de inhoud
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van het doe! der opvoeding voor dit geval op zichzelf
bepaald moet worden dat is niet van buiten-af uit
te maken. En het bepalen van deze bestemming wil
tijd hebben, stelt zelf reeds een niet geringe mate
van ontwikkeling en daarmede ook „formeelen"
opvoedingsarbeid op den voorgrond. Zij ontstaat
langzamerhand, teekent zich eerst langzamerhand
duidelijker af, onbestemd en vaag eerst, wankelend, troebel en vol tegenspraak. Maar zij moet
helder worden en daarvoor juist is er de vorming
van het geweten. Hieruit volgt nog dit : De opvoeder moet zich
van deze dingen bewust zijn. Hij moet het geweten van den opvoedeling (dat langzamerhand
gevormd wordt) overlaten aan zijn bestemming
en niet eigenmachtig en van te voren hem een
levenstaak suggereeren of hem een individueele bestemming willen opdringen.
Door zulk meesteren is reeds veel onheil gesticht. En daar het proces, ook waar het door de
opvoeding ondersteund wordt, een langzamen
gang gaat, moet de opvoeder geduld hebben en
wachten kunnen. Ook dat wordt dikwijls genoeg
vergeten.
Dit wil niet zeggen, dat de opvoeder het niet
zou mogen wagen, ook voor dat alles tot helderheid is gekomen, aan den jongen mensch in 't
algerneen eischen te stellen, die de beteekenis hebben van plichten. Wij hebben op de belangrijkheid
van zulke eischen voor de vorming van den wil
nadruk gelegd. Het paedagogisch onmogelijke of
tenminste bedenkelijke van zulke plichtmatig opgevatte en aan het kind als plichtmatig voorgestelde eischen, zou slechts dan bestaan, wanneer de
opvoeder, •v6Ordat het geweten van het kind
geheel is opgevoed, volstrekt niets kon weten
omtrent zijn plicht en levenstaak. Hij zou dan

224

DE OPVOEDING VAN HET GEWETEN

tenminste in het duister tasten en nooit veilig
zijn voor mistasten, en dat zou, al ware het niet
onherstelbaar, toch bedenkelijk zijn. Doch die
volkomen onzekerheid bestaat niet voor een opvoeder, die zelf in zedelijk opzicht eenigszins opgevoed en psychologisch niet geheel en al onbekwaam is.
Wie zijn eigen plicht kent en daarenboven begrip heeft van het bijzondere der individualiteiten,
bezit de voorwaarden voor een zekere mate van
begrip, ook van vreemde plichten. En overigens
zijn wij alien menschen, die, ondanks hun verschillen, aan elkaar verwant zijn en daarom ook
verwant, wat den inhoud van hunne levensplichten
betreft. Wel is waar bestaat er, strikt genomen,
geen algemeene plicht, maar er bestaan zeer veel
individueele plichten, die van mensch tot mensch
aan elkander verwant zijn.
Nog' afgezien van de „formeele" plichten, zooals zij in het algemeene doel der opvoeding zijn
uitgedrukt : goede wil ; zedelijk inzicht ; vermogen
tot oordeelen ; daadkracht ; en wat zij nog aan
speciale plichten in zich sluiten. Omdat dit zoo
is, behoeft de goed opgevoede opvoeder, die niet
van psychologisch talent ontbloot is, niet bang te
zijn, aan het kind zekere eischen als plichten voor
te stellen.
Wanneer hij hierbij maar voorzichtig is en zich
werkelijk vooreerst (totdat het zedelijk inzicht
van het kind zelf zoover is) houdt aan datgene,
dat men zonder gevaar voor al te groote vergissingen als „algemeene" of beter, aan elkander
verwante plichten, voor alle menschen kan betitelen. Deze voorzichtigheid geldt vooral, zooals
wij reeds hebben aangetoond, tegenover het vaststellen van het eigenlijke zoogenaamd individueele
„beroep".
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Maar er komt nog iets anders bij, dat den opvoeder in staat stelt, van zichzelf uit en zonder
dat nog het eigen geweten van het kind opgevoed
genoeg is om er „ja" op te kunnen zeggen, zelfs
meer bepaalde individueele eischen te stellen. Dit
andere is de (op den voorgrond gestelde) bekendheid
met de psychologie van het kind, volgens zijn individualiteit en dit zoowel volgens de natuurlijke
als naar de normatieve individualiteit. Iedere jonge
mensch heeft bepaalde „talenten" (hierover later
meer) en het is zonder meer duidelijk, dat deze
talenten in zekeren zin de levenstaak bepalen ; in
dezen zin, dat geen levenstaak op een gebied kan
liggen, waarvoor geen talent bestaat.
Kent nu de opvoeder - en hij moet zoo spoedig mogelijk zoo ver komen - de speciale talenten van zijn opvoedeling en daarenboven zijn
verderen aanleg, vooral ook da;t deel van zijn
aanleg, dat met het „gevaarlijke" (de drifted)
samenhangt, dan bezit hij een aanknoopingspunt
voor het inzicht in de persoonlijke bestemming en
daarmede tevens voor het stellen van individueele
opgaven. Waarbij echter opnieuw een zekere terughoudende bescheidenheid en wijze voorzichtigheid op haar plaats zijn.
En tenslotte moet de opvoeder - en dit kan hij
vroeger dan het kind zelf - de symptomen van
bet ontwaken van het kinderlijke geweten vlijtig
volgen en zich daaruit bewust worden van de
individueele normatieve richting, waarin bet kind
gaan moet.
In verband met de klaarheid omtrent menschelijke plichten (de forrneele in 't bijzonder) in 't
algemeen, en met het ontdekken van de individueele talenten, wint hij hieruit nieuwe aanwijzin-gen voor bet stellen der juiste eischen.
En dan moet er nog iets in 't oog worden geOpvoeding
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houden. Het is noodzakelijk, aan den opvoedeling
zekere eischen te stellen en daaraan het karakter
van plichten te geven, zelfs wanneer deze eischen
niet in de definitieve richting van zijn individueelen plicht zouden liggen. Noodzakelijk voor de
vorming van den wil, maar ook voor de vorming
van het geweten.
Voor de Jaatste reeds daarom, omdat „studeeren
boven probeeren" gaat. Inderdaad is het een oude
ervaring, dat men werken moet, en wel in een of
andere richting, (bijna onverschillig in welke) om
te ontdekken, waartoe men bestemd is, of tenminste om zich het vermogen te verwerven om dit te
ontdekken. Daarom mag men niet toestaan, dat
de jonge mensch de handen in den schoot legt, in
afwachting, dat zijn persoonlijk beroep hem geopenbaard zal worden doch men moet hem laten
werken, een taak op zich laten nemen en een taak
laten vervullen, op gevaar af, dat dit werk niet
precies in overeenstemming is met wat hij zich
als individueele plicht zou stellen, wanneer zijn
geweten reeds volkomen was ontwikkeld. Want
juist en waarachtig bij het vervullen van arbeid,
die hem is opgedragen, moet en zal zijn persoonlijk geweten opengaan, al uit zich dit misschien
in het verwerpen van wat hem van buiten-af
was opgelegd.
Zoo mag ook van dit gezichtspunt uit, de opvoeder niet bang zijn, aan het kind eischen te
stellen, die naar hun inhoud bepaald zijn.
Hij mag niet bang zijn, zijn persoonlijk gezag,
althans voorloopig, in de plaats te stellen van het
nog niet ontwikkelde en in elk geval nog niet rijpe
kinderlijke geweten. Altijd natuurlijk met de voorzichtigheid, die wij reeds aanbevolen hebben. En
dan met het vaste voornemen, langzamerhand,
juist met den groei en de verheldering van den
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normatieven individueelen wil en zijn duidelijk
naar voren komenden inhoud mede, meer en meer
aan dezen wil en daarmede aan het geweten van
het kind (dat steeds meer tot rijpheid groeit) de
teugels in handen te geven. Dit paedagogische proces komt overeen met de vroeger besproken gang,
hoe bet kind zich allengs los moet maken van de
persoonlijke autoriteit van den opvoeder.
Op een voorzichtigheidsmaatregel zouden wij
daarbij, ofschoon er reeds op gezinspeeld is, nog in
't bijzonder den nadruk willen leggen. Wanneer
wij op den voorgrond stellen, dat de opvoeder
meent, langs de genoemde wegen tamelijk wel tot
klaarheid te zijn gekomen omtrent de algemeene
en speciale levensbestemming van den opvoedeling,
dan moet hij wel is waar zijn eischen in deze
richting stellen, maar hij heeft er zich voor in
acht te nemen, deze wijze van handelen in 't
algemeen of op een of andere wijze opdringerig
met „theoretische" verklaringen en mededeelingen te begeleiden of uit te leggen.
Zulke verklaringen werken suggestief en verstoren in den regel meer de eigen en zelfstandige ontwikkeling van het kinderlijke geweten dan dat zij
deze steunen; bovendien bemoeilijken zij bet losmaken, dat later toch noodig wordt. In de praktijk moet de jonge mensch zoo mogelijk zelf zijn
taak vinden. En wanneer dan al zekere uitdrukkelijke aanwijzingen en bewustmakingen noodig zijn,
dan moeten deze met de reserve en den takt geschieden, die juist in dingen van gewetensvorming
dringend noodig zijn; want de vorming van bet
geweten heeft een bijzonder fijne paedagogische
hand noodig.
En zooals gezegd : er moet vooral niet meer geredeneerd worden dan strikt noodig is. Zoo voor
een „kunstenaar", dan geldt zeker voor den op-
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voeder, (en speciaal voor den opvoeder van het
geweten) dat hij scheppen moet en niet praten.
Na deze voorafgaande opmerkingen, kunnen wij
ons tot de vraag wenden, wat er in bijzondere
gevallen gedaan moet worden, opdat het kind allengs het vermogen zal verkrijgen tot zelfstandig
zedelijk inzicht.
Nog eens leggen wij er den nadruk op, dat het
belangrijkste middel hiertoe juist ligt in het vormen van den wil, speciaal in de opvoeding tot
heerschappij over de driften ; want de zuiverheid
van het geweten of van het gewetens-inzicht is
aan den goeden wil gebonden, daar alle troebelingen van het geweten ontstaan door de inmenging van ongedisciplineerde drift-wenschen.
Wat behalve datgene, dat reeds gezegd is, toen
wij over worming van den wil spraken - bier
dus nog speciaal opgemerkt dient to warden, zal
daarom minder verband houden met de opvoeding
tot reinheid, dan wet met opvoeding tot vrijheid
van het geweten, ofschoon natuurlijk deze vrijheid eveneens met de reinheid samenhangt en in
den grond van de zaak slechts een bepaalde kant
van deze reinheid is.
Vrijheid van geweten is bet tegenovergestelde
van gebondenheid van geweten en gebondenheid
is of vasthouden aan uiterlijk gezag of vasthouden
aan innerlijke gezags-vormen, die niet zuiver
doelbewust bepaald zijn. Dat wil zeggen, aan bewuste of onbewuste „grondstellingen" waaraan
het karakter van plichten wordt gegeven, ofschoon
zij voorstellingen zijn, min of meer met de driften samenhangend, dus compromissen tusschen
zuiveren plicht en driftwensch. Hierover zal later
nog gesproken worden ; bier blijven wij vooreerst
bij het vasthouden aan uiterlijk gezag.
Wij weten, hoe dit vasthouden ontstaat. Van
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bet kind uit gezien, is bet in wezen een kwestie
van de ,sentimenteele" identificatie met den opvoeder of met dat gezag (zede, kerk enz.) door
hem vertegenwoordigd. Ofschoon daarbij natuurlijk ook het autonome gevoel voor de objectieve
juistheid van de eischen, door dat gezag gesteld,
kan meespreken. Het verband wordt positief, wanneer die identificatie „gelukt" dus het zich aansluiten bij den opvoeder niet gestoord wordt.
Dikwijls echter slaat het in een negatief verband
om, of bet ontwikkelt zich van begin-af in dezen
negatieven zin, wanneer het paedagogische contact
ontbreekt, of wanneer de opvoeder door verkeerde
strengheid of door psychologisch verkeerd handelen
het gezag gehaat maakt bij het kind en het zoodoende den tegenovergestelden kant opdrijft. De opvoedeling neigt er dan toe, het tegendeel van den van
buiten-af opgelegden gezags-eisch, niet alleen te
doen, dock ook als goed te erkennen. Niet omdat bij
van een zuiver geweten uit dit tegenovergestelde als
het juiste voelt, maar eenvoudig omdat het 't
tegenovergestelde is van wat van hem geeischt
wordt. Deze haat of dit verzet is daarom geen
teeken van zedelijke zelfstandigheid, maar op dezelfde wijze als bet positieve tegendeel ervan, een
gebondenheid, die in wezen met de driften samenhangt, een onvrijheid van het eigen geweten, precies zoo als het blindelings navolgen of de gehoorzaamheid, die uit sentimentaliteit voortkomt.
Men moet hierbij in 't oog houden, dat zoowel positieve als negatieve gebondenheden, ofschoon zij in wezen een identificatorischerotisch karakter dragen, toch gesteund kunnen
worden door egoistische motieven, zooals bijvoorbeeld vrees voor straf of „instinctmatig" bukken voor de grootere macht.
Beide soorten van gebondenheden zijn verkeerd,
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omdat zij betrekkelijk belemmeringen vormen voor
de ontwikkeling van het geweten. Wie als 't ware
principieel zich aansluit bij een vreemde autoriteit,
of wie even principieel een bepaalde of elke vreemde autoriteit afwijst, die raakt aan deze levenshouding gebonden en heeft niet meer de vrijheid,
onbevangen naar zijn groeiend geweten te luisteren ; ja, hij heeft niet meer den ongebroken wil,
zich een eigen geweten en daarmede een zelfstandig
autonoom levensinzicht te verwerven. Vanwege
de heteronomie (oneigenheid, onzelfstandigheid)
die in zulke gebondenheden ligt, zijn zij in paedagogisch en zedelijk opzicht ook dan bedenkelijk,
wanneer het gaat om autoriteiten, die op zichzelf
goed en in cultureel opzicht waardevol zijn ; om
dezulken, die het kind, wanneer zijn geweten
reeds opgevoed was, ook van zichzelf uit zou
moeten erkennen. Want zedelijk inzicht is nu eenmaal, evengoed als zedelijk gedrag, een persoonlijke aangelegenheid en een persoonlijke plicht,
waarvan niets of niemand het individu kan ontlasten. Zeker zal de jonge mensch, wanneer hij
op de goede wijze is opgevoed, zich met vreugde
bij deze of gene autoriteit of traditie aansluiten;
maar dan alleen bij diegenen, die hij innerlijk
beamen moet, en dan juist uit eigen, vrij inzicht.
Een werkelijk goede traditie behoeft daarom
niet te vreezen, dat de opvoeding tot zedelijke
zelfstandigheid den opvoedeling van haar afkeerig
zal maken of schade doen aan haar invloed. Integendeel: juist de jonge mensch, die goed, dat
wil zeggen, tot zedelijke zelfstandigheid van het
zuivere geweten is opgevoed, zal tot de goede
traditie terugkeeren, ook zelfs wanneer hij voorbijgaand, bij crises in stadien van onrijpheid, zich
van haar mocht hebben afgekeerd. Want wat
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goed en waar is, wordt door elken opgevoeden
mensch als goed en waar erkend.
Omgekeerd : Juist de onvrije opvoeding, de
opvoeding tot die positieve (bij de negatievespreekt dit vanzelf) heteronomie, zal beletten,
dat de jonge mensch zich werkelijk bij de goede
traditie aansluit. Want eenvoudig mee te doen en
mee te loopen zonder eigen overtuiging, is geen
wezenlijke aansluiting. Meeloopers doen schade,
ook aan de beste zaak, omdat zij deze niet innerlijk vertegenwoordigen; ook omdat, bij de onvrijbeid, waarin zij zijn opgevoed, altijd bet gevaar
bestaat, dat zij onder zekere omstandigheden aan
een andere macht of een ander gezag vervallen,
die de kunst verstaan, hen op een of andere wijze
(door een beroep te doen op hun ongedisciplineerde driften) voor zich te winnen. De politiek
van de angst voor bet „zielebeil" van het kind is
daarom uit paedagogisch oogpunt altijd te verwerpen. Zij getuigt van gebrek aan vertrouwen in het
goede of van eigen onvrijheid en onzekerheid bij
den opvoeder.
Over een beperking moet nog gesproken worden.
Juist deze angst heeft tegenover krachtige naturen licht de uitwerking, hen wantrouwend te
maken en des te eer tot de negatieve levenshouding, de negatieve gebondenheid te drijven. Des
te eer, omdat het kind hieruit met een zeker recht
het wantrouwen van den opvoeder ontdekt, dat
sterker dan lets anders het contact verhindert of
direkt haat en koppige afwijzing te voorschijn
roept. Door deze en andere in deze richting
werkende gedragingen (verkeerde strengheid, despotisme, neiging tot dresseeren, liefdeloosheid) zal
ook de beste traditie beletten, dat het kind zich
op den duur haar aansluit.
Het kan, daar bet negatief gebonden is, in 't
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geheel niet meer tot waardeering ervan komen,
die wel volgen zou, wanneer bet slechts in staat
was, zelfstandig naar zijn geweten te luisteren en
tot rijpheid van dit geweten te geraken. Het bait
dan in zekeren zin gedwongen (onvrij) zijn vuist
tegen dit, misschien tegen elk gezag, het wijst
alles af, wat eenigermate op gezag lijkt, en verliest zoodoende bet vermogen, 't goede van bet
verkeerde te onderscheiden. Het wordt protesteerder, „principieel" revolutionnair, anarchist, atheist
en welke symptomen van negatieve onvrijheid er
meer zijn. Het ziet overal ketens, voelt zich onderdrukt, schreeuwt om vrijheid, juist omdat bet
innerlijk onvrij is, en kent om dezelfde reden, aan
de uiterlijke vrijheid buitengewoon veel gewicht
toe. Juist door zijn negatieve gebondenheid is het
niet meer in staat, onderscheid te maken tusschen
de juiste vrijheid en ongebondenheid. Een menscb,
die zedelijk vrij is, weet zich vrij onder alle
omstandigheden, juist ook wanneer hij zich
(uit vrijen wit) aansluit bij een traditie of een
andere menschelijke autoriteit. Hij heeft ook oog
voor de beperkingen, die zulk een autoriteit aan
den enkeling oplegt, omdat hij in staat is, ze te
beschouwen als beperking van de driften, dus als
een zedelijke noodzakelijkheid. Hij is zoo vrij, dat
bet hem niet in de eerste plaats om individueele
vrijheid en om ongebondenheid te doen is; maar
daarom, dat het goede op de wereld zal geschieden, zij 't ook met beperking van individueele
meeningen en vooral van individueele willekeur.
De ware vrijheid is immers vrije overgave aan
den plicht en daarom ook aan menschela gezag,
dat de plicht vertegenwoordigt. Wie echter negatief gebonden is - altijd door de schuld van verkeerd-autoritaire opvoeding die kent zulk een
overgave niet meer; hem scbijnt elke overgave
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slavernij toe, hem is de individueele „vrijheid"
alles, onverschillig of deze vrijheid in zedelijke of
in niet zedelijke richting gaat.
Wij zijn met deze conclusies ook reeds gekomen
bij de methode der opvoeding van het vrije geweten. Want, wanneer men eenmaal weet, hoe
men niet te werk moet gaan, is, juist in betrekking tot de vorming van het geweten, reeds bijna
al het wezenlijke aangegeven. Wij behoeven alleen
nog saim te vatten.
Voor de vorming van het geweten, evenals voor
de vorming van den wit, is het van 't grootste
gewicht, positieve zoowel als negatieve gebondenheid te vermijden. Waar positieve gebondenheid
niet geheel vermeden kan worden - en dit zal
om vroeger aangevoerde redenen regel zijn - moet
deze ter rechter tijd weer losgemaakt worden en
in elk geval niet door verwennen, sentimenteel tegemoetkomen, erotische prikkeling of door allerlei
suggesties kunstmatig versterkt worden. Twee van
deze suggesties stellen wij in 't bijzonder op den
voorgrond. De eene soort bestaat bijvoorbeeld in
„zacht geweld" waarmede moeders hun kinderen
(vooral hun zoons) trachten te ketenen aan wat
eenmaal bestaat, aan de traditie van het ouderlijke
huis of van de kerk - en daarnaast altijd ook een
weinig aan Naar eigen persoon. Dit zacht geweld is bijna nog noodlottiger dan het grove
geweld van sommige vaders. Hier merkt men eer,
waar het om gaat; in elk geval echter kweekt een
despotische houding in dezen zin minder positieve
dan negatieve gebondenheid. Moedertranen echter
en moederangst (aan het kind getoond) binden
afschuwelijk. Er ligt hierin een des te grooter
despotisme, omdat hierdoor niet alleen een beroep gedaan wordt op de sentimentaliteit, maar
dikwijls ook op nog bestaande infantiele schuld-
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gevoelens. Het kind wordt gegrepen in de neiging
tot infantilisme, die reeds bestaat, en opzettelijk
vastgehouden op een infantiele trap van ontwikkeling, alles tot het vermeende Neil van zijn ziel.
Vele moeders zouden liefst hebben, dat hun kinderen niet ouder werden dan zes jaar, in elk geval niet ouder dan vijftien. Zij doen denken aan
de kip, die eendeneieren heeft uitgebroed en nu
met angst en schrik ziet, hoe de jonge eendjes
in 't water gaan.
De andere soort van suggestie, in den zin van
opzettelijk en overdreven binden, zal in 't algemeen meer de fout van vaders en onderwijzers
(priesters inbegrepen) zijn. Zij bestaat in een houding, zoo verheven en plechtig-autoritair mogelijk; misschien opgesierd met „liefdevolle zachtheid", in priesterlijke en zoo mogelijk profetische
allures, in die pose van heiligheid en volmaaktheid, van onfeilbaarheid en onvoorwaardelijke
meerderheid, die, ofschoon zij sterke of reeds
zelfstandige naturen afstoot, toch de zwakken en
onmondigen, omdat zij pose nog niet van echtheid kunnen onderscheiden of (daar zij door eigen
schuldgevoel gebonden zijn) niet durven onderscheiden, zoo grenzenloos imponeert.
Al dergelijke suggesties zijn ongeoorloofde middelen. Zij zijn even verwerpelijk als de houding,
die er op gericht is, negatieve gebondenheid te
kweeken. Wij hebben hierover reeds meer dan eens
gesproken en behoeven er niet op terug te komen.
Ofschoon dus het vrij zijn van den opvoedeling
van zulk soort gebondenheid aan uiterlijk gezag,
onder alle omstandigheden kan gelden als een ideaal doel voor de vorming van het geweten, hebben
wij toch zekere beperkingen te maken omtrent
datgene, dat wij hierover gezegd hebben. Deze beperking staat in verband met het feit, dat stellig
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niet elk kind het vermogen bezit, deze vrijheid,
dus zulk een hoogen graad der gewetensvorming
te bereiken, dat hij er door in staat wordt gesteld,
uit zichzelf te herkennen wat juist is.
De partWele onbereikbaarheid, de grens van wat
bereikt kan worden, bestaat wel is waar voor elk
gedeeltelijk doel. Maar voor geen enkel schijnt deze
in methodisch opzicht zooveel te beteekenen, als
voor de vorming van het geweten. Wanneer namelijk een opvoedeling in 't algemeen niet in staat
is, zijn plicht volkomen te begrijpen, en tengevolge
van dat gebrek aan aanleg door geen opvoeding
tot dit begrip gebracht kan worden, doet zich de
vraag voor, of hij ook dan opgevoed moet warden
tot volkomen vrij zijn van elk uiterlijk gezag. Deze
vraag is volstrekt niet zonder meer te beantwoorden. Niet, omdat het in sommige gevallen moeilijk is, uit te maken, hoe ver de opvoedbaarheid
gaat, doch principieel, wanneer men in 't algemeen op den voorgrond zet, dat er partieele onopvoedbaarheid van bet geweten bestaat (die in
bijzondere gevallen nog te onderzoeken zou zijn) .
Tot het beantwoorden van deze vraag vinden wij
een aanknoopingspunt in wat te zijner tijd in 't
algemeen over de verhouding der methode tot het
louter relatieve doel (het bereikbare) gezegd is.
In de eerste plaats schijnt het vrij zijn van gebondenheid aan uiterlijk (b.v. traditioneel) gezag,
gevaarlijk, zoo niet direkt schadelijk, voor al diegenenr, die niet tot voile rijpheid van geweten
kunnen komen. Want zij zullen nimmer een volkomen veilig orgaan bezitten om zich van hun
plicht bewust te worden, en zullen daarom nimmer uit zichzelf, zonder wankelen en tegenspraak,
het goede vinden kunnen.
Dan schijnt het toch paedagogisch juist te zijn,
hen van begin af, door voor de hand liggende mid-
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delen van positieve gebondenheid, aan gezag te binden, dat goed is in cultuureel opzicht, opdat zij bierin het houvast en richtsnoer vinden, dat zij zichzelf
niet kunnen scheppen. En juist uit deze overweging ontspruit een groot deel van die paedagogische maatregelen, die wij als het opzettelijk aankweeken van een heteronome levenshouding, van
positieve gebondenheden, betiteld en in 't kort
aangeduid hebben.
Uit dezelfde overweging komen ook dikwijls de
angst en het wantrouwen voort, die zulke maatregelen voorschrijven. En men kan niet zeggen,
dat dit wantrouwen overal ongerechtvaardigd is.
Wanneer wij, ondanks dit, voor het wantrouwen gewaarschuwd hebben, dan betrof deze waarschuwing ten eerste het vooropgezette wantrouwen, eer nog maar eenigszins overzien kon worden of het gerechtvaardigd is of niet - en dan
ook alle overdreven wantrouwen en tenslotte het
suggestieve en deprimeerende uitspreken van het
wantrouwen, vooral tegenover het kind zelf. Wij
kunnen deze drie dingen tezamen (paedagogisch)
verkeerd wantrouwen noemen. Verkeerd is het, Of
daarom, dat het (voorloopig of op den duur) ongerechtvaardigd is, of omdat de vorm, waarin het
geuit wordt, deprimeerend werkt en het paedagogische contact in gevaar brengt en juist daarmede
schade doet aan het bereiken, zelfs van een relatief
doel. Dat wij hierbij niet het woord willen laten
aan blind optimisme, hierop hebben wij reeds op
een vroegere plaats den nadruk gelegd. De goede
houding is ook bier eenvoudig de zakelijke en deze
bestaat hierin, dat men het kind tegemoet komt
zonder optimistisch of pessimistisch vooroordeel,
alleen toegerust met de goede en warme paedagogische belangstelling en met den vasten wil, waar
te zijn. Deze wil zal den opvoeder, na verloop
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van tijd, ongeveer doen ontdekken, wat hij zijn
opvoedeling kan toevertrouwen en wat niet.
Wat nu echter de eigenlijke vraag betreft, waarom bet gaat, hierbij moet bet volgende in bet oog
gehouden worden. Gesteld, wij hebben werkelijk
een opvoedeling voor ons, die, objectief beschouwd,
slechts tot een zekeren (hooger of lager liggenden)
graad in staat zal zijn, of in staat gemaakt kan
worden, van zijn eigen geweten uit zijn plicht te
erkennen ; dan weten wij toch in ieder geval van
te voren niet, waar de grenzen liggen. Wij kunnen (en moeten) dus in elk geval met de vorming van bet geweten zoo beginnen, alsof alles te
bereiken is. Zoo ook met de opvoeding tot vrijbeid van bet geweten, en wel in dien zin, dat
wij door een juiste wijze van doen (liefdevolle
belangstelling en goede strengheid) vooreerst bet
kind in die mate aan ons persoonlijk binden, als
in elk geval in bet begin gunstig is en ook in
't algemeen niet anders vermeden kan worden dan
ten voordeele van een schadelijke negatieve gebondenheid ; dat wij echter alles vermijden, dat
deze (in elk geval volkomen voldoende) gebondenheid kunstmatig versterken of tot een afhankelijkheid kan maken, waaraan niet meer te ontkomen is. Wij weten immers niet, in hoever dat
losmaken later noodig zal zijn.
De verdere gang van de gewetensvorming zal
van dit begin uit onder alle omstandigheden, hoe
ook bet kind aangelegd is, deze zijn: Wij trachten
door alle middelen, die ons ten dienste staan, voornamelijk door vorming van den wil, bet eigen geweten van bet kind wakker te maken, te verhelderen
en te sterken ; en wachten af, wat wij hiermede bereiken. Met elke schrede, die bet kind doet in de
richting van bet zedelijk vermogen tot inzicht, (het is
onze plicht, op deze schreden te letten) trachten wij
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ook zijn nu nog onvoorwaardelijke afhankelijkheid
van ons, en daarmede van het door ons vertegenwoordigde menschelijke gezag,los te maken, doordat
wij hem, langs den weg van zijn geweten, op het
eenige onvoorwaardelijke gezag, het Goddelijke,
wijzen, dat hij nu in zoover onmiddellijk begrijpen
kan. Tegelijk doen wij moeite, hem zoo ver te
brengen of te houden, dat hij in alle gevallen
van onzekerheid, van wankelen en van tegenspraak in zijn zedelijke overtuigingen, zich tot
ons, of tot de door ons vertegenwoordigde en
aanbevolen zedelijke overtuiging om raad en hulp
Wendt. Wanneer onze verhouding tot hem goed
is in paedagogisch opzicht, zal ons dat zonder
moeite gelukken, juist krachtens die oorspronkelijke gebondenheid aan ons, die nimmer enkel
sentimenteel of egoistisch (vrees) was, maar steeds
in wezen een moment van achting en eerbied bevatte (als normatieve factor) en die allengs meer
en meer, ten koste van de drift-uitingen, in zuivere achting moet veranderd worden.
Wij hebben dit proces reeds vroeger besproken.
Komt de opvoedeling dan aan de grens, tot waar
zijn geweten in staat is, zich te ontwikkelen, dan
zal dit juist daaruit blijken, dat hij zekere weifelingen en dus onzelfstandigheden op den duur
niet overwinnen kan. Is hij echter op de bedoelde
wijze opgevoed, dan houdt hij zich in deze gevallen vanzelf aan het uiterlijke gezag. Hij mag
dan inzooverre niet tot voile zelfbestemming (vrijheid van geweten) komen, omdat hij er niet toe
in staat is. De opvoeding heeft dan Naar werk
gedaan, omdat zij niet meer doen kan. Zij moet
bij het relatieve doel, bij het bereikbare, blijven
staan, en dit bereikbare sluit in ons onderstelde
geval de volkomen onafhankelijkheid van geweten
uit ; het eischt noodzakelijk, het voortduren van
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partieele gebondenheid aan uiterlijk gezag, op de
wijze, zooals hierboven werd uiteengezet.
Alleen wanneer het kind overigens niet goed is
opgevoed, of wanneer een gebrekkige ziels-aanleg
het hem onmogelijk maakt, zich gebonden te
voelen door eerbied en bij ons raad te komen
vragen als bij dien noodig heeft, slechts dan
blijft ons niets over dan dwang; dan mag men
echter ook den dwang niet vreezen : deze gebondenheid, met het karakter van egoisme, van
vrees, van onvrijwillig zich-schikken. Deze is beter
dan een louter sentimenteele gebondenheid (met
erotisch karakter) daar dergelijke gebondenheden,
door het onvaste karakter van de driftachtige
erotiek, nooit te vertrouwen zijn. Ongetwijfeld zijn er zeer veel individuen, bij wie de vrijheid
van geweten, die op zichzelf als ideaal nagestreefd
moet worden, ook op den duur tenminste gedeeltelijk moet vervangen worden door den dwang
van uiterlijk gezag.
Doch bier, waar een duurzame toestan.d is ingetreden, die niet meer te veranderen is, heeft de
opvoeding niets meer te doen.
De dwang wordt dan niet meer door den opvoeder, doch door het gezag als zoodanig uitgeoefend, hetzij door de openlijke zede of de staat of de
kerk of een ander gezaghebbende menschelijke instelling, of ook wel door de ouders of voogden,
doch dan niet meer in bun hoedanigheid van opvoeder, maar als bezitter der macht. - Ditzelfde
geldt natuurlijk niet alleen voor het geval van onvermogen tot zedelijk inzicht, maar ook voor dat
van onvermogen tot den goeden wit. Deze beide
toestanden hangen immers tezamen. Wordt dus de
volledige en elke gewetensvorming, ook wat de
methode betreft, bepaald door het doel van volkomen gewetens-rijpheid en daarmede van vol-
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komen gewetensvrijheid, toch maakt de aanleg van
den opvoedeling het dikwijls, (meestal zelfs) floodzakelijk, dat de opvoeding van het geweten en
daarmede ook de opvoeding tot vrijheid bij een
voorloopig doel blijft steken.
Daar dit voorloopige doe!, zooals wij weten,
onder alle omstandigheden op den weg tot het
absolute doel moet liggen, eischt de methode door
dit feit van gebrekkige opvoedbaarheid geen verandering; alleen moet de opvoeding in 't algemeen
vroeger tot stilstand komen dan in 't belang van
het absolute doel wenschelijk zou zijn; zij kan niet
voltooid worden. Iedereen moet dus, wat het absolute doel betreft, tot vrijheid opgevoed worden;
maar niet iedereen mag (kan) werkelijk tot voile
vrijheid opgevoed warden. Dit is de oplossing van
het vraagstuk.
Van dit standpunt uit, in verband met de vaak
voorkomende noodzakelijkheid, den opvoedeling
aan uiterlijk gezag gebonden te houden, valt het
licht op de niet alleen voorbijgaande, dock voortdurende beteekenis van (goede) tradities met gezaghebbend karakter.
En het is daarom goed, wanneer de opvoedeling
in elk geval van begin-af gestuurd wordt in de
richting, niet van minachting, maar juist van eerbied voor zekere tradities. Dat is niet moeilijk,
wanneer de opvoeder, die zelf zijn plaats door
goede traditie inneemt, de achting van zijn opvoedeling voor zich persoonlijk weet te winnen
en te behouden.
Het is wel-is-waar noodig, dat hij zelf van
begin-af geen subjectieve en daarmede principled
anti-traditioneele houding aanneemt, hetgeen trouwens vanzelf niet gebeurt, wanneer hij een opgevoede opvoeder is. Hij zal het kind altijd boven
zijn eigen persoon uit in de eerste plaats wijzen
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moeten op de goede traditie. (Eerst later en in het
gunstigste geval, boven alle tradities uit op het
absolute en daarmede direkt op bet geweten) .
Daartoe dient juist het wijzen op historische voorbeelden, waarvan wij reeds in verband met de
religieuze opvoeding in engeren zin, gesproken
hebben. Niets is, juist in het belang van de methodische opvoeding tot vrijheid, verkeerder, dan
wanneer men den opvoedeling tot principieele geringschatting voor de traditie en haar groote vertegenwoordigers prikkelt. Wie niet in de eerste
plaats geleerd beef t, eerbied te hebben voor de
menschelijke vertegenwoordigers van het goede,
leert (ook wanneer hij op zichzelf in staat zou
zijn, zoo ver te komen) , moeilijk, eerbied te hebben
voor bet goede zeif, zooals het zich in het geweten
wil openbaren.
Zooveel over de opvoeding tot vrijheid van
uiterlijke gebondenheid. Van meer gewicht nog is
bet, dat bet geweten van den opvoedeling vrij
wordt gehouden van de innerlijke gebondenheden,
die wij reeds in 't algemeen gekarakteriseerd hebben.
De meest voorkomende vorm van zulk een innerlijke gebondenheid, is het verwisselen van wat
louter (ongedisciplineerde) driftwenschen zijn, met
eischen van bet geweten.
Het driftachtige wensch-ideaal wordt als een gewetens-ideaal beschouwd. Deze verwisseling komt
intusschen gewoonlijk slechts dan voor, wanneer in
dat wensch-ideaal toch reeds een normatieve trek
aanwezig is, die zijn autoritaire kracht over bet
geheele ideaal, dus ook over het driftachtige deel
ervan uitstraalt. Daarom gaat het er, in geval van
innerlijke gebondenheid, altijd om, dat de opvoedeling een compromis-vorming, die normatief
uit de driften voortkomt, dus een vertroebeld normatief ideaal, voor een zuiver gewetens-ideaal
Opvoeding 16
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houdt. Hij komt dan niet boven het vertroebelde
ideaal uit tot de voile vrijheid om de stem van bet
geweten in haar reinheid te verstaan.
Wij weten, dat de tijdperken, die bijzonder
gunstig zijn voor het ontstaan van zulke compromis-vormen, in wezen samenvallen met de beide
erotisch bewogen tijdperken, en in 't bijzonder met
het eerste hiervan.
De reden ligt daarin, dat in deze tijdperken de
scherpste strijd gevoerd worth tusschen drift en
norm, en dat speciaal in het eerste bewogen tijdperk, de volkomen overwinning van den gezonden
normatieven wil tot ontwikkeling, een uiterst
zeldzaam verschijnsel is; en dit niet zelden juist
door een verkeerde bonding van de omgeving.
Zoo komt het in deze tijdperken, tenminste in de
eerste bewogen periode, bijna geregeld tot min of
meer zware reacties van den' gekwetsten of onvoldoend geeerbiedigden norm, zooals deze in het
(nog onbewuste) geweten vertegenwoordigd is. De
reactie neemt de gedaante aan van het „slechte geweten", van de (infantiele) schuld, die, in overeenstemming met haar infantiel-onbewusten aard
een „stemming" beteekent, niet „duideliik" wat
Naar ontstaan en beteekenis betreft, maar daarom
niet minder sterk gevoeld en dynamisch van werking. Het kind kan deze schuld niet verdragen
en tracht er zich in elk geval van te bevrijden.
Over goede en verkeerde bevrijdings-mogelijkheden hebben wij reeds vroeger gesproken. De verkeerde pogingen tot bevrijding voeren juist tot die
compromissen, waarvan wij het ontstaan reeds
hebben aangetoond.
Zij beteekenen idealen, maar niet zuiver normatief bepaalde idealen, doch juist compromissen, ook
door de driften bepaald, met het (vermeende)
karakter van zedelijke idealen. Hieronder zijn alle
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ascetische idealen te vinden. De ascese verschijnt als
ideaal, omdat daarin het zedelijk gerechtvaardigde
moment ligt van het overwinnen der driften. Het
is echter geen zuiver ideaal, omdat deze overwinning niet ligt op den weg van normatief-vrucht
bare beheersching (zonder dooding) maar juist
op den weg van dooding, die noch mogelijk, noch
zedelijk geoorloofd is.
Het individu met ascetische idealen is echter niet
meer vrij om tot dit inzicht te komen en daarom
ook niet meer om de positieve en reine gewetens
idealen, waarin de bestemming, de levenstaak zich
openbaart, te begrijpen. Het is gebonden aan zijn
ascetisch compromis, heeft zich daaraan vastgelegd, heeft daarin een „levensdogma", waarin het
gelooft en waar het niet bovenuit kan gaan, zonder
in eigen oogen zondig te zijn.
Alle andere compromis-houdingen, waar wij
vroeger op wezen, met de idealen, die er aan ontspringen, dragen in den grand hetzelfde karakter.
Zoo bestaat er een neiging tot boete, die aan de
schuld tracht te ontkomen door buitengemeen moeilijke of pijnlijke boetedoeningen, zonder dat er verband is tusschen schuld en boete.
De boete, in overeenstemming met de misdaad,
bestaat altijd aan den eenen kant in de vrijwillige
bekentenis, aan den anderen kant in het in de toekomst overwinnen van de font; bier is te vergelijken
wat over „boete" gezegd is.
De verkeerde boetedoening, niet in overeenstemming met de misdaad, bestaat in daden en offers,
die, ondanks bun zwaarte of pijnlijkheid, de eigenlijk geeischte daad voorbijgaan en daarom deze
slechts onvoldoende vervangen. Verkeerde boeteidealen echter - en dit maakt ze tot onvrije gebondenheden schijnen het individu zedelijke
eischen toe, en ontnemen hem het vermogen, daar
24
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bovenuit de ware zedelijke eischen te onderscheiden.
Zij hebben het karakter van dwang-idealen, die
hun eischende macht uitoefenen, ofschoon zij „onzedelijk" zijn, dat wil zeggen, ofschoon zij voor
het zuiver normatieve verstand (het gewetensoordeel, als het rein en vrij was) niet zouden kunnen
bestaan. Ook alle, in engere „pathologische" beteekenis zoogenaamde dwangvoorstellingen of
dwang-handelingen behooren in deze categorie
thuis.
Maar er bestaan vele andere vormen van verkeerde en toch bindende idealen, altijd op den
bodem van onbeslechten strijd en van schuld. Zoo
bestaan er erotisch-perverse idealen, van welke uit
bijvoorbeeld de sexueele liefde voor het andere geslacht als iets „laags" verschijnt, dat onder alle
omstandigheden verboden is; terwijl daartegenover
zekere perverse vormen der individueele erotiek
(b.v. „vriendschap" met homo-sexueele trekken
er in) als het „hoogere" wordt geroemd. Bij deze
gelegenheid valt op te merken, dat de meeste compromis-gebondenheden een sterk erotischen trek
vertoonen ; de reden ligt hierin, dat de compromissen uit de schuld ontstaan en dat de sterkste
vormen van de schuld juist voortkomen uit de
onbeheerschtheid van de erotische drift ; zooals bet
ook de erotisch bewogen tijden zijn, die in 't algemeen de zwaarste worstelingen voortbrengen en
daardoor de meeste aanleiding tot schuld-vorming
geven. Deze erotische oorsprong blijft zich dan in
de compromis-vormingen vertoonen.
Tod) ontbreekt ook de tendenz tot zelfbehoud
niet, omdat, zooals wij gezien hebben, ook deze
tendenz deel neemt aan het vormen der compromissen ; zonder tendenz tot zelfbehoud zou het
niet werkelijk tot vluchten voor de schuld en dus
tot compromissen komen.
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Een zeer groote groep van compromis-vormingen
kan men „angst-idealen" noemen. Dit zijn moreele of moreel gekleurde veronderstellingen, die
in hun vertroebeld karakter aan angst hun ontstaan danken. Het meeste van datgene, dat men
gewoonlijk bijgeloof noemt, behoort tot deze categorie. De angst, deze veranderde vorm van het
schuldbewustzijn, brengt als verwachting van straf
allerlei angstige fantasien voort, fantasien van
komend onheil, van aardsche en helsche straffen,
van booze geesten, demonen en duivels, van „voorteekenen" spoken en dergelijke. Al deze dingen
zijn niets anders dan de uitdrukking in gestalten
(die in hun gedaante meestal nog de oorsprong
van de schuld verraden) van het slechte geweten,
van de schuld.
Terwijl nu het individu de eigenlijke schuld
wit ontvluchten, dringen de schuld-en straf-symbolen juist te heviger op hem in. Hij blijft er op
gericht. Hij „gelooft" aan zijn fantasien en wel
gedwongen, zoodat niet-gelooven hem zondig toeschijnt. (Velen houden het voor goddeloos, niet
aan den duivel en dergelijke dingen te gelooven)
Dit is de verdraaide en verwrongen uitdrukking
van den plicht: aan de geldigheid van het normatieve gebod te gelooven en dus erkennend te staan
tegenover eigen schuld.
Daar het individu aan deze schuld, die IA
niet in zijn vollen omvang verdragen kan, tracht
te ontkomen, verschijnt het bijgeloof hem als
plicht, en daarmede is reeds een valsche plicht
ontstaan, waarbij het geweten zich richt op een
compromis. Want het bijgeloof, dat zich eenmaal,
met het karakter van een plicht, vastgezet beef t,
belet het tot stand komen van het ware geloof
(van de ware zedelijke overtuiging) immers, om
het geloof tot stand te doen komen, zou eerst bet
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bijgeloof afgelegd moeten worden en dat „durft"
bet individu niet.
Maar de werkzaamheid van deze innerlijke gebondenheid gaat nog verder. Niet alleen, dat het
individu den dienst der afgoden en van „het
noodlot" (van de angst-goden) met den waren
godsdienst verwisselt. In vele gevallen pleegt bet
nu ook weer de straf-mogelijkheid, in deze afgoden
belichaamd, te willen ontvluchten. Dus tracht het
de macht der demonen of van het demonisch opgevatte noodlot te overwinnen of te ontloopen,
door welk middel dan ook.
Al deze middelen moeten natuurlijk, van zedelijk
standpunt beschouwd, niet in overeenstemming
zijn met de bedoeling, daar zij gebouwd zijn op
bet bijgeloovige compromis en niet steunen op
bet zuivere geweten (het ware geloof) Dit geldt
echter ook van al de boete - en dwang-achtige
handelingen, die, met of zonder gedachten aan de
hulp van „goede" goden tegen de booze, de boosaardigheid van de angstgoden, door „goede werken" trachten te compenseeren.
Alle bijgeloovige handelingen van dit soort
zijn geen zedelijke handelingen in eigenlijken zin,
orndat zij niet voortkomen uit het onvertroebelde
geweten, dock uit het vluchten voor angst en straf.
Het individu echter houdt ze voor quasiplichten en verspert zich, door zich daarnaar te
richten, den weg, zich van zijn werkelijke plichten
bewust te worden.
Alleen terloops en als voorbeeld zij hierbij opgemerkt, dat bet gedwongen bidden (ter afwering
van als bepaald of als onbepaald voorgesteld
ongeluk) tot de categoric van deze pseudo-plichten
behoort.
Weer andere vertroebelde idealen met bindende
macht, zou men als minderwaardigheids-idealen
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samen kunnen vatten. Het eigenlijke en oorspronkelijke minderwaardigheidsgevoel is altijd het gevoel
van moreele minderwaardigheid, juist van schuldigzijn. Het doet, wanneer het niet op de juiste
wijze overwonnen kan worden, die verschillende
vormen van compromissen ontstaan, waarvan wij
er zoo juist eenige uitvoeriger gekarakteriseerd
hebben.
Uit dit gevoel van moreele minderwaardigheid
ontspringt verder ook de stemming van moedeloosheid en gebrek aan zelfvertrouwen, waarover wij
nog spreken zullen.
Hier willen wij in de eerste plaats nog eenige,
niet besproken, mogelijke consequenties aantoonen,
die nieuwe gebondenheden, juist in verband met
het minderwaardigheidsbesef, beteekenen. - Het is
een bekend feit, dat vele individuen, die zich moreel
minderwaardig voelen en aan dit schuldgevoel
willen ontkomen, onbewust deze inferioriteit, die
op zedelijk gebied ligt, trachten over te brengen
op een ander, onschuldiger gebied. Zoo bijvoorbeeld op het intellectueele of op bet gebied van
de lichamelijke volmaaktheid. Zij worden dan gedwongen, zich in te beelden - ingeval er ook
maar de geringste, doch ook wanneer er geen
werkelijke aanleiding toe bestaat. dat zij intellectueel minderwaardig zijn, of lichamelijk niet
goed gevormd, of iets dergelijks. Deze inbeeldingen
zijn evenzeer pijnlijk voor hen, des te meer omdat
het schuldgevoel waaraan zij ontkomen wilden,
toch hierin blijft natrillen. Maar zij zijn minder
pijnlijk, en, omdat men immers tot zichzelf kan
zeggen, dat men aan zulke dingen als intellect en
gezondheid niets veranderen kan, in elk geval
lichter te dragen dan de waarheid: de moreele minderwaardigheid. Daarom beteekenen zij een vlucht,
een verlichting, een compromis. Tengevolge hier-
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van echter, heeft de inbeelding bet karakter van
dwang en leidt tot gedragingen en idealen, die
daarmede in overeenstemming zijn. Deze pseudoidealen kunnen in de (als plicht opgevatte) meening bestaan, dat bet noodig is, in die (pseudo)
minderwaardigheid te gelooven, ze te erkennen en
alle aspiraties te laten varen, die van intellectueele
of lichamelijke volwaardigheid uit, gerechtvaardigd
zouden zijn.
Men „mag" niet studeeren, niet trouwen, geen
aanspraak op liefde maken, niets verwachten van
zijn gezondheid en in 't algemeen van zijn lichaam.
Men voelt zich ziek, niet in staat op sportgebied
iets te presteeren enz. en men houdt bet voor zijn
plicht, hieraan te gelooven en zich daarnaar te gedragen. Vele „ziekten" van ingebeelden en hypochondrischen of van hysterischen aard, hebben dezen
oorsprong. Kortom, men neemt een „kunstmatig"
lijden of een ingebeeld gebrek met alle consequenties voor zijn levenshouding op zich, om niet gedwongen te zijn, het werkelijke gebrek te zien en
zich daarnaar te gedragen.
Of de pseudo-idealen hebben bet karakter van
„compensatie". Deze compensatie kan betrekking
hebben op de werkelijke (zedelijke) of de ingebeelde tekortkomingen. Zij bestaat altijd in een
„pose van het tegendeel", dat wil zeggen, in de
krampachtig vastgehouden verbeelding, dat men
juist het tegenovergestelde is van datgene, zooals
men zich innerlijk voelt. Men ontvlucht de minderwaardigheid door de inbeelding van de meerderwaardigheid op een of ander gebied. Minder om
deze minderwaardigheid voor anderen dan om ze
voor zichzelf te verbergen. Zoo verbeeldt men zich
bijvoorbeeld, juist in moreel opzicht bijzonder
krachtig te zijn, en om deze inbeelding staande te
houden, doer men krampachtig „goede werken",
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neemt deel aan allerlei weldadigheden, houdt zalvende redevoeringen, onderwerpt zich pijnlijk
nauwgezet aan alle mogelijke „godsdienstplichten'',
enz.:
Altijd in de meening, waartoe men gedwongen
wordt, dat dit alles plicht is en dat het uit plichtsgevoel gedaan wordt terwig men toch juist
hierdoor zich dichtsluit voor den werkelijken
plicht. Het zijn compromis-vormen, onechte
idealen. - Of men kiest de pose op een ander
gebied, dat het eigenlijke vervangt. Men dwingt
zichzelf omhoog in den waan van kracht, van
schoonheid, van liefdesmacht, van intelligentie en
doet alles, wat maar mogelijk is, om dien waan
in stand te houden.
Zoo ontstaan nieuwe pseudo-idealen, alle met
dwingend karakter en met de macht, het ware
zedelijke inzicht te belemmeren zooals wij dit reeds
kennen.
Tegenover al bet dreigende vastraken in deze
en daaraan verwante dingen, is het zaak voor de
opvoeding, den weg vrij te houden voor het echte
zedelijke inzicht. En daarvoor moet men het
kwaad bij den wortel aangrijpen, juist reeds ten
tijde van de vroegste worstelingen en van de
vroegste schuldgevoelens. Duch de paedagogie van
de wilsvrijheid tegenover de innerlijke gebondenheden (tegenover het mogelijke ontstaan hiervan)
is zoo volkomen gedekt door die van de wilsvorming, en speciaal van de goede beheersching der
driften, dat wij bier niet in bijzonderheden op
behoeven in te gaan.
Er zou voornamelijk ook herinnerd kunnen
worden aan wat te zijner tijd over de paedagogie
van het tweede puberteits-tijdperk gezegd is; deze
tijd is de gunstigste voor de zoogenaamde „gene-.
zende opvoeding" in den zin van het losmaken van
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infantiele compromis-vormingen. Wij zullen nog
in 't kort over zulk een genezende opvoeding te
spreken bebberr.
Een enkel woord moet bier alleen nog gezegd
worden over bet gebrek aan zelfvertrouwen, zooals dit uit bet mislukken van de eerste zedelijke
worstelingen pleegt te ontstaan, voornamelijk
wanneer de inwerking van de opvoeding en de
omgeving het hare hiertoe bijdraagt. Wij weten,
dat gebrek aan echt zelfvertrouwen verlammend werkt en daarom een belemmering is voor
het versterken der zedelijke energie. Een analoge
beteekenis heeft het voor de ontwikkeling van bet
autonome geweten en daarmede voor de opvoeding
tot gewetensvrijheid. Het heeft macht tot binden.
Wie niet meer in zichzelf gelooft, die gelooft niet
alleen niet in eigen zedelijke levenshouding, hij
vertrouwt ook eigen zedelijk oordeel niet meer.
Zoo wantrouwt hij zijn eigen geweten. En hierin
ligt een van de sterkste belemmeringen voor de
ontwikkeling (en opvoeding) van dit geweten. Er
ontstaat hieruit een eigenaardige besluiteloosheid
in alle zedelijke vragen, een praktisch relativisme
of tenminste scepticisme, dat altijd, wanneer het
eigen geweten (of het geweten van anderen) iets
als juist en goed voorstelt, terstond den twijfel
bij de band heeft, of niet evengoed het tegenovergestelde juist zou kunnen zijn. En dat kan zoo
ver gaan, dat het individu in 't geheel niets meer
als goed durft aannemen. Hij komt niet meer
los van 't wankelen, hij is niet meer in staat te
gelooven.
Hij heeft de kracht verloren tot zedelijke zelfverzekerdheid en zelfbestemming en geeft zich over
aan een stemming van gelatenheid, die naar buiten
wel den indruk maakt van echten humor en echte
verdraagzaamheid, doch die, van binnen-uit gezien,
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bloedige tragiek is. Individuen van dit soort hebben, wanneer zij nog eerlijk kunnen zijn, het gevoel, dat zij geen persoonlijkheden zijn, dat er
geen vaste kern in hen is, en zij benijden (ook
wanneer zij het niet zeggen en het niet weten
willen) diegenen, die beslissingen durven nemen,
ook al zijn deze beslissingen nog zoo onrijp en eenzijdig. Zij voelen zich aangevreten en innerlijk
ontwricht en dat zijn zij ook. Zij voelen zich in
twee of meer persoonlijkheden gespleten, van wie
de
den ander tegenspreekt en die geen van
beiden de overmacht kunnen verkrijgen. Zij zijn
verlamd voor de zedelijke beslissing en dus ook
voor de daad. Zij zijn ziek van geweten.
Velen houden dezen toestand niet uit. Zij vluchten uit het Leven, letterlijk of in den zin van den
frisschen arbeid en de werkelijkheid. Zij vluchten
in den droom der kindschheid, toen nog geen beslissingen van hen geeischt werden, zij haters en
ontvluchten alle besluiten en alle beroepen, waarin
zulke eischen aan hen gesteld warden. - Of zij
redden zich in een compenseerende levenshouding,
in een pose. Ein van de meest geliefde dezer pseudo-reddingen is (juist tegenwoordig weer) het
theoretische relativisme of wel scepticisme.
Men maakt van den nood een deugd. Men rationaliseert zijn gebrek aan gewetensmoed en zelfvertrouwen.
Men vindt een theorie uit, die immers dikwijls
te hulp moet komen, waar de praktijk niet in orde
is. Men zegt en meent te gelooven, dat dies betrekkelijk is, of dat „men" immers niet weten
kan, wat goed en daarom absoluut is. Men maakt
theoretisch ook het geweten betrekkelijk en verheft het wantrouwen in eigen zedelijk beslissingsvermogen tot een „philosophisch" dogma. Hierbij
kan vergeleken worden, wat in „Das Ziel der
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Erziehung" gezegd is over scepticisme en relativisme en de innerlijke onmogelijkheid, den waan biervan. Zij zijn tenslotte ziekten van het geweten,
die compensatorisch verborgen zijn.
Zulke rationaliseeringen doen (tenminste schijnbaar) des te beter dienst, wanneer men zich verbeelden kan, bijzonder verstandig te zijn; zij helpen de illusie, tenminste in intellectueel opzicht de
meerdere te zijn van de „naive menschen" die nog
zedelijke overtuigingen durven te hebben en in hun
juistheid gelooven.
Sceptici en relativisten voelen zich gewoonlijk
verstandiger en „fijner" dan de grovere", menschen
met geweten ; zooals in 't algemeen de zieke, vooral
de zielszieke, zichzelf dikwijls genoeg voor fijner
houdt dan de gezonde. Dat geeft hem troost ; zoo
heeft hij tenminste iets aan zijn zwakheid en in de
eerste plaats : hij behoeft deze zwakheid niet aan
zichzelf en anderen te bekennen.
Er bestaat echter voor hem, die lijdt aan gebrek
*aan zelfvertrouwen, ook nog een andere mogelijkheid, om aan dit lijden te ontkomen. Dat is
de vlucht in gebondenheid van buiten-af. Hij, die
gekweld wordt door innerlijke onzekerheid en
krachteloosheid van geweten, werpt zich, om zoo
te zeggen, blindelings in de armen van een traditie,
met voorliefde van een dogmatisch starre en eenzijdige traditie, omdat deze juist datgene heeft of
schunt te hebben, wat hem ontbreekt: beslistheid,
twjjfelloosheid, ondubbelzinnigheid. Intusschen. is
de redding, die hij op •deze wijze vindt, toch weer
ten schijnbare redding.
Want daar hij niet uit eigen ondubbelzinnige en
innerlijk noodzakelijke overtuiging de gekozen
traditie aan kan hangen, volbrengt hij den stap er
toe zonder waar geloof. Maar hij kan zich tenminste voorpraten, dat hij nu richting heeft voor
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zijn leven, en dat is voor hem persoonlijk (dat
wil zeggen: in wezen voor zijn streven naar zelfbehoud) toch altijd beter dan de besluiteloosheid.
Wie niet durft zichzelf en trouw aan zichzelf
te zijn, zal nooit de stem van zijn geweten zuiver
vernemen ; want hij heeft hier geen moed toe.
Juist daarom is de opvoeding tot het ware zelf
vertrouwen ook in het belang van de gewetensvorming (evenals in dat van de wilsvorming) van
zoo ontzettend veel gewicht. Over haar methode is
het belangrijkste reeds op andere plaatsen gezegd.
Want zij is niets anders dan de opvoeding tot
innerlijke vrijheid en beheersching der driften.
Toch moet nog in 't bijzonder gewaarschuwd
worden voor die principiWel en opzettelijk deprimeerende paedagogie, die (door de onvrijheid van
den opvoeder zelf) meent, dat het plicht is, den
opvoedeling te doordringen van het besef zijner
zondigheid, onvolkomenheid en zedelijke incompetentie.
Wanneer, in wezen of geheel en al door de middelen der goed begrepen wilsvorming, het geweten
van den jongen mensch opgevoed is tot reinheid en
vrijheid, is zijn ontwikkeling tot rijpheid (beslistheid, rechtschapenheid, vrijheid van tegenspraak) ,
daarmede tegelijkertijd voltrokken of tenminste gewaarborgd. Want alle verkeerdheden, alle wankelingen en tegenspraken van het geweten, zijn teekenen daarvan, dat de zedelijke wil nog niet zui-.
ver is en vrij van inmenging der ongedisciplineerde
driften.
Zoo zou er geen bijzondere opvoeding tot rijpheid van geweten bestaan, wanneer de opvoeding
tot zuiverheid en tot vrijheid van het begin of en
met goed resultaat haar werk gedaan had of had
kunnen doen. Wet is waar zou de opvoedeling ook
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dan door vele stadia van bet onrijpe, wankele en
zich zelf tegensprekende geweten heen moeten.
Maar hij zou ze dan kunnen overwinnen en zij
zouden niets zijn dan trappen tot de volmaaktheid van zijn zedelijk organisme.
In den regel echter loopt de opvoeding van den
wil en daarmede die tot reinheid en vrijheid van
bet geweten, niet glad en geheel succesvol van stapel, ook dan niet, wanneer zij vrij blijft van grove
fouten. De moeilijkheden, die aan de eigen gezonde ontwikkeling van den opvoedeling in den weg
staan, zijn gewoonlijk zoo groot, dat ook de beste
opvoeding niet alle verkeerde vormingen, compromissen, troebelingen en onvrijheden kan verhoeden. Dan vertoonen zich onvolkomenheden en
vooral tegenspraken in het geweten, die min of
meer vastgeraakt zijn en die een bijzondere behandeling, een bijzondere en in eigenlijken zin opvoeding tot ropheid noodig maken.
Deze zal een aanknoopingspunt zoeken bij onklaarheden en tegenspraken, die er zijn, om deze
op te lossen en zoo den weg vrij te maken voor
bet juiste inzicht.
Men ziet hieruit, dat zij een soort van genezende
opvoeding moet zijn; want tegenstrijdigheden
moeten, wanneer zij geen voorbijgaande doorgangs
stadia zijn en als zoodanig vanzelf in de autogene
ontwikkelings kunnen versmelten, als ziek ten van
bet geweten beschouwd worden.
Achter alle min of meer stereotiep geworden
tegenstrijdigheden van het geweten, staan of onbeheerschtheden der driften, zoodat bet in den grond
van de zaak gaat om de tegenstrijdigheid tusschen
een driftwensch en een eisch van het geweten;
of gebondenheden van uiterlijken of innerlijken
aard, die wij kennen. In het eerste geval gaat het
intusschen niet eigenlijk om tegenstrijdigheden van
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het geweten. De opvoeding tot rijpheid valt daarom (lair eenvoudig samen met grondige disciplineering, welke op den voorgrond stelt, dat de
opvoedeling tot het inzicht gebracht wordt, dat
zijn wenschen slechts met de driften samenhangen,
zoodat hijzelf dan niet meer durft spreken van
tegenstrijdigheden in het geweten. Eigenlijke gewetens-tegenstrijdigheden komen slechts air voor,
waar verschillende gebondenheden, met normatieve
trekken er in en dus met het karakter van plichten, doch die onderling niet overeenstemmen, tegenover elkander staan, of waar zuivere gewetensidealen in tegenspraak komen juist met dergelijke
gebondenheden, (onzuivere gewetens-idealen, die
echter door de juiste trekken ervan toch voor den
opvoedeling ook het karakter van plichten dragen.)
Wij zullen den algemeenen weg aangeven, die de
opvoeding tegenover zulke gebondenheden in moet
slaan, en wel afzonderlijk voor uiterlijke gebondenheden. Voor alle tegenstrijdigheden is echter
van kracht, wij herhalen het, dat zij alleen opgelost kunnen worden, wanneer de valsche idealen,
die er deel aan hebben, vernietigd worden, hetgeen
wederom alleen gebeuren kan door het oplossen
van de gebondenheden, die er achter staan en
waaruit zij voortkomen.
Valsche idealen met de onklaarheden en tegenstrijdigheden, die er mee verbonden zijn, kunnen,
hierop moet scherp den nadruk worden gelegd,
niet grondig en op een wijze die vruchtbaar is voor
de vorming van het geweten, op zij worden gezet
door Touter suggestie of door een bevel of door
het kind op „sentimenteele" wijze to binden aan
den opvoeder.
Hiertoe zijn andere middelen noodig. Valsche
idealen kunnen niet worden weg-gedisputeerd of
gecommandeerd of gesuggereerd.
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De weg om ze te vernietigen, gaat altijd fangs
bet oplossen in 't algemeen van de compromissen of gebondenheden, die er aan ten grondslag
liggen.
Nemen wij aan, dat 'bedoelde tegenstrijdigheid
in bet geweten, die wij overwinnen moeten, haar
ontstaan dankt aan het meespreken van een valsch .
ideaal, aan uitwendige gebondenheid ontsproten.
Dan zal het noodig zijn, dat wij bet kind tot
duidelijk inzicht brengen, hoe bier tegenstrijdigheid
is, en verder (hetgeen bij iemand die niet totaal
verkeerd is opgevoed, zonder moeite zal gelukken) hoe niet beide idealen of overtuigingen,
die elkander tegenspreken, goed kunnen zijn.
Dit inzicht is van gewicht, en wel het bewuste
inzicht, omdat alleen reeds het zich bewust zijn
van den toestand, medehelpt tot de oplossing. Juist
daarom is - en dit geldt voor het oplossen van
alle ontstane tegenstrijdigheden en de gebondenheden, die er achter staan - de gunstigste tijd voor
dezen kant der gewetensvorming of correctie eerst
een relatief gevorderde leeftijd, de leeftijd, waarop men in staat is tot bewustwording, dus ongeveer het tijdperk van het vijftiende levensjaar af.
Is het aangeduide inzicht verkregen, dan komt
bet er op aan, te onderzoeken, tvelk van de beide
idealen (welke van de beide overtuigingen) verkeerd is, of dat beide bet misschien zijn. Dit moet
echter werkelijk onderzocht worden, en mag, zooals gezegd, niet gedecreteerd of gesuggereerd worden. En de jonge mensch moet zelf het onderzoek
leiden, opdat het resultaat zijn overtuiging zij de
opvoeder heeft hem slechts te steunen, op te wekken en den weg te wijzen, bijvoorbeeld door het
aanvoeren van analoge voorbeelden, die andere
individuen betreffen, want aan anderen ziet men
dikwijls, wat men aan zichzelf niet kan zien, om-
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dat de noodige of stand ontbreekt. Het onderzoek
wordt in waarheid bevorderd, zoo niet geheel ten
einde gevoerd, doordat men den jongen mensch
er toe brengt, zich er rekenschap van te geven, hoe
hij aan de bewuste overtuigingen komt.
Men zal dan noodzakelijkerwijs (wanneer de
eene of beide op positieve gebondenheden berusten, zooals bier ondersteld wordt) op de gebondenheid, die er aan ten grondslag ligt, stooten, tenminste wanneer het onderzoek op de goede
wijze en voorzichtig ingesteld is.
Dan echter begint pas het moeilijkste: het losmaken van de gebondenheid. Dit is slechts dan
mogelijk, wanneer een eenigermate goede wilsvorming en wilsontwikkeling vooraf is gegaan of nog
ingehaald kan worden.
Want deze stelt op den voorgrond, dat de opvoedeling het goddelijke gezag van elk menschelijk gezag zal weten te onderscheiden en dat hij
besloten is, of tot het (daadwerkelijke) besluit gebracht kan worden, zijn gehoorzaamheid aan het
goddelijk gezag te schenken.
Daarbij staat tevens op den voorgrond, dat hij
er toe gebracht kan worden, zijn geweten eenigszins duidelijk te verstaan en er naar te luisteren;
want slechts in het geweten wordt het goddelijk
gezag tot eigen overtuiging. Aan deze voorwaarden
ziet men, hoe moeilijk het is, uiterlijke gebondenheden los te maken.
Meestal zal dit slechts langs een omweg volbracht kunnen worden, langs den omweg van een
nieuwe, doch gunstiger gebondenheid: die aan den
tegenwoordigen opvoeder. Echter moet deze gebondenheid van den aanvang of (dat heeft de
opvoeder min of meer in de hand) op achting en
niet op vrees of sentimentaliteit gebaseerd zijn. Zij
beteekent dan zooveel, dat de opvoedeling
Opvoeding

I7

258

- DE OPVOEDING VAN HET GEWETEN

vertrouwen 'weft in den opvoeder en in zijn zedelijk oordeel en geneigd is, in gevallen van twijfel,
zich bij hem aan te sluiten. Hij gelooft meer in den
opvoeder dan in eenige andere menschelijke autoriteit dit is het doel van deze nieuwe gebondenheid. Is dit bereikt, dan vallen de oude gebondenheden na eenigen tijd, door de gewoonte, weg en
alleen de nieuwe blijft over. Ook deze los te
maken, is dan de latere plicht. Hoe dit gebeuren
moet, hebben wij gezien, toen er sprake was van
losmaken van den opvoeder in 't algemeen. Eerst
wanneer zoo de volkomen innerlijke vrijheid bereikt is (gesteld, deze kan in 't algemeen bereikt
warden hierover is eveneens reeds gesproken) kan
het tot een vaste overtuiging en tot die autogene
oplossing van de tegenstrijdigheid komen, waarvan wij zijn uitgegaan. Deze autogene oplossing
is het eigenlijke doe!, de oplossing gebeurt in 't
geheel niet, wanneer zij niet in laatste instantie
door den opvoedeling zelf voltrokken wordt.
Eenigszins anders wordt de algemeene weg,
wanneer het gewetensconflict of het verkeerde ideaal, dat er deel van uitmaakt, zijn ontstaan dankt
aan een negatieve uiterlijke gebondenheid. Dit verkeerde ideaal ontstaat dan uit een koppige verzethouding tegenover een menschelijke autoriteit. Dan
is het zaak, nadat de tegenstrijdigheid vastgesteld
is, dit uitgangspunt te onthullen. Reeds deze onthulling zal in zekeren zin bevrijdend werken.
Want wie eenmaal heeft ingezien, dat hij alleen
uit koppigheid en verzet, tegenover een of andere
autoriteit zoo en zoo voelt, zoo en zoo oordeelt,
zal niet meer zooveel gewicht hechten aan dit
oordeel, als zoo Lang hij het nog beschouwen kon
als het vrije en autogene oordeel van zijn geweten.
Al blijft hij in 't algemeen dat gezag haten,
hij zal toch eens leeren inzien (en de opvoeder

DE OPVOEDING VAN HET GEWETEN

259

moet hem daarbij helpen) dat zijn haat eigenlijk
niet de overtuiging van die autoriteit als zoodanig geldt, maar alleen de wijze, waarop zij hem
die overtuiging bij wilde brengen.
Zoo leert hij den eisch scheiden van den eischer
en daarmee is reeds veel gewonnen. De eisch van
de afgewezen autoriteit kan nu, op zichzelf genomen, goed zijn of niet. In elk geval maakt het
feit, dat hij volkomen gescheiden is van de persoon
des eischers, een rustig onderzoek mogelijk. Het
overige kan dan ongeveer zoo geschieden, als wij
het voor het losmaken van een positieve gebondenheid geschetst hebben.
Wanneer de hierboven beschreven scheiding van
persoon en zaak niet reeds vanzelf de houding van
verzet opheft en daarmede ook de geldigheid van
het verzet-ideaal, dan heeft de nieuwe gebondenheid aan den tegenwoordigen opvoeder haar werk
te doen, totdat ook zij op de goede wijze kan
worden losgemaakt en daardoor opgeheven. Het
behoort tot de aantrekkelijkste en dankbaarste
paedagogische opgaven, koppige kinderen tot verstand te brengen; meestal is dit „goed hout". Gewoonlijk verzetten zij zich niet lang tegen de
nieuwe gebondenheid, wanneer men hen op de
juiste wijze, met tegemoetkomende belangstelling,
aanpakt. Want zij missen liefde en zijn er daarom
dankbaar voor. Bij hen is eer het gevaar te vreezen,
dat zij zich al te zeer aan den nieuwen opvoeder
overgeven, zoodat het losmaken van de nieuwe
positieve gebondenheid dan moeilijk wordt. Het
doel is ook bier, de volkomen bevrijding en zelfstandig-making, dan zullen met het verzet en de
latere positief gebonden idealen, ook de tegenstrijdigheden van het geweten verdwijnen. Hier moet in 't algemeen aan toegevoegd worden, dat de meeste tegenstrijdigheden van het ge-
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weten aan het jonge individu gewoonlijk niet als
zoodanig tot bewustzijn komen. Zij manifesteeren
zich gewoonlijk slechts als verscheurde en onbevredigde stemmingen, als afkeer van eigen „onzekerheid" en „onpersoonlijkheicl" en zij manifesteeren zich naar 't uiterlijk als tegenstrijdig bandelen, dat dan als zoodanig secundair ook tot bewustzijn kan komen en die stemming versterkt.
Juist omdat dit zoo is, bestaat het eerste werk van
deze genezende opvoeding in den regel in bewustmaking, dat er tegenstrijdigheid bestaat tusschen
de verschillende overtuigingen en idealen.
Ook voor het genezen van tegenstrijdigheden,
waarbij de valsche idealen uit innerlijke gebondenheden ontstaan, geldt een dergelijke weg. Ook
bier is het eerste de zoo duidelijk mogelijke bewustmaking, eerst . van de tegenstrijdigheid en dan
van de bron, waaruit de verschillende overtuigingen of levensidealen opwellen. En die bewustmaking is bier van bijzonder veel gewicht, maar ook
buitengewoon moeilijk. Van bijzonder veel gewicht, omdat innerlijke gebondenheden als 't ware
in het algemeen ontstaan op een leeftijd, die het
voile bewustzijn van wat beleefd wordt, uitsluit,
zoodat bet kind zijn infantiele gebondenheden, en.
in 't bijzonder de gebeurtenissen, die tot het ontstaan ervan geleid hebben, in zich omdraagt als
dingen van het leven, waarvan hij zich nauwelijks bewust is, en die door de voortdurende verdringing hoe langer hoe verder van het bewustzijn verwijderd worden. Later kan het zich daarom
niet zonder meer die rekenschap geven, die voor
autogene bevrijding noodig zou zijn.
Om dezelfde reden is deze bewustmaking en
daarmede het mogelijk maken van rekenschap
geven buitengewoon moeilijk daarenboven ook
nog daarom, dat de jonge mensch een niet gering
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onbewust) belang er bij heeft, dat het
(zij,
ontstaan • en het comproMis-karakter van zijn innerlijke geboridenheden niet aan 't licht worden
-gebracht. Want de compromissen beteekenden immers eigenlijk de vlucht voor de daad, die volsbracht mo e st worden, of tenminste voor de erkenning en bet bekennen van eigen zwakheid, dus
in laatste iiistantie de vlucht- voor de waarheid.
• En de bewustmaking moet juist er op gericht
zijn, aan den opvoedeling zelf, het werkelijke verhand der dingen -te openbaren. Men begrijpt, dat
dit alleen mogelijk is, onder het. -overwinnen van
sterken -tegenstand. Gesteld, het is gelukt, -.den jorigeh, mensch bewust te maken, dan is dit - in het
gunstigste geval reeds voldoende om de gebonden-heden los te -maken en -daarmee de - verkeerde
idealen..- Het inzicht, dat deze idealen een vlucht
beteekenen en niet zuiver autoritatief zijn, ontneemt er tot op zekere hoogte de dwingende macht
aan,:- Maar deze uitwerking kan alleen dan in voldoende mate verwacht worden, wanneer de Opvoedeling van goeden (reeds eenigszins opgevoeden of ontwikkelden) wil is.
Anders verzet hij er zich tegen, de consequen_ties• uit het inzicht te trekken. Want deze consequenties Zijn dikwijls hard. Zij eischeri de voiledige daad, het volledige offeren van .de drift, inplaats Van- die vlucht voor het daadwerkelijke
offer, dat tot bet compromis heeft geleid. Daarom Is= het in 't algemeen noodzakelijk, het :inzicht
_te steunen door vernieuwde en energieke ,vorming
van den- wit.. Dit zal wederom dikwijls genoeg
alleen kunnen I geschieden langs den omweg. van
een . • positieve gebondenheid aan den opvoeder,
waarop. „clan later„ wanneer zij Naar tijdelijken
dienst heeft volbracht, het losmaken en het - zelfstandig maken van den opvoedeling volgen moet.
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Daar de innerlijke gebondenheden alle tezamen
groeien op den bodem van de infantiele schuld,
zal de bevrijding alleen mogelijk zijn door
het overwinnen van die schuld. Dit geschiedt
door een daad, in werkelijkheid (daar eigenlijk weer-goed-maken is buitengesloten) door de
vroeger besproken boete, met hare componenten:
des te ijveriger overgave aan den plicht, (driftbeheersching) en dapper erkennen van de schuld,
van eigen onvolkomenheid. Heel vaak echter staat
het geval zoo, dat het infantiele schuldgevoel zoo
pathologisch sterk is geworden, wanneer al niet
uitsluitend, dan toch voor een deel, doordat de
omgeving van het kind in deze richting suggestief,
en deprimeerend gewerkt heeft en het vertrouwen
geroofd. In dit geval zal het de taak van den opvoeder zijn, het ongerechtvaardigde van zulke
suggesties naar voren te brengen en ze met zijn
autoriteit te verlammen.
Bij de geheele behandeling van valsche idealen
of gebondenheden van uitwendigen of innerlijken
oorsprong, moet niOt vergeten worden, dat zij
steeds - dit alleen geeft er de autoritatieve kracht
aan - naast al wat er verkeerd in is en gesuggereerd,
en met de driften samenhangend, tevens een kern
van waarheid bevatten, die uit het eigen, echte
geweten voortkomt.
Het is van het grootste gewicht, deze kern naar
boven te halen en tot het bewustzijn van den opvoedeling te brengen, dus hem het relatieve recht
hierop als 't ware toe te geven. Hij wint daardoor aan zelfvertrouwen en kan hieraan vastknoopen, wanneer hij zijn nieuwe richting moet kiezen.
De bier besproken genezende opvoeding, die bestaat in het terzijde schuiven van stereotiep geworden gebondenheden en daarmede van valsche
idealen en daarmede van tegenstrijdigheden in het
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geweten, eischt in den regel van den opvoeder
meer dan gewone psychologische en paedagogische
talenten en ook kennis op dit gebied.
Daar bovendien de besproken gebondenheden
met hare gevolgen heel dikwijls tot eigenlijk pathologische verschijnselen (neurosen) voeren en bet
dus bij het losmaken ervan dikwijls gaat om het
genezen van eigenlijke zoogenaamde zielsziekten,
is het voor elken opvoeder, in de eerste plaats
voor de ouders, aan te bevelen, zich, zoodra zij
zien, dat zij met de middelen, die hun ten dienste
staan, niet verder komen, tot erkend bevoegde genezende paedagogen te wenden.
Op 't oogenblik staan als werkelijk genezende
paedagogen alleen speciaal gevormde psycho-therapeuten ter beschikking; tot hen zal men zich dus
in 't algemeen moeten wenden ; des te eer omdat
gewoonlijk slechts zij tegenover de pathologische
symptomen het noodzakelijke inzicht bezitten
omtrent de mogelijke beteekenis dezer verschijnselen. Dringend moet gewaarschuwd worden tegen
alle kwakzalverij, ook tegen de paedagogische en
in 't bijzonder tegen de genezend-paedagogische.
Het is bier de plaats, iets te zeggen over de
psycho-analytische methode, die tegenwoordig een
groote rol speelt en die overigens bijzonder sterk
in genezend paedagogische richting gaat. De psycho-analytische beweging heeft ongetwijfeld vele
nieuwe gezichtspunten geopend en ook ontdekkingen gedaan, juist op de gebieden, waarop wij bier
doelen, en men kan Naar daarvoor alleen dankbaar
zijn. Aan den anderen kant heeft zij, in theorie
en praktijk, een verloop genomen, dat wij in meer
opzicht betreuren, dat trouwens reeds
dan
in het begin min of meer duidelijk was aangegeven. Het zou op deze plaats te ver voeren,
wanneer wij ons met heel het complex van ver-

een

264

DE OPVOEDING VAN HET GEWETEN

schijnselen, methoden, beweringen en voorstellen
wilden bezighouden, waardoor de beweging is gekenmerkt.
Wij verwijzen degenen, die zich interesseeren
voor ons oordeel over de psycho-analyse in verband met de opvoeding, op een artikel „Psychoanalyse en Opvoeding". (verschenen in het zondagsblad van den „Berner Bund" van 4 en II
Maart I 9 7) . Wie op de hoogte zal echter uit
al wat bier vooraf is gegaan, (het hoofdstuk over
vorming van den wil inbegrepen) gemakkelijk
kunnen opmaken, wat ons met de psycho-analyse
verbindt en wat ons van haar scheidt, in theorie
en praktijk. Wij maken in 't bijzonder opmerkzaam op het relativisme van de psycho-analytische
leer en op haar principied psychologische dwaling,
alsof alles alleen uit driften te verklaren is.
Verder gaan wij niet in op bijzondere methoden
van genezende opvoeding, in zoover deze op medisch gebied liggen, doch verwijzen hiervoor naar
de artsen zelf.
Het doel, waaraan elke vorming van het geweten,
ook het gemzen van gewetens-ziekten (stereotiep
geworden zwakheden, gebondenheden en tegenstrijdigheden) dienstbaar moet zijn, is, wat het ideaal betreft, het vaste rijpe geweten van den opvoede ling, dat gezuiverd is van de inmenging der driften,
en vrij van innerlijke en uiterlijke gebondenheden.
Werd dit doel bereikt, dan zou hij in elk bijzonder geval in staat zijn, duidelijk te voelen, wat
goed is; hij zou niet meer overgeleverd zijn aan
de onzekerheid omtrent den inhoud van zijn
plicht en daarmede van zijn persoonlijke levenstaak. Hij zou dan ook principieel in staat zijn,
zijn „beroep" in engeren zin van het woord, te
vinden, dat is de soort van arbeid in het sociale
verband van yolk en menschheid, die juist passend
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is voor hem. De juiste beroepskeuze is in wezen
zaak van het rijpe geweten, van het stellige oordeel omtrent eigen bestemming.
Niet alsof de bestemming van elk individu, (tenminste voor de meesten geldt dit) e'en en slechts
een bepaald „burgerlijk beroep" zou omvatten :
en niet alsof iedereen in zulk een beroep als
zoodanig zijne geheele individueele menschenplicht
zou kunnen vervullen. De omvang van den plicht
toch is voor ieder grouter dan de omvang van de
goed begrepen „beroepsplichten". En de aanleg en
de talenten, die het individu geschikt maken voor
zulk een beroep, omvatten gewoonlijk eveneens
meer dan dat zij uitsluitend voor een bepaald beroep gebruikt kunnen worden. Maar stellig behoort het maatschappelijke beroep, wanneer bet
goed gekozen is, bij de persoonlijke bestemming
en het moet een wezenlijke manier zijn, om deze
bestemming te vervullen. Inzoover is het beroep
en zijn keus stellig een gewetenszaak.
En verder is het plicht, het beroep zoo te kiezen,
dat het, gegeven de aanwezige aanleg, goed vervuld kan worden en dat het tevens de mogelijkheid opent, dezen aanleg op de relatief beste wijze te
gebruiken. Ook dit is slechts ten deele een kwestie
van zelfkennis, voor een ander deel een zaak van
geweten en wil, zooals trouwens ook reeds de
goede zelfkennis, (erkenning en waardebepaling
van aanleg en talenten) in wezen niet onafhankelijk is van de scherpte, vrijheid en zuiverheid van
't geweten en van de kracht van den zedelijken wil.
Op deze zijde van de beroepskeuze wilden wij bier
den nadruk leggen, De andere behoort thuis op
het gebied van het vermogen tot oordeelen en van
het talent, waarover wij in verband met de opvoeding nog moeten spreken. Elke verkeerde beroepskeuze berust, hetzij hierop, dat de opvoede-
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ling aan zichzelf andere talenten toeschrijft dan
die hij werkelijk heeft, of dat hij zedelijk niet
goed georienteerd is. Wie zijn eigenaardigheden
kent, en naar geweten en wil is opgevoed, die
vindt ook zijn beroep. De vorming van bet geweten en van den wil in 't bijzonder, bewaart hem
ervoor, verkeerde idealen na te jagen, idealen, die
enkel drift-idealen zijn, idealen van hebzucht,
ijdelheid, eerzucht, of die hun oorsprong vinden
in uiterlijke of innerlijke gebondenheden (nabootsingen, verzet-idealen, ascetische en andere idealen,
die op het ontvluchten van een schuld berusten)
De vorming van het geweten en den wil, maakt,
dat de jonge mensch niets anders wil worden,
dan datgene, waartoe zijn geweten hem, met inachtneming van zijn speciale talenten, den weg
wijst. Zij maakt echter ook, dat hij in staat is,
eerlijk te erkennen, waar zijne talenten liggen en
waar niet, hoever zij reiken en hoever niet, en zij
vormt op deze wijze den grondslag voor zelfkennis. Daarom is de opvoeding voor een bepaald beroep niet te scheiden van de opvoeding van wil
en geweten. Zulk een opvoeding is, wanneer zij
gelukt, tevens in staat, den opvoedeling te behoeden voor die kwellende onzekerheid, niet alleen
in kwesties van persoonlijke zedelijkheid (bestemming) in 't algemeen, maar juist ook in kwesties
van het te kiezen beroep; of hem van deze onzekerheid te bevrijden. Want zulk een onzekerheid
is niet zoozeer onzekerheid van inzicht als zoodanig, maar veeleer een onzekerheid juist in de
zedelijke orienteering.

DE OPVOEDING TOT OORDEELSVERMOGEN

ETEEKENEN de goede wil en bet
gevormde geweten, bet vermogen, de
levenstaak te begrijpen en te willen,
daar moet nog bij komen bet vermo.6Ndi*ea. gen, Naar uit te voeren, het kunnen in
meest-uitgebreide beteekenis. Dit kunnen echter zet
tweeerlei dingen op den voorgrond, bet is theoretisch en praktisch kunnen, theoretisch en praktisch juiste houding tegenover de werkelijkheid.
Onder bet theoretische kunnen verstaan wij bet
vermogen, de werkelijkheid, die gevormd moet
worden, op de juiste wijze te begrijpen, als datgene
dat zij is en als hoedanig zij dus behandeld wil
worden ; bet praktische kunnen is de vaardigheid
tot die vormgeving in eigenlijke beteekenis, de
vaardigheid, om de vormgeving, die noodzakelijk
en door bet begrijpen der werkelijkheid noodzakelijk bevonden is, uit te voeren. Tot deze beide dingen moet het kind opgevoed worden. Waarbij bier,
als overal, de opvoeding niet anders zijn kan
dan innerlijke steungeving aan de eigen normale ontwikkeling van bet opgroeiende of in 't
algemeen nog niet gevormde individu.
Hier spreken wij in de eerste plaats van de opvoeding tot begrijpen, of - daar alle begrijpen
zich voltrekt in oordeelen - tot oordeelsvermogen, altijd natuurlijk in betrekking tot de werkelijkheid. (het oordeelsvermogen in betrekking tot
de idee, wordt gedekt door het goede geweten) .
Ook bier moet er nadruk op gelegd worden,
dat het om het vermogen tot oordeelen gaat, niet,
principieel niet, om het hebben van klaargemaakte
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oordeelvellingen of begrippen. Het zou ook onmogelijk zijn voor de opvoeding, het kind alit beoordeelingen, die het noodig zal hebben kant en
klaar bij te brengen. Daartoe zijn zijn toekomstig
leven en lot te onberekenbaar. Maar geheel afgezien hiervan : dit begrip kan alleen zijn begrip
zijn, (en dit moet het toch wezen, wil het leven
goed geleid worden) wanneer hij bet zelf verworven heeft, door eigen oordeelend-onderzoekenden arbeid, in den vorm van eigen overtuiging
en inzicht. Doch wanneer dit zoo zal zijn, wanneer de opvoedeling dit begrip (gedurende den
tijd zijner opvoeding) derhalve zelf moet verwerven, dan zou toch op den voorgrond moeten
staan, dat hij in de eerste plaats het vermogen
moet bezitten om tot zulk zelfstandig begrip te
komen of dat hij tot dat begrip moet worden
opgevoed.
Op dit vermogen komt het dus in elk geval
voor alles en eigenlijk uitsluitend aan. Of en in
hoeverre dit vermogen reeds gedurende of eerst
na de opvoedingperiode vrucht zal dragen, dus of
het zelfstandige inzicht in de werkelijkheid, dat
levensbehoefte is, reeds gedurende den opvoedingstijd (en onder aanmoedigende hulp van den opvoeder) of eerst later door den opvoedeling wordt
verkregen, daar komt het in den grand van de
zaak niet op aan. Wanneer het vermogen er toe in
't algemeen maar voorhanden is.
Overigens zal zeker de opvoeding van dit vermogen slechts mogelijk zijn, wanneer zij op een
bepaald werkelijkheids-materiaal geoefend wordt.
Er zal dus geen opvoeding tot oordeelsvermogen
of tot inzicht bestaan, zonder „tusschenkomst"
van daadwerkelijk oordeel, zonder realiseering van
werkelijke en gereede begrippen en inzichten. Zoo
verkeeren wij natuurlijk niet in de meening, dat
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bet verwerven van zulk begrijpen niets te maken
zou hebben met de opvoeding tot oordeelsvermogen of daarvan uitgesloten zou kunnen of moeten
zijn. Wij zeiden alleen, het komt in laatste (of
in eerste) instantie aan op het vermogen tot begrijpen. En wij willen er nu reeds den nadruk op
leggen, (waarvan nog meer sprake zal zijn) dat
zonder dit vermogen geen eigen oordeel tot stand
kan komen en dat verder al het verwerven van
oordeel (in verband met de opvoeding) steeds geen
doel, maar middel tot het doel, namelijk tot de
opvoeding (oefening) van oordeelsvermogen zijn
moet. Deze „tusschenkomst" mag dus nimmer als
de eigenlijke taak van dezen tak der opvoeding
worden opgevat doch steeds alleen als middel
tot het vervullen van die taak.
Nog een andere opmerking moet bier plaats
vinden, daar deze eveneens gelds voor elke van
de soorten van oordeelsvermogen, (en Naar paedagogie) die wij in bijzonderheden te onderscheiden
hebben. Elke opvoedeling zal zijn bijzondere
levenstaak te vervullen hebben, niet meer en niet
minder. Hij zal daartoe bijzondere inzichten in
de werkelijkheid noodig hebben, en het vermogen
tot oordeelen, dat voor hem noodig en onmisbaar
is, zal dus passen moeten bij zijn levenstaak, en er
mede overeenstemmen, doch tevens relatief beperkt
kunnen zijn. Om nauwkeurig te zijn, moet men
dus het doel van deze zijde der opvoeding aldus
formuleeren : de opvoedeling moet in staat leeren
zijn, zich een juist oordeel te vormen over die
werkelijkheid, waarmede zijn levenstaak hem in
aanraking zal brengen. Of: het doel van dit deel
der opvoeding wordt gevormd door het vermogen
tot oordeelen van den opvoedeling binnen zijn
bijzondere bestemming. - Nu kan echter geen
enkele opvoeder weten (zelfs al zou
bij
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de bestemming van het kind precies kennen)
met welke realiteiten deze mensch door het uitvoeren van zijn bestemming in aanraking komen
zal. Wij hebben bier reeds op gewezen, om aan te
toonen, dat het ook praktisch alleen op het vetmogen tot oordeelen aankomen kan. Hieruit is
nog een andere gevolgtrekking te maken.
Namelijk deze, dat de opvoeding tot oordeelsvermogen niet binnen al te enge grenzen besloten
mag blijven, al heeft zij ook zooveel mogelijk
rekening te houden met de individueel bijzondere
talenten en zoodoende met de levenstaak, die vooruit te zien is. Veeleer moet deze opvoeding, zoo
ver de aanleg het gedoogt, op zoo breed mogelijke
basis en zoo wijd mogelijk (zonder natuurlijk
schade te doen aan de grondigheid) geschieden.
Dat is de ware beteekenis van het verlangen naar
„algemeene ontwikkeling".
Aan den anderen kant moet echter ook voor een
verkeerde opvatting van dit postulaat reeds bier
en in 't algemeen gewaarschuwd worden. Algemeene ontwikkeling kan voor geen mensch alzijdige of naar alle zijden even groote ontwikkeling
beteekenen. Zulk een opvatting zou zijn, het negeeren niet alleen van den bijzonderen aard der
natuur, maar ook van de bestemming van den
mensch.
„Algemeene ontwikkeling" in dezen zin van
alzijdigheid, is altijd een verkeerd beschavingsideaal. Want het maakt zich niet ondergeschikt aan
de eigenlijke beteekenis der opvoeding.
De „ontwikkeling" (in den zin van kennis of
oordeelsvorming) wordt dan quasi als doel op
zichzelf en niet als middel tot het doel (juist van
het vermogen tot oordeelen, in overeenstemming
met de levenstaak) beschouwd. Men vindt de
goede richting alleen, wanneer men eenerzijds
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dat vermogen tot oordeelen, waarnaar voor elk
individu gestreefd moeit worden, oprvat als een
deel van het doel der geheele opvoeding en het
dus nauw aansluit aan alle andere paedagogische
doeleinden, en wanneer men aan den anderen
kant de kennis, die aangebracht moet worden (in
de bierboven aangegeven beteekenis) steeds beschouwt als middel tot het vormen van het oordeelsvermogen en ze in overeenstemming daarmede uitkiest; altijd, zij 't in samenhang met den
bijzonderen aanleg en de talenten, op zulk een
breede basis, dat daardoor werkelijk alle kanten van
het individueel noodzakelijke vermogen tot oordeelen in aanmerking genomen en opgevoed worden.
De juiste „algemeene ontwikkeling", in den
zin van bepaalde aan te brengen bekwaamheden,
is daarom steeds diegene, die, alleen als middel tot
oefening beschouwd, er naar streeft, de mogelijkheden tot oordeelend vermogen, die in het kind
aanwezig zijn, te ontwikkelen; dock daarbij voortdurend - en dit geeft de beperking - den samenhang met de geheele overige opvoeding (die individueel moet zijn) bewaart.
Het is daarom even verkeerd, het kind
slechts die kennis bij te willen brengen, die het
(naar verondersteld wordt) „noodig zal hebben",
als hem alle kennis te willen bijbrengen, die „men
er in kan krijgen". Want in beide gevallen wordt
er geen acht op geslagen, wat de beteekenis is der
vorming van het oordeel. In het eerste geval wordt
vergeten, dat deze beteekenis niet ligt in de kennis
als zoodanig, dock in het oefenen van het kenvermogen ; waarbij het materiaal in zekeren zin onverschillig is en dat alleen dan op voldoende breede
basis en omvattend genoeg geschieden kan, wanneer
men zich niet beperkt tot de vermoedelijk noodige
„leerstof".
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De leerstof moet in 't geheel niet uitgekozen
worden terwille van het meer of mindere „nut",
dat ze later waarschijnlijk hebben zal, doch volgens
haar ontwikkelende waarde. (waarde voor het
ontwikkelen van het oordeelsvermogen)
De utilitaristische opvatting, die al „wat de opvoedeling in zijn leven waarschijnlijk niet noodig
zal hebben", uit den ontwikkelingsgang zou willen
verwijderen, moet verbannen worden uit de opvoeding, hoezeer zij juist tegenwoordig, in verband
met de utilitaristisch-philisterachtige levensbeschouwing in 't algemeen, zich weer uitbreidt.
In het tweede der beide gevallen van verkeerde
opvatting, hierboven aangeroerd, wordt in zekeren
zin de tegenovergestelde fout gemaakt.
Er wordt hier namelijk evenzeer vergeten, dat
het niet op de leerstof als zoodanig, maar op haar
waarde voor het vormen van bet oordeelsvermogen
aankomt ; welke waarde trouwens dan alleen tot
Naar recht kan komen, wanneer de opvoedeling in
staat is, de stof niet alleen „op te nemen", doch
Naar in zelfstandigen arbeid te verwerven en zich
eigen te maken. Er wordt echter nog iets anders
vergeten. Namelijk dit, dat elk individueel vermogen tot oordeelen, ook volgens bet ideaal, beperkt
moet zijn, niet wat den omvang van het materiaal
betreft (dat is bijzaak) maar zoowel naar zijn intensiteit als naar de soort of de zijde, waarnaar elke
stof een kwestie moet zijn van individueele, met de
levenstaak overeenstemmende beoordeeling. Juist
deze soort moet dus in verband gebracht worden
met de geheele overige opvoeding, en het komt niet
aan op het instampen, noch zelfs op het wezenlijke
werken erop als zoodanig, maar op het individueel-paedagogische uitbuiten van het materiaal
en van zijn ontwikkelingswaarde. Iedereen moet
leeren, elk onverschillig werkelijkheids-materiaal,
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dat zijn leven en zijn werk op zijn weg voert,
juist te beoordeelen, naar die zijde, waarin bet voor
zijn individueele levenstaak 'beschouwd moet worden. Dat is de algemeene regel.
Dat wij hiermede niet een in verkeerden zin
eenzijdige of enge oordeelsvorming aan het woord
zullen laten, kan reeds uit het voorafgaande worden
opgemaakt.
Het is echter wel noodig, ook nog van een
ander gezichtspunt uit, daartegen te strijden. Hoe
breeder namelijk - altijd in verband met den
individueelen aard, den aanleg en de bestemming
- de vorming van bet oordeel opgevat wordt,
en hoe veelzijdiger de leerstof, in zoover deze tenminste individueele ontwikkelingsbeteekenis heeft
en als middel daartoe uitgekozen en gebruikt worth,
des te grondiger wordt niet alleen het oordeelsvermogen ontwikkeld, • doch des te eer zal de opvoedeling ook in staat zijn, over de grenzen heen van
zijn persoonlijk levens- en arbeidsgebied ook anderen te begrijpen in hun werk en naar de belangen,
die met bun levensbestemming verband houden. En
dat is van zeer veel gewicht. • Want wij moeten
samenwerken.
leder is slechts een orgaan van het geheel ; en
hij zal zijn plicht als orgaan in 't algemeen des te
beter kunnen vervullen, hoe meer hij deze in contact met anderen en andersoortige orgaan-plichten
vervult. Het begin van bet contact echter is begrijpen. Het is treurig genoeg, aan te zien, hoe de
menschen, niet alleen, terwijl zij hunne driftwenschen volgen, maar juist ook terwijl zij hun eigenlijke levenstaak vervullen, Tangs elkander heengaan,
zonder begrip, ja, met oogkleppen voor. En toch
zijn wij een familie, een organisme, of wij
moesten het zijn. Wij hebben alien een groote
taak, de cultuur-taak, te vervullen. Elk voor zijn
Opvoeding 18
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eigen deel, zeker, maar bet is toch een taak.
Zooveel in 't algemeen over de beteekenis der
opvoeding tot oordeelsvermogen.
Nu bestaan er echter twee soorten van oordeel of
van begrijpen der werkelijkheid : het oordeel, dat feiten vaststelt en het oordeel, dat de feiten op waarde
schat ; het „logische" oordeel en het waarde-oordeel.
Beide tezamen eerst maken, wanneer zij juist zijn,
de kennis der werkelijkheid uit, zooals zij voor het
bewerken van deze werkelijkheid noodig is. Want
om op een werkelijkheid met uitzicht op succes in
te kunnen werken, moet men weten, hoe die werkelijkheid is. Om echter op die werkelijkheid verbeterend (zooals de plicht steeds eischt) in te
kunnen werken, moet men weten, hoe deze werkelijkheid is in verhouding tot haar ideaal, dat wil
zeggen, wat zij tvaard is. Daarbij komt het er niet
op aan, of een bepaalde werkelijkheid zelf als object
haar verbetering als doel - van onze handeling beschouwd wordt of (op dit moment) alleen
als middel ter bewerking van een andere werkelijkheid.
In beide gevallen moet de arbeider het materiaal
kennen, waarmede hij te doen beeft en hij moet
het volgens zijne waardeverhoudingen op de juiste
waarde weten te schatten. Het laatste is reeds daarom van gewicht, omdat zonder juist waardeinzicht ook de waardeverhoudingen van verschillende werkelijkheden onder elkander niet duidelijk
zijn, zoodat noch aan het betere middel de voorkeur kan gegeven worden boven het slechtere,
noch uitgemaakt kan worden, welke werkelijkheden
ten offer mogen vallen aan andere en welke niet.
De aanleg tot logisch oordeels-vermogen (logisch bier in de boven verklaarde beteekenis van
het vaststellende begrijpen in 't algemeen) is elken
mensch meegegeven in de gedaante van een zeker
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vermogen tot waarnemen, het waargenomene „vast
te houden" en het met elkander in verband te
brengen ; dit vergelijken vormt het uitgangspunt
van het denken.
Bij de opvoeding tot logisch oordeelsvermogen
zal het er om te doen zijn, dezen aanleg tot zoo
groot mogelijke daadkracht te ontwikkelen ; want
de daadkracht ervan bepaalt de juistheid van de
beoordeelingen, die aldus door waarnemen en
denken ontstaan.
De algemeene methodische regel zal daarom ook
hier oefening zijn. De opvoeding moet gelegenheid
geven tot oefening en alles doen, wat aan den
opvoedeling aanleiding kan geven tot zelfstandige
oefening ; want slechts de oefening, die van hemzelf uitgaat en door hemzelf wordt doorgezet, is
vruchtbaar. In het volgende zetten wij de belangrijkste positieve en negatieve grondslagen in elkaar,
die bij den eisch van zulk een juiste oefening en
daardoorheen van het oordeelsvermogen in acht
genomen moeten worden.
In de eerste plaats moet er altijd weer aan herinnerd worden, dat ook voor de ontwikkeling van
het logisch oordeelsvermogen de leerstof alleen
middel tot het doel is. Daarom mag nooit de stof
om haarzelfs wil „nage jaagd" worden, maar
het kind moet er gelegenheid door krijgen, zijne
krachten te oefenen.
Daarin ligt besloten, dat het niet gaan kan om
het „vasthouden" van de leerstof als zoodanig,
maar om het begrijpen, doordringen, om het oefenen van de oordeelskracht.
Dit moet nu weer niet verkeerd verstaan worden.
Het beteekent niet, dat het eigenlijke „leeren" in
den zin van het zich inprenten van zekere oordeelen zonder zin zou zijn. Het onthouden
kunnen, het geheugen, is immers zelf een vermogen,
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dat tot het oordeelsvermogen behoort. Alle vergelijken en denken stelt het vermogen tot onthouden op den voorgrond ; en tevens beteekent
onthouden-kunnen een enorme arbeidsbesparing
tegenover de noodzakelijkheid, altijd weer opnieuw
waar te nemen en te denken ook daarom heeft
het zijn waarde voor het volkomene en doelmatige
doorvoeren van het levenswerk. Daarom moet ook
het geheugen, zooals vanzelf spreekt, geoefend
worden, en ook daarvoor is „leerstof" noodig.
Leeren en zich oefenen in onthouden, hebben dus
ook hun opvoedkundige beteekenis. Alleen blijft
hierbij in acht te nemen : ook bier moet de stof
middel tot het doel zijn ze moet, tenminste in
verband met de vorming van het oordeel, niet geleerd en onthouden worden om zich zelfswil, maar
terwille van de oefening. En dat maakt anderscheid voor de methode, dus voor de „behandeling"
van de stof. V6Or alles echter : de geheugenoefening mag niet het eenige zijn, dat bij de behandeling der leerstof in aanmerking wordt
genomen. Van nog meer gewicht is juist de oefening in oordeelend doordringen, in waarnemen,
vergelijken, begrijpen, denken, kortom, in de actieve
logische verklaring ervan.
Juist omdat het op deze dingen aankomt, mag
de stof niet omgezet warden in den vorm van
dogmatisch gehouden, gereede oordeelvellingen, doch
de leerling moet de oordeelvellingen zelf vinden.
Vele onderwijzers en leeraren begrijpen hun rol te
weinig. Zij mogen noch werkelijk iets voordoen
noch werkelijk doceeren, doch zij moeten opwekken tot eigen werkzaamheid en dan met belangstelling die werkzaamheid volgen, slechts diar ingrijpend (maar ook nu in den zin van nieuwe,
misschien critische opwekking) waar de leerling
dreigt te verdolen.
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Zij moeten den leerling opmerkzaam maken op
bronnen en hulpmiddelen, maar niet deze middelen
voor hem gebruiken of misschien zelfs eenvoudig
het product van hun arbeid kant en klaar voor
hem neerleggen. Dit geldt voor alle „vakken" en
er bestaat geen gebied van onderwijs, waar dit
zelf-laten-werken (dat natuurlijk niet hetzelfde is
als het laten maken b.v. van - eerst uit 't hoofd
te leeren - huiswerk) niet mogelijk is. Doch het
zou 't werk zijn van een uitvoerige didaktiek en
niet van dit algemeene richtsnoer, voor elk vak
de juiste aanwending hiervan te schilderen.
De zelfstandige arbeid als principe, ook voor de
vorming van bet oordeel en voor het leeren, kortom voor het „theoretische onderricht", is ook de
ware beteekenis van dat „werkprincipe in de
school", waar tegenwoordig terecht weer met kracht
voor wordt gestreden.
Alleen is het verkeerd, de- „werkschool" tegenover de „leerschool" te zetten. Ook in de werkschool moet geleerd worden, en dat niet alleen in
den zin van leeren oordeelen, maar ook in die van
leeren onthouden. De ware tegenstelling is die
van de zelfstandige oefening en van het zelfstandige leeren, tegenover een dogmatisch-doceerende
methode, die de stof om haarzelfswil behandelt, en
als klaargemaakt oordeel Beef t, waardoor de
leerling tot passiviteit wordt veroordeeld. Even verkeerd of nog erger is het natuurlijk,
wanneer men denkt, dat het verschil werkelijk
daarin bestaat, dat in de werkschool „handigheid"
beoef end wordt en daarop alien nadruk legt.
Men treft deze bijna komieke verwarring van
arbeid met handenarbeid nog vaak genoeg aan
en de voorvechters van het arbeidsprincipe zijn
bier niet altijd onschuldig aan. Het is wel is waar
niet te ontkennen, dat vaak goed doet, den
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geestelijken arbeid door handenarbeid te ondersteunen, juist omdat deze eigen arbeid is en daarenboven in een vorm verschijnt, die beter waarneembaar en . 00k meer bevredigend is; die de belangstelling meer wakker houdt en voor een zekere
eenzijdigheid behoedt. Maar dan moet hij organisch
passen bij de eigenlijke geestesarbeid, deze op de
meest werkzame wiljze steunen, hij mag niet met
de haren er bijgesleept worden en niet ten koste
van andere middelen worden aangewend.
Ook mag hij niet - geen enkel middel mag dat
- tot een stokpaardje warden, noch tot speelgoed, hij moet dienstig gemaakt worden aan bet
doel. En stellig is hij niet overal mogelijk, noch
overal op zijn plaats. Handenarbeid is ook niet
elke arbeid, die met de handen gedaan wordt, en
daarom ook niet altijd identiek met die zelfwerkzaamheid, die juist karakteristiek moet zijn voor
de oordeelsvorming.
Echter geldt, wat bier gezegd wordt over de
„handigheid", alleen in verband met de opvoeding
tot oordeelsvermogen. Zooals vanzelf spreekt, heeft
zij nog een bijzondere beteekenis in verband met
de opvoeding tot praktisch kunnen, wanneer dit
kunnen in de richting ligt van vaardigheid met
de handen.
Een van de gewichtigste middelen om de zelfstandige oefening van het oordeelsvermogen aan
te moedigen, is dit, dat de opvoeder de kunst verstaat, de belangstelling - minder voor een of
andere leerstof als zoodanig, dan voor het oordeelend doordringen van de stof - op te wekken en
te onderhouden.
Hij moet den leerling innerlijk nader tot de
leerstof brengen en de leerling moet leeren inzien,
dat bet noodzakelijk is, zich het vermogen tot
oordeelen eigen te maken, dat uit de leerstof te
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winnen en te oefenen is. Hiervoor is het noodig,
dat de opvoeder zijn leering vastknoopt aan de
dingen, waar het kind belang in stelt. Misschien
in de eerste plaats en voorbijgaand aan dingen, die
met de driften samenhangen ; nuttigheid, nieuwsgierigheid, sentimentaliteit. Daarna echter, meer en
meer overgaand naar de sluimerende en reeds gewekte (door de opvoeding) cultureel belangrijke
dingen behoefte aan eerbied, vereering voor
het groote, voor het veelbeteekenende op verschillende cultureele gebieden ; zedelijkheid in gewonen
zin, kunst, wetenschap, religie, techniek (zoover
zij cultureele waarde heeft) . In dezen zin moet
elk onderwijs „interessant" zijn, opwekkend, aanmoedigend, tegemoetkomend. Maar juist bij deze
gelegenheid moet opnieuw gewaarschuwd worden
voor dat verkeerde streven naar „boeiend" zijn, dat
blijft steken bij driftachtig-oppervlakkig tegemoetkomen en de zaak berooft van haar ernst. Hier was
reeds sprake van in de „Algemeene aanduiding van
den te volgen weg". Onderwijs kan ernstig, zakelijk,
exact en vrij van goedkoope grimassen en van cap-,
taionesbvlzj,onderatb m
on-interessant en vervelend behoeft te wezen.
Ja, in den grond van de zaak en op den duur,
is er bijna geen vervelender onderwijs, tenminste
voor de leerlingen met goeden aanleg, dan het
oppervlakkig „boeiende", dat geestig wil zijn.
Het waarlijk boeiende moet in de zaak liggen
en daar gezocht worden. Ondanks dit alles komen
er momenten voor, juist in bet schoolwerk, dat
voor jonge menschen dikwijls vermoeiend en eentonig moet zijn, waar een „scherts" die wat minder
diep gaat, op zijn plaats is. Aileen moet dit uitzondering en geen regel zijn.
De •beste voorwaarde om te boeien is, dat
cle opvoeder zeif van de beteekenis der

2

8o

DE OPVOEDING TOT OORDEELSVERMOGEN

zaak doordrongen is, erin leeft, haar, door eigen
belangstelling gedreven, beheerscht, haar zelfstandig
heeft doorgewerkt of hiermede nog bezig is; dit
laatste, dat hijzelf er nog aan moet werken, is
dikwijls het allergunstigste, de leerling wordt dan
medewerker. - Nimmer echter mag, bij gebreke
van deze eigen belangstelling, of van andere voorwaarden tot het boeiende (frischheid, opgewektheid van den opvoeder) de zoogenaamde
„tucht" als middel tot het opwekken van belangstelling aangewend warden. Men bereikt niets,
wanneer men tegen de leerlingen uitvaart,
luider praat en raast, of misschien nog „grovere"
tucht-middelen gebruikt. Tucht is er immers niet
om de belangstelling er mee op te zweepen ; dat
is altijd verkeerde tucht. Ervaren onderwijzers (niet
ieder, die twintig en meer jaren les heeft gegeven,
is daarom ervaren) weten, dat omgekeerd de belangstelling, die op zakelijke gronden berust, bet
beste tuchtmiddel is en alle andere bijna overbodig
maakt. De belangstelling en de opgewektheid van
den leerling kunnen waarlijk gesteund worden
door die breedheid van het onderwijs, die steeds
op het wezenlijke is gericht en nooit het groote
met het kleine verwisselt. Dan zal ook, bij alle
noodzakelijke veelzijdigheid en veelvormigheid der
leerstof, overlading vermeden kunnen worden, die
zoo licht de belangstelling doodt. Hierbij moet
men natuurlijk overlading niet verwarren met inspanning. De leerling moet werken, ingespannen
werken zelfs en zonder dat het werk hem al te
licht gemaakt wordt.
In den arbeid, die offers vraagt, ligt niet alleen
een allergewichtigst middel tot vorming van den
wil, dock ook een middel om het oordeel op juiste
wijze op te voeden ; een middel tegen de lichtvaardigheid bij het vormen van een oordeel. Ook
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de goede manier om te boeien maakt immers den
leerling de zaak niet gemakkelijker dan zij in werkelijkheid is; elke poging, op zulk een doel
gericht, zou verwerpelijk zijn; het is niet noodig
en niet goed, dat de leerling alles „gemakkelijk
in zich opneemt", en het postulaat van „spelend
leeren" is in meer dan een opzicht bedenkelijk.
Ondanks dit bestaat natuurlijk ongerechtvaardigde
overlading. Maar deze pleegt, wanneer zij voorkomt, minder te ontstaan uit een overlading met
arbeid van beteekenis, (die ook vermeden kan
worden) dan daardoor, dat tijdroovende bijzaken
geeischt worden, die juist, omdat zij weinig ontwikkelingswaarde bezitten, mismoedigheid en vetveling wekken.
Soms ook wordt de overlading veroorzaakt door
een ontwikkelingsideaal, in 't algemeen verkeerd,
bij den onderwijzer of bij den leerling zelf. Juist
dat ideaal van alzijdige ontwikkeling, waarover
reeds gesproken is. Men schat de intelligente ontwikkeling, wier eigenlijke beteekenis het logische
vermogen tot oordeelen is, daarnaar, hoeveel en
hoevelerlei de leerling weet, en maakt daardoor de
leerstof tot doe!, inplaats van haar in haar werkelijke rol van middel te doen blijven. Dan streeft
natuurlijk de !eeraar, maar ook de leerling, die
hierop, door eigen verkeerde motieven is ingesteld,
naar mogelijke extensie en vervolmaking der stof
en daarbij loopt bet meestal niet of zonder overlading, vooral wanneer iedere vakleeraar de stof van
zijn vak als de hoofdzaak op de wereld aanziet.
Zulke „Primus-dressuur" is verkeerd, omdat zij
gericht is op de leerstof en niet op het doel der
opvoeding in 't algemeen of speciaal op de ontwikkeling van het oordeel, en zij is verkeerd, omdat
zij nog daarenboven de individualiteit van den
leerling niet in aanmerking neemt.
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Zij is oak verkeerd uit het oogpunt van karaktervorming (vorming van den goeden wil en van
het geweten) ; want zij steunt den leerling in
egoistische motieven of in zekere innerlijke gebondenheden (volmaaktheidswaan, auto-erotische
beschavings-ijdelheid) , die op zichzelf reeds hem
in den weg staan bij het gaan in de goede richting.
Bijzonder gewichtig voor de goede opvoeding
tot zelfstandig oordeelsvermogen, is overigens
natuurlijk alles, wat de zelfstandigheid in 't algemeen bevordert. Zoo, behalve belangstelling voor
en vreugde om de zaak zelf, voornamelijk het echte
zelfvertrouwen.
Doch hierover is op een andere plaats reeds
zooveel gezegd, dat wij er hier niet veel aan toe
to voegen hebben. Maar het is zeker, dat juist het
onderwijs, dus het wezenlijke uiterlijke middel tot
oordeelsvorming, groote mogelijkheden en groote
gevaren voor de opvoedrng van dit zelfvertrouwen
biedt. In 't bijzonder gevaren ; en dit vooral het
school-onderwijs, dat min of meer noodgedwongen
een zekere mate arbeid van alle leerlingen eischen
moet. Wie minder begaafd is, hetzij in 't algemeen of op bepaalde gebieden, zal ander deze
minderheid lijden en door dit lijden zijn zelfvertrouwen inboeten, wanneer de leeraar niet heel
bijzondere zorg besteedt aan de vorming van het
onderwijs en de behandeling van elken leerling op
zichzelf. Hij zal dan, uit gebrek aan vertrouwen,
nog minder praesteeren dan waartoe hij anders in
staat zou zijn. Ja, het komt voor, dat op deze
wijze een of ander talent, dat inderdaad niet zoo
bescheiden was, eenvoudig niet tot ontwikkeling
komt.
Daarom moeten onderricht en behandeling, juist
van de zwakkeren of van hen, die reeds aan minderwaardigheidswaan lijden, buitengewoon goed
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zijn. Niet om hen, tenminste de eerstgenoemden,
onder alle omstandigheden, op de hoogte van het
peil der klasse te brengen, doch veel eer om hen,
binnen hun aanleg, tot zoo groot mogelijke individueele praestatie te brengen; en juist daarvoor is
vertrouwen noodig. Er is ook bijna geen kind the)
weinig begaafd, dat er niet lets mee te bereiken zou zijn, wanneer men maar niet alles verlangt.
Daarom is ook bier van kracht, dat de intellek.
tueele vorming in overeenstemming dient te zijn met
de geheele overige opvoeding, die natuurlijk individueel gericht moet zijn.
De ontwikkeling van het vermogen tot oordeelen, heeft zich uit te strekken naar alle kanten,
waarnaar het logische oordeel zich voltrekt; dus: .
nardezijwmng,(hetvasl
van feiten en samenhang der feiten) der voorstelling (innerlijke aanschouwing en geheugen) en van
het denken. Wat het vermogen tot denken betreft,
moet speciaal opgemerkt worden, dat dit eigenlijk
uit twee vermogens bestaat, die zonder meer niet
te vereenigen zijn. Het is vermogen tot combineeren aan den eenen kant en vermogen tot critiek
aan den anderen. Combineeren echter is een kwestie der „fantasie" en men weet, dat fantasiebegaafdheid en critische begaafdheid twee zijn. De
opvoeding tot denkvermogen zal met dit feit rekefling moeten houden en zij zal beide kanten evenzeer in 't oog houden en oefenen. Daarbij zal het
oefenen van het combinatie-vermogen gewoonlijk
in overeensteming zijn met een vroegeren, dat van
het critisch vermogen met een lateren leeftijd van
het kind; zooals de ontwikkeling van het denkvermogen als geheel, zonder dat zij daarom op
vroegere leeftijdstrappen veronachtzaamd mag
worden, in het algemeen zal moeten volgen na
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die .van bet vermogen tot waarnemen en voorstellen. -De opvoeding der beide laatste vermogens staat
in dienst van het principe der „aanschouwing"
of . van het aanschouwingsonderricht. De aanschouwing moet dan echter werkelijk en zelfstandig zijn en mag niet door allerlei surrogaten vervangen worden. Ook mag zij natuurlijk niet tot
het visueele beperkt worden.
Het lijkt ons niet overbodig, tenslotte nog er op
te wijzen, dat er twee geheel verschillende soorten
van vaststellend en speciaal van beschouwend oordeel bestaan, in overeenstemming met de beide
grondig verschillende objecten van de vaststellende
ervaring. Wij bedoelen de natuurwetenschappelijkzinlijke en de psychologisch-onzinnelijke vaststelling. De eerste heeft verder geen verduidelijking
noodig, de laatste echter wel misschien.
Wat wij van vreemde wezens (personen) ondervinden, dat wil zeggen vaststellen met betrekking tot hen, dat gebeurt wel is waar niet zonder
medewerking van de „zintuigen", maar toch niet
alleen en niet eens wezenlijk daardoor. Alle ervaringen van gebeurtenissen, die met het zieleleven
in verband staan, hebben niet den vorm van zinnelijke ervaringen ; want dingen van de ziel laten
zich noch zien, noch hooren, enz.
Wij worden door de zintuigelijke waarneming
met er opmerkzaam op gemaakt, doch haar vaststelling als feiten van het zieleleven hangt daarvan af, of wij de zintuigelijke „teekenen" begrij pen
of niet. De goede psychologische vaststelling is een
begrips-oordeel.
Nu heeft elke opvoedeling, hoewel niet ieder
in dezelfde mate, het vermogen noodig, niet alleen
zintuigelijk waarneembare dingen op de juiste
wijze te constateeren, maar ook dingen van de

DE OPVOEDING TOT OORDEELSVERMOGEN

285

ziel (in de eerste plaats menschen of menschelijke
dingen) goed te begrijpen.
En dat zijn niet alleen twee verschillende zaken,
maar het onderstelt ook tweeerlei soort van begaafdheid, en moet in elk geval afzonderlijk ontwikkeld worden.
De tegenwoordige tijd, altijd nog sterk op het
natuurwetenschappelijke en technische gericht, belt
er eer toe over, het begrijpen van menschen en wat
hen bewoog (vooral ook in de geschiedenis en
hare monumenten in taal, kunst, wetenschap, filosofie enz. die alle tezamen uitingen zijn van persoonlijk-psychisch gebeuren) of het vermogen tot
dit begrijpen een weinig te verwaarloozen. Tegenover deze neiging kan niet sterk genoeg den nadruk
er op gelegd worden, dat het vermogen tot begrijpen, zoowel voor het „leven" als voor de goede
opvoeding van het hoogste gewicht is. Men moet,
wat de opvoeding in 't bijzonder betreft, bedenken, dat eerst door zulk begrijpen been de in
eminenten zin vormende en opvoedende rijkdommen van anders geaarde en in 't bijzonder beteekenisvolle menschen en beschavingen voor den opvoedeling toegankelijk worden. In het in acht
nemen van dit feit ligt het recht en de verdienste
van het „humanistische" ontwikkelingsideaal, al
is het stellig niet altijd en niet overal ontkomen
aan het gevaar van eenzijdige overdrijving.
De opvoeding tot het vermogen, anderen te begrijpen, heeft echter nog een andere en misschien
niet minder gewichtige beteekenis.
Wij bedoelen bier niet het gewicht van 't goed
ontwikkelde vermogen tot menschenkennis (niemand zal het gewicht hiervan bestrijden) , maar
de beteekenis van het vermogen tot begrijpen,
speciaal voor de zelf-erkenning.
Het is een bekend feit, dat men door anderen
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zichzelf leert begrijpen, en over de beteekenis van
juiste zelfkennis behoeft ook niet verder gesproken
te worden. Overigens moet echter juist het vermogen tot begrijpen mede aan de zelfkennis geoefend worden. Dit is intusschen zeker minder een
kwestie van het klasse-onderwijs dan van een bespreking onder vier oogen.
In verband met het onderwijs zal het oefenen
van het vermogen tot begrijpen juist bestaan moeten in het op de juiste wijze behandelen van die
historische monumenten, waarover wij zooeven gesproken hebben.
Toch mag ook het tegenwoordige met
zijn „actueele" feiten en documenten niet voorbij
worden gegaan ; ook het juiste en tactvolle behandelen hiervan is een uitstekend middel tot opvoeding van het vermogen, waarop het bier aankomt.
Wel taktvol moet deze behandeling zijn, in de eerste plaats zakelijk en zonder vooringenomenheid.
En dat is niet gemakkelijk, des te minder hoe
nader de gebeurtenissen ons raken en hoe gewich
tiger zij in cultureel opzicht zijn.
Hierbij is ook reeds een zekere mate van ontwikkeling bij den leerling ondersteld. Ondanks dit
mag de tegenwoordige tijd met zijn „openbare
leven", zijn staatsleven, zijn wetenschappelijke,
artistieke, godsdienstige en zedelijke verschijnselen,
bij een goede opvoeding tot oordeelen niet voorbijgegaan worden.
Niet alleen terwille van het vermogen tot juiste
en rustige waarneming ook van het tegenwoordige, waar wij middenin staan, doch ook in bet
belang van het scherpen van 't critische denken.
En juist oudere leerlingen, bijvoorbeeld in de hoogere klassen van het gymnasium, zullen ons daarin
met de grootste belangstelling tegemoetkomen en
ons dankbaar zijn.
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Zij branders immers voor de problemen van den
tegenwoordigen tijd en daarbij zijn zij zoozeer
blootgesteld aan de inwerkingen van dezen tegenwoordigen tijd, dat de opvoeding noch de school
hen bier in den steek mag laten. Juist ook aan bet
menschelijke van den tegenwoordigen tijd moeten zij
bun vermogen tot denken en begrijpen oefenen
want zij zullen dit tegenover bet tegenwoordige
in 't bijzonder noodig hebben. En juist bier hebben zij wijze, begrijpende en toch critische leiding
noodig. - Dit laatste gezegde grijpt reeds over de
vorming van bet logische oordeelsvermogen been
naar de opvoeding tot het vermogen van juist
waarde- oordeel, waar wij nu over zullen spreken.
Beteekent het vermogen tot juist logisch oordeelen, den zin voor de waarheid, dan wordt de
tweede component van het oordeelsvermogen gevormd door den zin voor de werkelijke waarden.
De werkelijke waarde van een bestaan echter wordt
afgemeten aan zijn eigen ideaal, tenslotte echter
aan het ideaal der werkelijkheid in 't algemeen,
zooals het als een eisch belichaamd is in de universeele idee, en zooals het in het gevormde geweten van den enkeling zijn individueele openbaring vindt.
Het vermogen om te oordeelen over waarden, is
daarom niet het vermogen, een of andere relatieve,
drift-achtige, utilitaristische of sentimenteele waarde te schatten, doch het vermogen, de dingen op
bun rechte waarde te schatten, in bun verhouding
tot het ideaal der werkelijkheid, naar bun zedelijke waarde, wanneer men „zedelijk" neemt in
de wijdste beteekenis van zich richten naar het
ideaal. In de werkelijkheid zijn er belangrijker en
minder belangrijke levens, al naar zij dichterbij of
verder of zijn van bet centrum van bet organisme,
dat de werkelijkheid beteekent of beteekenen moet.
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Er zijn belangrijke en minder belangrijke organen.
Doch elk orgaan is, afgezien van zijn belangrijkheid, als orgaan van meer of van mindere waarde,
naarmate het zijn orgaan-ideaal vollediger of minder volkomen verwerkelijkt.
Het vermogen, de dingen op hun waarde te
schatten, is in de eerste plaats het vermogen, die
orgaan-waarden te schatten dan echter
universeele beschouwing - ook bet schatten der
belangrijkheid. Het is de zin voor groot en klein,
goed en slecht, echt en onecht, veelbeteekenend
en onbeduidend, volkomen en onvolkomen.
Het is een onderscheidingsvermogen, zooals het
vermogen tot logisch oordeelen het vermogen is
om waar van valsch, zijn van schijn te onderscheiden. Het is zaak, dit onderscheidingsvermogen op
te voeden, den critischen zin voor de werkelijke
waarden.
Men ziet uit deze aanwijzingen reeds, dat de
vorming van wil en geweten werkelijke voorwaarden zijn voor dit vermogen tot waarde-beoordeeling. Want het stelt op den voorgrond, eerbied
voor wat-zijn-moet en energie om sentimenteeldriftachtige waarden streng van zedelijke waarden
te scheiden. En het stelt den helderen blik voor goed
en slecht, voor echt en onecht, mooi en leelijk in
eigen levenshouding op den voorgrond; dat wil
dus zeggen: een gevormd geweten. Zoo is dus ook
de opvoeding tot het vermogen, de dingen op
waarde te schatten, reeds half en meer dan half
besloten in de goede vorming van wil en geweten.
Er is evenwel nog een en ander meer bijzonders
bij op te merken.
In de eerste plaats komt bet er op aan, bet
kind op te voeden tot objectiviteit, dat wil zeggen, tot de ware rechtvaardigheid tegenover andere levens en wel speciaal tegenover andere men-
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schen, als de meest belangrijke wezens in het
cultureel verband. Deze rechtvaardigheid is alleen
bereikbaar op grond van die zedelijk gegrondveste
sociale goedwillendheid en belangsteliing, die dan
ook begrijpen mogelijk maakt. Verder stelt zij op
den voorgrond, het overwinnen van al de sentimenteel-erotische effecten, zoowel van positieven
(sentimenteele „lief de") als van negatieven (haat)
aard alsook de onbeheerschte eigenliefde, die zich
noch met de goede behandeling, noch met de goede
waarde-schatting van andere wezens verdraagt.
De opvoedeling moet eerbied leeren, niet alleen
tegenover wat-zijn-rnoet als zoodanig, maar ook
tegenover de werkelijkheden, waarin wat-zijn-moet
reeds voor een deel is verwerkelijkt. En er bestaat
geen werkelijkheid, die alleen slecht is, die dus geen
zweem bevat van wat-zijn-moet. Zoo moet het
kind er op gericht worden, in al wat is, het goede,
dat er werkelijk in ligt, te zien en te erkennen.
In de eerste plaats natuurlijk dair, waar het in
zeer groote mate voorhanden is ; hij rnoet eerbied
voor het Groote in de werkelijkheid leeren.
Maar hij moet ook den anderen kant juist
leeren zien en op waarde schatten. Want niets in
de werkelijkheid is alleen goed en volkomen. Aan
eerbied en begrip moet zich de stevig gefundeerde
(maar niet door effecten vertroebelde) critiek
paren. En het is niet gemakkelijk voor de opvoeding, aan beide doeleinden recht te doen wedervaren.
Het is even verkeerd, den opvoedeling alleen critisch in te stellen, als het verkeerd is, hem overal
tot waardeering te willen nooden. Het ware midden ligt in de objectiviteit, in de rechtvaardigheid
naar beide zijden. Wie ooit geschiedenis-onderwijs
in een of anderen vorm heeft moeten geven, kent
de moeilijkheid hiervan. Deze is des te grooter,
Opvoeding x 9
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daar de jeugd naar uitersten neigt, zij wil lief hebben of haten, vereeren of verachten. De werkelijkheid echter mag geen voorwerp zijn, alleen
voor waardeering of alleen voor verachting, maar
object van rechtvaardige en objectieve waarde-beoordeeling. Wij falen bij het geschiedenis-onderwijs (als een der meest beteekenende gelegenheden
ter opvoeding van het waarde-oordeel) niet zelden
daardoor, dat wij licht en schaduw zelf onrechtvaardig of onbedachtzaam affectief verdeelen. Wij
geven glorie aan onze helden en maken zwart,
dien wij niet „mogen lijden". Zoo suggereeren wij
onze eigen „partijdige" waardeschatting; wanneer
wij niet door al te sterk opdringen de oppositie
in de leerlingen wakker roepen en dan juist negatieve suggesties teweegbrengen inplaats van de verlangde positieve. Ook in het belang van de opvoeding tot beoordeeling der waarden en bier zelfs
in 't bijzonder, zal men deze eerste grondstelling
van de methode in acht moeten nemen : dat het
niet onze opzet mag zijn, den opvoedeling kanten-klaargemaakte oordeelvellingen op dogmatische
wijze ,.bij te brengen", maar dat wij door oefening en eigen arbeid zijn vermagen tot oordeelen
ontwikkelen en opkweeken moeten.
Dit is echter op het gebied der waarden oak
buitengewoon moeilijk; moeilijk namelijk is de
zelftucht en zelfoverwinning voor den opvoeder, die noodig is, opdat hij het kind laat
zoeken en vinden, zonder hem voortdurend eigen
persoonlijke waarde-schattingen te suggereeren.
De moeilijkheid is dezelfde als bij de worming van
het geweten. De opvoeder heeft zijn overtuiging
en moet toch den opvoedeling de zijne zelf laten
vinden, ja hij moet hem steunen bij zijn zelfstandigheid, op gevaar of van de mogelijkheid,
dat dan de opvoedeling tot een andere overtui-

DE OPVOEDING TOT OORDEELSVERMOGEN

291

ging zal komen. Daarbij komen van bet
kind uit de gevaren van positieve of negatieve
gebondenheid en de moeilijkheden bij het losmaken
hiervan, dat niet zelden in tegenspraak is met de
eigen wensch van den opvoeder. Opvoeder zijn is
meer dan waartoe de meeste menschen in staat zijn.
Op twee fouten zouden wij in dit verband in
't bijzonder opmerkzaam willen maken ; beide
ontstaan nit angst, maar de richting der beide
angsten is verschillend.
De eerste kennen wij eigenlijk reeds, er moet
alleen nog even aan herinnerd worden. Wij bedoelen die angst voor het „zieleheil" van het
kind, die den opvoeder belet, het langzamerhand zelf de teugels in handen te geven. Er bestaat geen meer geliefde manier om den jongen
mensch aan den leiband te houden dan .juist door
de suggestie van waarde-beoordeelingen of in het
provoceeren en staande houden van gebondenheden,
die daaruit voortkomen. - De andere soort is
bijna van tegenovergestelden aard. Uit louter angst
voor mogelijke suggesties en gebondenheden, durven
vele opvoeders (zij zijn echter minder talrijk dan
de anderen) hun eigen oordeel in 't geheel niet
laten merken, laat staan uitdrukkelijk doen
gelden. (Dikwijls ook is deze terughouding aan
minder goedgemeende motieven te danken, namelijk aan een algemeen gebrek aan moed, of aan
gebrek aan overtuiging, of aan de vrees voor tradities en hun organen, waarmede men niet in conflict wil komen) . Maar dat is verkeerd.
De opvoeder mag en moet uitdrukking geven aan
eigen overtuigingen, dat is van gewicht in opvoedkundig opzicht. Ten eerste omdat elke echte
overtuiging als voorbeeld van moed en stellingnemen de zelfstandigheid van den opvoedeling opwekt en hem aanmoedigt tot eigen nadenken.
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Niets werkt in dit verband verlammender (dikwijls
ook afstootender) dan eigen „lauwheid" en lamheid van den opvoeder. Ten tweede echter moet
en mag de opvoeder zijn overtuiging voorleggen
als mogelijkheid en als mogelijkheid met een ondergrond, opdat hij juist daartegenover (naast andere
mogelijkheden) stelling kan nemen. Wij hebben
meer dan eens gezien, dat opvoeding den weg moet
nemen van persoonlijke uiteenzettingen met den
opvoeder.
Aileen moet de manier, waarop de opvoeder
zich en zijn overtuiging doet gelden, in paedagogisch opzicht juist zijn, dat wil zeggen, niet dogmatisch-despotisch, maar aanmoedigend en overleggend, vol zin voor de individualiteit van bet
kind en vol echten eerbied voor zijn persoonlijkheid, die misschien anders is.
Van bijzonder veel gewicht is bier de belangstelling van den opvoeder in den aa.rd en de ontwikkeling van het kind. De opvoeder zal er 't best
bij varen, ook tegenover bet gevaar van dogma en
suggestie, wanneer hij zich oak van zijn kant
interesseert voor de ontkiemende overtuigingen
van bet kind, deze aan 't woord laat komen en
er zich zakelijk over uitspreekt.
Langen tijd zullen zij duidelijk onrijp zijn.
Hier moet men de aandacht op vestigen, voornamelijk wanneer er zich tegenspraken in voor
doer', maar rustig; zooals gezegd: zakelijk. Ook
wet met humor, maar zonder kwetsenden en neerdrukkenden spot, zoolang men maar eenigen goeden
wil ziet.
In dit verband behoort ook het wezen thuis
van wat men tegenwoordig in 't bijzonder verlangt onder den naam van opvoeding tot staatsburgers (niet identiek met louter onderwijs in
staatswetenschappen) Opvoeding tot staatsburgers
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is vorming van het karakter (van wil en geweten) aan den eenen kant en vorming van bet
vermogen tot waarde-beoordeeling aan den anderen
kant, aangewend op den cultuurvorm van den
staat en van zijn verschijnings-wijzen. Er kan
niet genoeg nadruk op gelegd worden, dat niemand een goed staatsburger wordt, noch tot
de goede staatsburgerlijke levenshouding en bet
juiste staatsburgerlijke oordeelsvermogen komt, of
hij moet in 't algemeen opgevoed zijn, en wel in
eerste instantie tot den goeden wil en het reine
geweten, en in tweede instantie (dit hangt daarmede samen) tot het goede en zelfstandige vermogen, de dingen naar hun waarde te beoordeelen.
En wie, aan den anderen kant, in deze algemeene
richtingen is opgevoed, die is of wordt een goed
staatsburger, zonder veel bijzondere staatsburgerlijke opvoeding. Wilt ge goede staatsburgers, en
wilt ge, dat uw kinderen den staat en de inrichtingen van den staat op de juiste waarde schatten,
voed hen clan zoo op, dat zij rechtschapen
menschen zijn, voed hun karakter op en hun vermogen tot oordeelen. Met het plaveisel van een
opvoeding tot staatsburgers alleen en op zichzelf
zonder den achtergrond van vroomheid, zedelijke energie, vorming van het geweten en van
het algemeene oordeelsvermogen, wordt niets
bereikt, tenminste niets, dat waarde heeft. Slechts
de mensch, die diep-in is opgevoed, kan een goed
staatsburger zijn. Hij alleen bezit bet vermogen,
den staat in 't algemeen en zijn speciale staat in
't bijzonder, op begrijpende zoowel als critische
wijze op de rechte waarde te schatten.
Hij alleen bezit het vermogen, in den staat een
werkelijkheid te zien, die wel-is-waar relatief is,
zooals al het werkelijke, maar die in zichzelf ten
deele de belichaming van een ideaal vormt, en naar
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steeds zuiverder belichaming van dat ideaal streven
moet.
Hij zal ook in staat zijn, de verschijnselen, die
bet leven van den staat begeleiden, in binnenlandsche en buitenlandsche politiek, partijen en oorlogen, volgens hun beteekenis en ook volgens hun
betrekkelijkheid te begrijpen of tenminste te leeren
begrijpen. Maar bijna nergens zoo sterk als in betrekking tot den staat (bijna elke kerk is meer
„tolerant" dan de meeste politieke partijen of afzonderlijke staten) pleegt men bevelen en suggesties
- in de opvoeding in den meest uitgebreiden zin
- in de plaats te stellen van de opvoeding tot
zelfstandigheid van den zuiveren wil en het zuivere
geweten en tot het oordeelsvermogen.
En dat noemt men dan nog wel staatsburgerlijke of politieke opvoeding.
Wij hebben tot nu toe over bet vermogen, de
dingen op hun rechte waarde te schatten, gesproken, in den zin van bet in engere beteekenis
zedelijke waardeoordeel. Een veld van bijzondere
paedagogische zorg moet daarnaast het aesthetische
waardeoordeel vormen. Er is nauwe samenhang
tusschen die beide, doch op een wijze, die niet
zonder meer is te begrijpen.
Wij verwijzen bier naar de uitwijdiftgen bierover in „Das Ziel der Erziehung".
De zin voor bet schoone is niets anders, dan
het vermogen, dat-wat-zijn-moet, dat wat waarde
beef t, in symbolen op zich in te laten werken. En
hieruit ziet men, van hoeveel gewicht bet aesthetische oordeelsvermogen is. In bet symbool, en speciaal in het symbool, door menschen geschapen,
dus in het kunstwerk, kan het volmaakte reiner
en indrukwekkender gpstalte krijgen dan in de
werkelijkheid des levens.
Dus kan het door middel van het symbool
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krachtiger op ons inwerken, verheffend, opbouwend, reinigend, vermanend en eischend. Wie hier
zin voor heeft, bezit in de schoonheid een opvoedingsmiddel en een innerlijken steun van onschatbare beteekenis. Het schoone heft omhoog boven
de benauwde sfeer der chaotische goed-slechte werkelijkheid uit, in reinere lucht, en zoo leert het,
als het ware van een afstand, die waarden en onwaarden der werkelijkheid helderder te zien. Daarom staat de schoonheid en de zin voor wat schoon
is, in dienst der opvoeding tot zuiverheid van
de normatieve levenshouding, zoowel als tot het
oordeelsvermogen, dat daarmede samenhangt.
Wat de methode der aesthetische oordeels-vorming betreft, is het meeste, wat daarover te zeggen zou zijn, reeds bij het thema der vorming
van het waarde-oordeel in het algemeen gezegd
en behoeft alleen op aesthetisch gebied overgebracht
te worden. Ook hier is zelf-oefening de weg; en
ook hier wordt de opvoeding door dezelfde gevaren
bedreigd.
In 't bijzonder zou bijvoorbeeld nog opgemerkt
kunnen worden, dat de oefening in het aesthetisch
oordeelen natuurlijk op zichzelf (hetzelfde geldt
voor de andere wijzen van oordeelen) niets te
maken heeft met het praten er over. Het vermogen
om aesthetisch te oordeelen, wordt niet gevormd
door praten over, doch door aanschouwen en aanhooren van het schoone. De hoofdinhoud van de
oefening is daarom, zooals in 't algemeen bij de
vorming van het vermogen tot oordeelen over de
waarde, dat de opvoedeling het waardevolle, hier
speciaal het schoone (en vooral de geconcentreerde
schoonheid van het ware kunstwerk) op zich in
laat werken, en dat de opvoeding hem daarbij
helpt. En wel van begin af, door de geheele omgeving, waarin het kind opgroeit. Hier komt in

296

DE OPVOEDING TOT OORDEELSVERMOGEN

't bijzonder de vormende beteekenis aan 't licht
van tradities, die uit aesthetisch oogpunt waarde
hebben : het uiterlijk van dorp of stad, van huis
en tuin, van de kamers, de meubels en het huisraad, van de taal en de liederen. Door deze dingen
wordt, als zij schoon zijn, de smaah (juist het
aesthetische oordeelsvermogen) gevormd, zonder
bijzondere onderrichtingen en zonder lange redeneeringen.
Later kan de opvoeding en zelf-opvoeding bewustere vormen aannemen en dan komt het kunstwerk in engeren zin eerst recht in het centrum
vdn de belangstelling te staan meer dan de
„schoone natuur", want ofschoon ook zij aesthetische waarden bevat, werkt zij, wat de opvoeding
betreft, toch bij verre na niet zoo sterk als datgene,
dat door de aesthetische beleving van den kunstenaar is heengegaan en daar zijn concentratie, stileering en uitdrukkingskracht heeft ontvangen.
Van gewicht is ook de eigen aesthetische poging
van het kind, inzoover eenig talent in die richting bestaat. Het behoeft niet juist schilderen en
plastiek, gedicht en compositie te zijn. Het kan
spel zijn en dans, of zang en andere „reproductie",
altijd passend bij den aard en de trap van ontwikkeling. En van meer belang dan elke bijzondere
„kunstoefening" in engeren zin, is het, dat het
kind er toe wordt opgevoed, aan alles wat het
voortbrengt, een aesthetischen vorm te geven. Zoo
wordt de zin voor het schoone geoefend, door het
schoone bij iedere gelegenheid aan te kweeken.
Het kind moet tot de overtuiging komen, dat het
nooit onverschillig is, hoe iets er uitziet, vooral
iets, dat hij zelf maakt, maar dat er wetten bestaan voor de uiterlijke (zintuigelijke) vormgeving, die evenmin gekwetst mogen worden als
welke normatieve eisch ook.
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Bijzonder gevaarlijk voor de aesthetische vorming zijn ook die bewuste en onbewuste dogma
tische suggesties, die van den opvoeder op zichzelf,
of van heele modes of van „het openbare bewustzijn" plegen uit te gaan. Zij zijn in tegenspraak met
den elementairen eisch, dat elk kind tenslotte zichzelf moet opvoeden, en dat in elk geval het ver
mogen tot oordeelen slechts dan tot stand komt,
wanneer men aan den aanleg tot dit vermogen gelegenheid geeft, zich zelfstandig te ontwikkelen.
Hoe weinigen bijvoorbeeld, zijn er toe in staat, een
kunstwerk, zonder suggestieve vooringenomenheid, argeloos en ontvankelijk op zich te laten inwerken, en hoe weinig opvoeders leiden de jeugd
daartoe op ! De menschen zijn gewend, zich hun
(kant en klaar) oordeel te halen uit leerboeken
of couranten-kritieken en zij denken, dat dat in
orde is. Daarom voeden zij ook hunne kinderen
niet op tot andere idealen van oordeelsvermogen.
Zij brengen hen niet eenvoudig tot het kunstwerk.
opdat dit zelf zal werken en opvoeden; maar zij
brengen ook terstond „aesthetische" verklaringen,
als dogma, en die moeten dan geleerd worden. Ja,
er bestaat „het behandelen" van kunstwerken, in
en buiten de school, waarbij het kunstwerk zelf
heelemaal niet aan 't woord komt, doch alleen het
meer of minder juiste en meer of minder opdringerige, gereede oordeel van den opvoeder of van
zijn vertrouwensman.
Hoe kan het kind zoo maar tot eenige verhouding jegens het werk komen te staan, ook maar
iets beseffen van zijn onmiddellijke werking ? gezwegen van het opwekken der lief de voor het
schoone en van den zelfstandigen smaak.
Nog een ding tot slot. Elke vorming van het
oordeel, naar den vast-stellenden, zoowel als naar
den waarde-schattenden kant, heeft ten doel, den
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opvoedeling tot zelfstandig oordeelsvermogen, tot
begrijpen, tot inzicht op te voeden. De opgevoede
mensch moet in staat zijn, de waarheid te zien.
op alle gebieden : het logische, het ethische en het
aesthetische. Zal dit doel gerealiseerd worden, dan
moet ook de „zin" voor het ware, moet de waarheidlievendheid ontwikkeld worden. Dit gebeurt zeker
mede door een wijze van handelen, zooals wij bier
geeischt hebben voor de vorming van het oordeel. Het is echter daarnaast en zelfs in de eerste
plaats werkelijk een zaak van karaktervorming,
van de opvoeding tot goeden wil en tot reinheid
van bet zedelijk oordeel. Men moet de waarheid
willen en men moet Naar in zichzelf leeren ontdekken. Geen vruchtbare oefening van het vermogen tot oordeelen is mogelijk, zonder den zedelijken
wil tot waarheid en zonder bet zedelijke „oordeelsvermogen", zooals bet opgevoede geweten dit
bezit. Slechts door deze dingen wordt dan ook de
„exactheid" mogelijk gemaakt, zonder welke er
geen goede oordeelsvorming bestaat.
De opvoeding tot waar zijn echter, is een
zaak der karaktervorming in zijn geheel, en wordt
niet uitgeput door het „bestrijden" van de „kinderlijke leugens", zooals velen schijnen te denken ;
vooral dan niet, wanneer deze bestrijding louter
bestaat in 't bestraffen van den leugen en vermaning tot waar zijn.
De kinderleugen is op zichzelf een veelvormig
ding. Hij kan zijn ontstaan danken aan egdisme,
(berekening, vrees) of in erotische wenschen (het
besluipen van liefde) wortelen. (Hij kan bovendien bewuste of onbewuste leugen zijn) Hij kan
echter ook ontstaan uit het verwarren van fantasie
en werkelijkheid, heeft dan wel-is-waar ook driftachtige ondergronden, maar moet toch op bijzondere wijze beoordeeld en voor alles eerst onder-
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zocht worden. Alle mogelijke „innerlijke gebondenheden", waarover wij gesproken hebben, zijn
gunstig voor zulke „fantasieleugens". Want het
karakter van de innerlijke gebondenheid is immers
meestal dat van een vlucht voor een bepaalde
werkelijkheid, namelijk die van de eigen schuld
en wat daarmede samenhangt deze werkelijkheid
wil niet gezien worden. De neiging tot afkeer van
de realiteit (in den zin van erkeuning en belijding)
gaat dan licht over op andere werkelijkheden,
vooral, wanneer zij in eenig „reeel" of door het
gevoel „verbeeld" verband staan met de schuld.
Des to ijveriger worden zekere „gunstige" (voor de
vlucht) fantasieen aangekweekt, en zij trekken de
erkenning tot zich, die aan de werkelijkheid words
onthouden.
Zoo ontstaat die „verwisseling", die zeker dicht
bij een (zij 't onbewuste) driftachtige leugen staat,
doch die, terwille van zijn gecompliceerden oorsprong, bijzondere zorg vereischt bij het onder
zoeken en behandelen.
Hier in 't bijzonder werken louter vermaningen, bedreigingen en straffen gewoonlijk niets uit.
Deze „pathologische leugen" kan alleen overwonnen worden door een paedagogische en onder
zekere omstandigheden „heil-paedagogische" behandeling, die alle ondergronden begrijpt.
Hierbij geldt, wat over alle primaire en secundaire verschijnselen der compromis-vorming is gezegd. Zulk een behandeling is echter alleen mogelijk in verband met de geheele karaktervorming
(eventueel karakter-reeducatie)
Voor deze, evenals voor elke andere leugen,
geldt, dat voorkomen beter is dan genezen. En dit
wijst nog sterker op de karaktervorming, de opvoeding tot begrijpen van den plicht, tot beheersching der driften en tot gewetensrijpheid.
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De leugen is slechts een verschijnsel, dat deel is
van het onontwikkelde karakter, en hij moet als
zoodanig behandeld worden. Waarheidlievendheid
is „karaktersterkte", aangewend op de erkenning der werkelijkheid. Zij is van gewicht, niet
alleen ter vermijding of overwinning van den leugen, maar ook tot het verkrijgen van een „critisch" oordeelsvermogen, niet vertroebeld door
motieven, die met de driften samenhangen.

DE OPVOEDING TOT DAADKRACHT
••

ET oordeelsvermogen is een der beide
componenten, of voorwaarden tot het
kunnen.
De andere component, de praktische,
hebben wij reeds als daadkracht aangeduid. Men zou ook kunnen zeggen : bet vermogen om, wat zedelijk goed gewild is, goed toe te
passen op de goed begrepen werkelijkheid.
Het is er niet alleen om te doen, dat de opvoedeling principieel bet goede wil en in staat is,
het volgens zijn inhoud, goed te begrijpen; ook
niet alleen daarom, dat hij de kunst verstaat, de
werkelijkheid, die hij te bescbouwen krijgt, logisch
op de rechte waarde te schatten ; maar hij moet
al deze voorwaarden nu ook nog vruchtbaar kunnen maken tot bet doorzetten van elken plicht op
zichzelf, zoowel als van de levenstaak in zijn geheel; en dit juist is zaak van de daadkracht.
Zooals vanzelf spreekt, moet ook de daadkracht
voor elken mensch en voor elken opvoedeling individueel opgevat worden. Niemand behoeft om van de mogelijkheid niet eens te spreken
voor alles en naar alle richtingen daadkracht te
bezitten, ook niet voor alles, wat op zichzelf tot
de daadkracht van den mensch, tot het kunnen
op cultureel gebied behoort.
Want aan niemand is opgedragen, bet geheel
van den cultuurarbeid voort te brengen of zelfs
maar naar ate mogelijke kanten cultuur-arbeid
voort te brengen. leder heeft zijn persoonlijke bestemming, zijn individueel beperkt beroep, en ieder
moet daarvoor en daarvoor alleen daadkracht bezitten.
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Daarom is de daadkracht, die de opvoeding
bij elk kind heeft aan te kweeken, nader als
beroeps-daadkracht, juist in die beteekenis van de
individueele bestemming, aan te duiden. Zij omvatstellig meet dan de daadkracht in het „burgerlijk beroep", daar iedereen meer plichten heeft
dan in dit beroep besloten kunnen zijn. Aan den
anderen kant wet is waar, omvat de daadkracht in onzen zin natuurlijk ook de daadkracht
in het (goed gekozen) maatschappelijke beroep,
daar dit in elk geval en werkelijk ook een kant
der bestemnling voorstelt.
Twee dingen zijn het, die die daadkracht vormen, twee componenten of voorwaarden, een algemeene en een bijzondere, als men 't zoo noemen
mag.
De eerste duiden wij aan als gezondheid, de
tweede als vaardigheid.
Laat ons eerst over de gezondheid spreken, over
haar beteekenis voor de daadkracht en de paedagogische mogelijkheden voor haar ontwikkeling en
instandhouding.
Gezondheid is in meer of minder beperkte mate
als aanleg in elk individu aanwezig. Zij heeft echter in elk individu ontwikkeling noodig, reeds
inzoover als de wordende mensch nog niet alle
krachten, maar ook niet alle dispositie-mogelijkheden bezit, die hij eenmaal noodig zal hebben.
Deze ontwikkeling is in normale gevallen, zooals
elke ontwikkeling, (ook de zedelijke en de intellectueele) een „natuurlijk gebeuren". Maar, evenals overal, heeft ook bier deze autogene ontwikkeling in vele gevallen steun en hulp noodig. Deze
hulp kan, als elke hulp, op twee manieren verleend
worden.
Ten eerste als „uiterlijke" hulp, als een bepaalde
vormgeving aan de omgeving, die gunstig is voor
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de ontwikkeling, en ten tweede als innerlijke hulp,
dat wil zeggen vormgeving aan het individu zelf,
dat zich ontwikkelen moet. Alleen deze laatste
soort van hulp komt bier in aanmerking, daar
zij alleen onder opvoeding te verstaan is. De vraag
luidt dus voor ons, hoe de natuurlijke ontwikkeling der gezondheid door innerlijke inwerking op
bet kind bevorderd warden kan.
Ook bier hangt zeer veel, zoo niet het meeste,
of van den wit van het kind zelf. Zoodat
de goede vorming van den wil tegelijk een voornaam deel is van de opvoeding tot gezondheid.
Want de goede wil wil, en wil met alle kracht,
de vervulling van de levenstaak. Dus wil hij ook
de gezondheid, daar deze voor die vervulling onontbeerlijk is.
De gezondheid te willen, en wel met ernst en
in het bewustzijn, een plicht te vervullen, is echter
reeds een werkelijke voorwaarde tot het „hebben"
van gezondheid, in zoover zij tenminste binnen de
mogelijkheden ligt, door den aanleg opengelaten.
Wanneer wij bier niet eenvoudig naar de
wilsvorming verwijzen, dan geschiedt dit, omdat
de opvoeding tot gezondheid een bepaalde aanwending verlangt van de regels, die voor de wilsvorming gelden; over dit aanwenden is bier een
en ander te zeggen.
De goede wil tot gezondheid is een deel van den
wil tot den plicht. Alles wat dezen wil versterkt,
versterkt ook den wil tot gezondheid. Wie niet
den rechten eerbied beeft •voor den plicht, zal
daarom hoogstens toevallig de juiste zorg dragen
voor zijn gezondheid, toevallig vooral in dezen
zin, dat hij het alleen uit driftachtige motieven
doet en daarom niet met de standvastigheid en
de vastheid van richting, die noodig zijn.
Men ziet altijd weer, dat weinig beheerschte of
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in 't algemeen zedclijk slecht opgevoede menschen
zelfs dan niet den rechten wil tot gezondheid vertoonen, wanneer zij uit redenen van zelfbehoud
toch „graag gezond zouden zijn".
Wat ons echter bier, buiten dit duidelijk waarneembare verband om, in 't bijzonder moet bezighouden,is de direkte wit tot ziek -zijn, die uit bet
gebrek aan wilsvorming voortkomt, en hoe wij
bet vormen van den wil aan moeten wenden in
den strijd tegen dezen wil.
Op het ecfte gezicht schijnt wil tot ziek-zijn
lets onmogelijks; doch er zijn psychologisch veel
meer dingen mogelijk dan waarvan men zich in
, bet dagelijksch leven bewust kan worden. En er
bestaat trouwens zelfs meer dan een motief, dat
naar ziekzijn toedrijft; wij zullen alleen die naar
voren brengen, die voor een a'gemeene beschouwing van 't meeste belang zijn.
Het eerste motief komt voort uit verwenning en
verweekelijking. Deze brengt in 't algemeen, als geregeld gevolg, een vermindering der zedelijke energie mee, daarenboven echter ook reeds een geringere
ontwikkeling van vele vitale krachten.
Komt nu bet ,,leven" met zijn (zedelijke of
met de driftwenschen samenhangende) eischen tot
het individu, dan tracht het verwende en verweekelijkte individu aan die eischen te ontkomen. En
als een der middelen daartoe biedt zich de vlucht
in de ziekte aan, wanneer er namelijk kans bestaat, dat dan de omgeving voor den zieke zorgt
en zoo den strijd met het leven van hem weg
neemt of deze voor hem verlicht. Het is niet gezegd, dat deze vlucht gelukt, dat wil zeggen, dat
de (gewenschte) ziekte ook werkelijk komt.
Maar men weet, dat niet alleen bepaalde (hysterische) naturen, om zoo te zeggen, op verlangen
ziek kunnen worden, maar dat in 't algemeen de
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wil om gezond te zijn een gewichtige factor is in
den strijd met ziektekiemen en ziektemogelijkheden, die ons aan alle kanten omringen. Doch
afgezien van momenteel gelukken of mislukken :
in elk geval beteekent die wil tot vluchten, den
wil tot ziek-zijn en daarmede een verlammen van
den wil tot gezondheid en na verloop van tijd zal
dit in het resultaat aan 't licht komen.
Wie niet (met alle energie) gezond zijn en
blijven wil, die zal verschillende voorzorgsmaatregelen (bewust of onbewust) nalaten, die dienstig zijn voor het in stand houden of verwerven
der gezondheid, en dit is al genoeg om de ontwikkeling, die-zijn-moet, te verstoren.
Den aldus ontstanen „wil tot ziekte" zelf te
genezen, is een moeilijke zaak. Paedagogisch is 't
beter, het ontstaan ervan te voorkomen. Dat geschiedt door wilsvorming in de bijzondere beteekenis van het oppassen voor verweekelijking en
verwennen.
Maar er zijn nog andere motieven voor den
wil tot ziek-zijn, Een daarvan is het doel tot zelfbestraffing, dat zooals de meeste „ onnatuurlijke"
en ongezonde doeleinden, meestal niet bewust
pleegt te zijn. Wij kennen de bronnen der neiging
tot zelfbestraffing. Zij liggen in de (werkelijke of
gesuggereerde) schuld, speciaal van die uit den infantielen leeftijd. De ziekte kan dan dienen tot
het realiseeren van de zelfbestraffing. Zij wordt
daartoe in 't bijzonder dan gaarne uitgekozen,
wanneer er nog een „winst aan lust" uit is te
halen, bijvoorbeeld in de gedaante van bijzondere
zorg of liefde van den kant der omgeving. In deze
liefde vindt het individu dan soms ook een pseudo-vergeving van de schuld. Daarom en ook terwille van het vergroote verwenningsgevaar, is het in 't bijzon ler in acht te
Opvoeding
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nemen, het zieke kind onder alle omstandigheden
(of bet met of zonder opzet ziek is) niet meer te
hemedelijden en te „verplegen" dan bepaald noodig is. De ziekte mag nooit als een soort „praestatie", vooral niet als iets „bijzonders" beschouwd worden. Overigens behoeven wij, wat
speciaal de schuld en de zelfbestraffing betreft,
niet te herhalen, wat reeds gezegd is.
Ben vorm van den wil tot ziekte, speciaal van
die, ontstaan op de basis van schuld en vlucht
voor schuld, kan in verschillende soorten van
ascese tot uitdrukking komen. Mar namelijk,
waar de ascese zich uitstrekt tot dingen, die aan
de gezonde ontwikkeling dienstbaar zouden zijn,
(spel, goede sport, levensvreugde in 't algemeen
en dergelijke) . In dit verband moet nog gewezen
worden op een ander ascetisch gekleurd verschijnsel, dat schijnbaar de uitdrukking is van een bijzonder sterken wil tot gezondheid, in werkelijkheid echter met den zedelijken wil tot gezondheid
niets, of niet veel te maken heeft. Wij bedoelen
die angstige, zelf ziekelijk te noemen bezorgdheid
voor de - in 't bijzonder de lichamelijke - gezondheid, zooals wij die bij hypochonders, speciaal ook bij die (eveneens hypochondrisch-neurotische) „gezondheids-fanatici" aantref fen, voor
wie de inhoud van het leven bestaat in het verzorgen en de cultus van de zoogenaamde gezondheid. De achtergrond van deze levenshouding, die
tragi-comisch is te noemen, is altijd het gevoel van
schuld, van onzuiverheid, in den vorm van vrees
voor de (daemonisch-bestraffend opgevatte) ziekte
of ook voor de „definitieve ziekte", den dood.
Om aan dezen daemon (dat wil tenslotte zeggen, de eigen schuld) te ontkomen, worden
krampachtige, niet zelden ascetisch gekleurde inspanningen gedaan, leefregels in acht genomen,
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natuur- en andere geneesmiddelen verzonnen,
dieeten uitgevonden, en heele physiologischhygienische theorieen opgebouwd. En het is
door den oorsprong van zulk gezondheidsfanatisme te begrijpen, dat _het juist dikwijls wordt
gevonden bij individuen, die lijden aan een ziekte,
zelf ontstaan uit den eigen wil tot ziek zijn. Zij
maken zich eerst ziek, als zelfbestraffing of als
vlucht voor den arbeid, dan hebben zij den duivel
opgeroepen, en het bezweren van dien duivel
vormt voortaan den zin van hun leven.
Het behoeft nauwelijks opgemerkt te worden,
dat de „gezondheid" waarmede zij dweepen, niet
identiek is met de ware gezondheid, door de zedelijkheid geeischt ; maar hoogstens een (overdreven
aangegeven) kant ervan. Deze kant wordt buitengewoon gewichtig opgenomen ; de geheele en ware
(vooral de geestelijke) gezondheid wordt daarvoor verwaarloosd, ja ontvlucht. Het is voldoende, op deze anomalie van den wil
tot gezondheid te wijzen, om aan te geven, waar
bier de taak en de middelen der opvoeding liggen;
want hierover is reeds gesproken.
Tot het versterken van den wil tot gezondheid,
zal men echter niet alleen als 't ware negatief paedagogisch moeten trachten, elken worm van
den wil tot ziekte te verhoeden en bestrijden;
men moet ook positief arbeiden aan het vestigen
van den zedelijken wil in 't algemeen en van den
wil tot gezondheid in 't bijzonder. Is hiertoe in
't algemeen goed gekozen en goed geeischte
arbeid dienstig, tevens is het van bijzonder veel gewicht, den opvoedeling, waar zich maar een gelegenheid voordoet, te helpen aan vreugde in gezondheid.
Hiertoe leenen zich vooral lichamelijke praestaties, die gemakkelijk te controleeren en „van nature

3 o8

DE OPVOEDING TOT DAADKRACHT

geliefd" zijn; zij brengen de levensvreugde in 't
algemeen naar voren en leeren dat gevoel van gezondheid kennen en waardeeren, dat de vijand is
van elk verlammend pessimisme en van elke geresigneerde vlucht.
Er hangt natuurlijk ook veel of van de verhouding der omgeving, vooral van de paedagogischwerkzame omgeving. Want de opgroeiende mensch
is suggestibel, vooral, wanneer hij in zich reeds
kiemen van verkeerde ontwikkeling draagt. Een
gezonde omgeving, die zich verheugt in haar gezondheid, een kring, waarin de vroolijkheid van
den goeden arbeid heerscht en de humor, die zich
boven de kleine daemonen van het dagelijksche
noodlot weet to stellen, zulk een omgeving werkt
aanstekelijk en voedt vanzelf op, in den zin van
het versterken van den wil tot gezondheid. Naar
den anderen kant aanstekelijk en wel in den hoogsten
graad, zijn echter hypochondrie, angst, kleinzeerigheid, voortdurend klagen en voortdurend bezig
zijn met de lieve gezondheid, of ook voortdurend
(vooral neurotisch-overdreven) lijden van de omgeving. Daarbij behoort ook, en niet 't minste,
die knorrigheid en dat chronisch of periodiek terugkeerend „slecht humeur", die, zooals zij zelf uit
innerlijke gebondenheden van schuldachtigen aard
voortkomen, suggestief de levensenergie der kinderen deprimeeren en hun wil tot gezond-zijn neerdrukken. Men mag juist op het gebied van de zielsen lichaams-gezondheid de macht der suggestie en
de zucht tot nabootsen niet over 't hoofd zien,
vooral waar nog een sterke positieve gebondenheid
der kinderen aan hun omgeving meewerkt.
Is dus de vorming van den wil en de zedelijke
karaktervorming in 't algemeen, stellig een voornaam onderdeel van de opvoeding tot gezondheid,
zij words ook wezenlijk gesteund door de vorming
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tot oordeelsvermogen. En ook bier behoeft men
slechts de bijzondere toepassing op het gebied der
gezondheid te maken. Het gaat om het speciale
vermogen tot oordeelen op het gebied der hygiene.
Nu kan -het natuurlijk niet de taak van elken opvoedeling zijn, zich dit vermogen in vollen omyang te verwerven. Hiertoe zal hij in 't algemeen
zelfs niet in staat zijn. Maar twee dingen kan men,
met uitloopers, hetzij naar de grootere, hetzij naar
de kleinere mogelijkheid tot inzicht, ongeveer van
ieder verlangen en bij alien bereiken: Het vermogen, zekere alledaagsche dingen te toetsen op hun
nut of schadelijkheid voor de gezondheid, en dan
(wat eigenlijk weder meer zaak is van den wit
dan van het inzicht) bet vaste besluit, in het gegeven geval raad te gaan vragen op een bevoegde
plaats. (arts) .
Wat het eerste betreft, behooren hiertoe natuur lijk zekere onderrichtingen en verklaringen, zooals op elk gebied der oordeelsvorming. En zeker
zijn zulke onderrichtingen, in den vorm van
demonstraties, niet te verwaarloozen. Maar met
onderrichtingen alleen is niet alles gedaan ; er is
ontwikkeling noodig van het vermogen tot inzicht, in welks dienst ook elke goede onderrichting staat. Het tweede punt schijnt ons van bijzonder veel
gewicht toe. Het is een oude ervaring, dat juist
diegenen 't minst er toe genegen zijn, den arts om
raad te vragen, die het 't noodigst hebben, of dat
zij er pas heengaan als het te laat is. Anderen
geven de voorkeur aan den kwakzalver boven den
arts, niet op goede gronden - zooals men steeds
weer constateeren kan maar, hetzij uit een
soort van bijgeloof (hierover is ook te vergelijken,
wat wij over ziekelijk gezondheidsfanatisme en het
daarmee samenhangende neurotische genezings-
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geloof hebben gezegd) hetzij omdat zij bang zijn
voor de reeele voorschriften van den arts, die misschien niet gemakkelijk op te volgen zijn; of misschien uit negatief-gebonden afwerende-houding
tegen al wat autoriteit is, of uit dergelijke modeyen. Al deze arts-ontvluchters „r#ionaliseeren"
dan hun weinig rationeele handelwijze door
spreekwijzen en frases, zooals, dat de medische
wetenschap niet onfeilbaar is en dat die en die,
die wel naar den dokter ging, ook gestorven is,
dat medicijnen en serums vergiften zijn, dat een
operatie verminking is enz. Het bedenkelijke van
de handelwijze, waaraan zij de voorkeur geven,
zien zij niet in. Of zij gelooven zelfs (praten zich
voor of laten zich voorpraten) dat zij een goed
en Gode welgevallig werk doen, wanneer zij zich
niet aan „menschelijke wijsheid" toevertrouwen.
Met zulke menschen is eenmaal niet te disputeeren. Zij moeten opgevoed worden, en wanneer
het voor hen te laat is, moeten hunne kinderen
opgevoed worden, tot inzicht en tot goeden wil.
Nog een opmerking is hier misschien niet overbodig.
Wanneer het plicht is van den opvoeder, den
opvoedeling er toe te brengen, dat hij in een gegeven geval besluit, zich tot den arts te wenden,
en te zorgen, dat wantrouwen tegen den dokter
en de wetenschappelijke geneeskunde niet in hem
opkomt, of waar 't reeds bestaat, het te overwinnen,
dan geldt dit in 't bijzonder tegenover den zielsarts, tegenover de psycho-therapie en psychiatrie.
Zeker zijn de psychotherapeutische theorie en
praktijk nog verre van volmaakt. Maar deze onvolmaaktheid wil nog niet zeggen, dat zij in 't
geheel niets waard zouden zijn.
En juist de laatste tientallen van jaren hebben
vorderingen gemaakt, die bij het groote publiek
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nog veel te weinig bekend zijn, tenzij dan nit
misvormde referaten. Hier moesten juist de opvoeders zelf eens van op de hoogte zijn. Het is
diep pijnlijk voor elken vriend der jeugd en van
de volksgezondheid, te moeten aanzien, hoeveel
arbeidsvermogen en arbeidsvreugde te gronde gaan
tengevolge van zielelijden juist ook in gevallen,
die bij goede behandeling volstrekt niet hopeloos
zouden zijn en bij menschen die waard zouden
zijn, geholpen te worden er lijden innerlijk meer
waardevolle dan relatief waardelooze individuen
en hoe beter iemands aanleg is, des te zekerder kan
hij geholpen warden. Er is slechts eenig inzicht voor
noodig en een beetje moed, ook moed, over zichzelf te spreken en moed, voor zichzelf op te
komen.
Hier is nog een groot arbeidsveld voor de opvoeding. Waar de opvoeder niet zelf competent is
om te helpen, moest hij tenminste bereiken, dat
zijn opvoedeling zich door iemand, die meer competent is op het bedoelde speciale gebied, (door
den arts) wil laten helpen. Maar bijtijds, niet
wanneer het te laat is. Wanneer iemand buikpijn
heeft, gaat hij wel naar den dokter en vraagt of
het geen blindedarmontsteking is. Wanneer iemand
echter symptomen van geestelijke depressie of van
geremdheid of bijzondere angstgevoelens bij zichzelf waarneemt, gaat hij in den regel niet naar
den dokter, om te vragen of er misschien jets
„ernstigs" achter steekt. En de doorsnee-opvoeder
zet hem er ook niet toe aan, maar tracht hem
de zaak „uit 't hoofd te praten".
Nog eens: de opvoeders hebben bier zelf nog
beter inzicht noodig. Waarmede natuurlijk niet
bedoeld wordt een ziekte-phobie te propageeren - alsof het noodig zou zijn, elke luim of
stemming dadelijk als een ziekte-symptoom te be-
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schouwen. Juist ook tegen dergelijke overdrijving
is maar een kruid gewassen : inzicht, in de eerste
en voornaamste plaats: inzicht bij den opvoeder.
Wanneer men met zulke opwekkingen bij de
opvoeders aankomt, kan men wet is waar niet
nalaten een zucht to slaken : De oogst zou groot
zijn, maar de arbeiders zijn weinige.
Dat wil zeggen, de psychologisch en paedagogisch (want beide is noodig) goed gevormde psychotberapeuten. En dan nog iets: de behandeling
is in 't algemeen, daar zij veel tijd en inspanning
vraagt, duur. Hier is een nieuw en zeer belangrijk
veld van werkzaamheid voor vereenigingen en.
staten. Men heeft schoolartsen en school-tandartsen maar zelden wordt aan den psychischen toestand der kinderen dezelfde zorg gewijd. Dan ontbreken goede instellingen, bijvoorbeeld paedagogisch-psychotherapeutische sanatoria, waar de kinderen, wanneer de omstandigheden van het gezin
en de verdere omgeving ongunstig zijn, in verband met de opvoeding, genezen kunnen worden.
Zulke inrichtingen, tegelijk medisch en paedagogisch georienteerd, zouden den staat en den kinderen een beteren dienst bewijzen dan vele andere
dingen, waarvoor geld wordt uitgegeven. Bijvoorbeeld zeker een beteren dienst dan alle verbeterings- en bewaringsinrichtingen voor jeugdige
bedrijvers van misslagen en misdadigers, zooals
deze gewoonlijk worden opgevat. Want wanneer
't ergens waar is, dat de bedrijver van een misslag voor 't grootste deel slachtoffer is van eigen
onopgevoedheid en in de eerste plaats van eigen
geestelijke ziekte en disharmonie, (daarom natuurlijk niet minder feilbaar) dan is het dit, waar het
een jeugdigen delinquent geldt. En wanneer het
ingrijpen van de openbare macht, behalve de boete
en de bescherming van het recht en het algemeene
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welzijn, (en toch in verband daarmede) ook de
beteekenis heeft van verbetering van hem, die gefaald
heeft, dan zou men meenen, dat men met deze verbetering moest beginnen op de wijze, die het beste
resultaat belooft. Deze soort van verbetering echter
is opvoeding en genezing tegelijk, genezende opvoeding. Laat ons hopen, dat de tijd niet ver meer
of is, waarin dit algemeen begrepen wordt. Maar
ook dan nog en dan juist, zijn geschoolde werkers noodig, en daarmede komen wij weer op de
opvoeding en ontwikkeling van de opvoeders, ook
van de medische, terug.
Zoover over den invloed van de oordeelsvorming op de opvoeding tot gezondheid. Nu bestaat
er echter voor deze opvoeding ook nog een direkt
en specifiek middel, en dat is, als overal, de oefening. Ook in gezond-zijn kan men zich oefenen.
Want gezond zijn beteekent, voldoende krachten
disponibel hebben. Daarom is oefening der krachten noodig en oefening van hun disponibel zijn.
Want door zulk oefenen groeien niet alleen de
krachten in 't algemeen, maar groeit ook de gedisponeerdheid.
De oefening kan in spel en in arbeid geschieden,
't best op beide wijzen, in een afwisseling, die in
overeenstemming is met de overige opvoeding. En
dit is precies hetzelfde voor de zielekrachten als
voor de zoogenaamde lichamelijke (physiologische krachten) . Wij bedoelen niet alleen de gymnastiek of de schoolsche oefening der geestelijke
krachten, ofschoon dat er ook toe behoort, wanneer zij beide op de juiste wijze beoefend worden.
Het is van belang, dat de kinderen ook een weinig
aan zichzelf worden overgelaten ; in den regel
vinden zij namelijk geheel alleen, wanneer men hen
maar begaan laat, die oefeningen, die bevorderIijk
zijn voor hunne gezonde ontwikkeling.
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Spelen bijvoorbeeld (bedoeld zijn spelen, die
lichaam en ziel oefenen) behoeft men hun gewoonlijk niet te bevelen, en met een beetje verstandige
leiding wordt uit het spel gemakkelijk een werk,
dat de gezondheid bevordert. Maar men moet niet
altijd bang zijn, dat ze hun kleeren vuilmaken of
een schram oploopen, of dat zij, wanneer niet al
hun vrije tijd aan schoolwerk worth besteed, op
hun rapport een lager cijfer zullen krijgen, of dat
zij bij het spelen of bij het zich-uitspreken met
andere kinderen „leelijke woorden" zullen leeren,
enz. Al deze dingen zijn van oneindig weinig beteekenis in verhouding tot de winst aan gezondheid en vermogen tot gezondheid, die een goed
uitrazen, een „vrij leven" (tat aan den arbeid en
aan de wilsvorming natuurlijk geen schade mag
doen, maar juist in verband daarmede moet zijn)
een krachtig zich-uitspreken en een veelzijdige omgang met andere kinderen met zich brengen.
Gezondheid is de eene, vaardigheid de andere
component der daadkracht. Natuurlijk is beroepsvaardigheid bedoeld, dat wil zeggen vaardigheid
voor dat werk, dat binnen den kring der persoonlijke bestemming behoort, waarin ook het beroep
in engeren zin van het .woord is begrepen.
Ook voor deze vaardigheid is de „natuurlijke
aanleg" aanwezig; hij moet alleen ontwikkeld
worden en daarmede dienstbaar gemaakt aan het
geheele doel. Deze aanleg tot vaardigheid noemen
wij talent, speciale begaafdheid voor een beroep.
Elke persoonlijke bestemming onderstelt talent;
want de bijzondere bestemming richt zich, wat
haar inhoud betreft, juist naar bijzondere talenten.
Men behoeft daarbij alleen niet aan de engste beteekenis van het woord te denken, in den zin van
uitzonderlijke talenten of van bijzonder gespecificeerde en eenzijdige begaafdheid. Talent is alles,
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wat als aanknoopingsmogelijkheid voor zedelijke
daadkracht in den aanleg van het individu voorhanden is, als de kiem van een of ander kunnen,
dat in cultureele richting kan aangewend worden.
Het is zaak, deze schat van cultureele ntogelijkbeden en als 't ware voorbereidende banen, te
beschermen, te vermeerderen, uit te buiten voor
het zedelijke werk, en hierin ligt tevens de andere
taak voor de opvoeding tot daadkracht. Ook dat
deel van de opvoeding wordt, zooals men zonder meer inziet, werkelijk voorbereid, ja voor een
groot deel reeds voltrokken, door de vorming van
wil en geweten en de opvoeding tot oordeelsvermogen, zoowel als tot gezondheid.
Want bij het bewaren en goed gebruiken van de
talenten, komt het er ten zeerste op aan, dat de
opvoedeling ze bewaren, vermeerderen en goed gebruiken wit, dat hij hun zedelijke doeleinden beseft, dat hij deze talenten en hun gebruiks-mogelijkheden in de realiteit begrijpt en op de rechte
waarde schat en dat hij ten slotte de mogelijkheid
bezit, ze te beheerschen.
Van gewicht zal in de eerste plaats zijn, dat het
kind zijn talenten goed leert begrijpen en op waarde schatten, volgens hun kracht, draagwijdte en
cultureele beteekenis maar ook volgens hun
mogelijke gevaren.
Dat gebeurt in wezen niet door overdenking
en zelfbeschouwing, maar veeleer en in elk geval
in de eerste plaats, door ze zooveel mogelijk aan
't werk te zetten. Slechts in den arbeid (het spel
inbegrepen) leert men zijn arbeidsmogelijkheden,
de gevaren en de grenzen ervan kennen. Dat gelds
ook speciaal voor het beroep in engeren zin. Daarom is het reeds van dit gezichtspunt uit (evenals van
dat der talenten-oefening, waarover nog gesproken
moet worden) noodzakelijk, dat men het kind
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ertoe aanspoort of het tenminste niet er in belemmert, eerst naar alle mogelijke kanten bezigheid te
zoeken, te „probeeren", zijn krachten te beproeyen. De pogingen moeten zoo mogelijk zelfstandig
zijn, in zelf-dadigen arbeid bestaan. Suggesties
brengen ook bier gewoonlijk allerbedenkelijkste
gevolgen met zich mee. Men mag geen talenten
inpraten of, waar zij voorhanden zijn, wegpraten
of wegdisputeeren of met deprimeerenden hoon
kwetsen, Het laatste gebeurt maar al te vaak, omdat elke beproeving der talenten in 't eerst natuurlijk slechts onvolkomen resultaten op kan leveren. Maar dan mag de opvoeder, met zijn
grootere vaardigheid, zichzelf niet op een voetstuk plaatsen.
Kritiek is zeker noodig, maar zij moet begrijpend, taktvol en niet deprimeerend, doch eer aanmoedigend zijn. Toch mag de aanmoediging niet
de beteekenis van „bewondering" hebben, die het
kind of op verkeerde wegen drijft, of hem ingebeeld maakt en zoo schade doet aan de strenge
vorming en aan de zelfkritiek.
De jonge mensch moet zijn talenten leeren kennen en men heeft ze te erkennen. Hij moet en
men mag er plezier in hebben. Maar steeds in dien
zin, dat het talent niet alleen als een gave, maar
tegelijk als een taak wordt beschouwd, die den
plicht in zich sluit van strengen arbeid aan zichzelf.
Hier sluit zich terstond het andere bij aan: de
jonge mensch moet zijn talenten goed leeren gebruiken. Hij moet er toe opgevoed worden, ze niet
te overschatten, voornamelijk omdat zij nog maar
gaven zijn; en hij mag er zich niet op laten voorstaan. Maar hij moet toch juist vreugde en zelfvertrouwen scheppen, uit het feit, dat hem die
gaven verleend zijn. Het laatste is van bijzonder
veel gewicht bij kinderen, wier zelfvertrouwen
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door andere oorzaken in gevaar of reeds geschokt is.
Wij komen hier terug op een punt in het vraagstuk van het vertrouwen en het minderwaardigheidsgevoel, dat wij tot hiertoe hebben verschoven.
Geen mensch bezit alle talenten. Uit de begaafdheid, die er is, komen altijd aan den anderen kant
feitelijke ,minderwaardigheden", geestelijke of
lichamelijke, voort. Het is van belang, dat het
kind dit leert begrijpen en op de juiste waarde schatten. Op de juiste waarde, in den zin van
wat zij feitelijk waard zijn, maar ook in den zin
van zakelijke erkenning, die wat voorhanden is
en wat er niet is, als gegeven aanneemt, zonder
overschatting naar den eenen en zonder depressie
naar den anderen kant. Deze zakelijkheid in de
zelf-erkenning en zelf-schatting is heel moeilijk, is
des te moeilijker, daar de opvoeding er niet altijd
genoeg acht op slaat. Zij is bijzonder
wanneer er innerlijke gebondenheden bijkomen,
die het karakter van minderwaardigheidsgevoel
hebben, dat zich op alle gebrek aan talent werpt
(door die verschuiving van het zedelijke naar andere gebieden, waarover wij te zijner tijd gesproken hebben) en zoo den blik vertroebelt voor wat
er is en voor de waarde daarvan.
Zoo worden ontbrekende talenten overschat en
aanwezige over het hoofd gezien of gering geacht.
hetgeen schade doet aan de ontwikkeling en het
gebruik ervan. Of aanwezige bescheiden talenten
worden, bij wijze van compensatie, om het zelf
te redden van het minderwaardigheidsgevoel, opgeblazen en overmatig naar voren gebracht, hetgeen weder op verkeerde wegen voert, wat de ontwikkeling en het gebruik ervan betreft.
In verband met het schuld-achtige minderwaar-

318

DE OPVOEDING TOT DAADKRACHT

digheidsgevoel staat in 't bijzonder ook het cornpensatie-verschijnsel, op bet gebied van valsche
waardetoekenning aan de talenten, dat wij volmaaktheidswaan noemen. Wij verstaan daaronder
minder de waan van een individu, dat het naar
de zijde van bet kunnen of van de talenten volmaakt zou zijn, (ofschoon ook deze waan voorkomt en zijn ontstaan minder dankt aan eenvoudig egoisme dan aan een gecompenseerden minderwaardigheidswaan) doch veeleer de waan, dat hij,
wat talenten en vaardigheden betreft, volmaakt
zou moeten zijn. Deze waan komt niet zoozeer
aan 't licht in de bewuste meening, dat men alle
talenten heeft, maar duidelijker nog in het streven,
zich alle kunsten eigen te maken, overal uit te
blinken, aan „niets menschelijks" vreemd te blijyen, kortom, te doen, alsof men alle talenten bezit en ze moet ontwikkelen, of tenminste zoo,
alsof men zich alle talenten zou kunnen eigen
maken. Het ideaal der „algemeene ontwikkeling"
in de verkeerde beteekenis, waar vroeger op werd
gewezen, behoort ook hierbij. Er zou bijna niets
belachelijkers bestaan dan deze volmaaktheidswaan, wanneer deze in den grond niet tragisch
was, als een krampachtige inspanning om aan den
onvolmaaktheidswaan (minderwaardigheid in
schuldachtige beteekenis) te ontkomen.
De gevolgen ervan zijn gewoonlijk ruineus voor
de ware ontwikkeling van het talent. Want deze
waan voert bijna onvermijdelijk tot dilettantisme
op allerlei gebied. Terwijl het individu zich inspant op gebieden, waarop hem eenigszins sterke
talenten ontbreken, wordt hij hoogstens dilettant
hierin; en terwijl hij door deze inspanning aan de
bijzondere talenten, die werkelijk aanwezig
niet meer de zorg kan besteden, die hun alleen toed
komt, wordt hij op dit gebied, dat op zichzelf veer
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beloofde, ook slechts tot een dilettant.
tegenover dit gevaar helpt natuurlijk in de eerste
plaats de voorkomende en genezende karaktervorming. Maar dit hoofdmiddel worth ondersteund
door bijzondere opvoeding tot juist begrip en
juiste erkenning van datgene, wat aan talenten
voorhanden en wat niet voorhanden is.
Het tweede dat bevorderlijk is aan de opvoeding der talenten tot vaardigheden, is de oefening.
Hier is die oefening van heel bijzonder gewicht en
ook overal erkend als werkzaam middel. Juist om
de laatste reden is hier niet veel aan toe te voegen,
dat niet vanzelf spreekt.
Eenige dingen mogen echter nog naar voren
worden gebracht.
Het is van belang, dat talenten geoefend worden, dat de oefening zich dus niet hoofdzakelijk
uitstrekt tot mogelijkheden, waarvoor de aanleg
niet of bijna niet in het individu aanwezig is. De
grondslag der individualiteit, in 't belang van de
bijzondere bestemming, verbiedt dit, afgezien van
de nutteloosheid en de verloren tijd en moeite. Zoo
moet men, bijvoorbeeld in de school (ofschoon
individualiseering, juist wat de talenten betreft,
bij de massa bijzonder moeilijk is) niet tegenover
een meer of minder eenzijdig begaafden leerling
juist de meeste energie en den meesten tijd aanwenden op die dingen, waarvoor hij geen talent
heeft en die dus voor de vervulling van zijn levenstaak geen of slechts een zeer ondergeschikte rol
kunten spelen. Wij hebben op een andere plaats
genoegzaam den nadruk gelegd op de omgekeerde
font der „eenzijdigheid", om bier, naar wij hopen,
gevrijwaard te zijn voor verkeerd verstaan worden.
Wij meenen in werkelijkheid dit: De talenten, die
werkelijk aanwezig zijn, mogen niet te kort komen
aan oefening, louter door „het oefenen" van talenDE OPVOEDING TOT DAADKRACHT
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ten, die er niet zijn. De hoofdarbeid komt aan
datgene toe, dat in een hoeveelheid van eenige beteekenis aanwezig is.
Van belang is deze regel nog niet zoozeer voor
hen die naar een kant (of veelzijdig) duidelijk
uitgesproken begaafd zijn. Zij zullen hun weg wel
vinden, ook al doet de school niet tenvolle recht
wedervaren aan hun sterkste begaafdheden ; een
sterke begaafdheid oefent zichzelf en breekt zich
baan. Meer van belang is het hierboven gezegde
voornamelijk voor de „slecht" begaafden, die
slechts over weinige en weinig op den voorgrond
komende talenten beschikken. Zij worden door
„alzijdige" geforceerde oefening, die hoofdzakelijk
op het ontbrekende gericht is, eenvoudig verdrukt
en in elk geval ontmoedigd. Juist aan hen is de opvoeding 't schuldig, bijzondere zorg te besteden aan
de werkelijk aanwezige, zij 't dan bescheiden talenten. Want elk talent heeft zijn bestemming, ook
het bescheiden talent. En zeker (de ondervinding
toont dat altijd weer) zou uit menigen jongen
mensch iets flinks in zijn soort worden, wanneer
men zich moeite gaf, aan zijne (bescheiden) talenten in 't bijzonder aandacht te schenken, ze te
begrijpen en te ontwikkelen. Het zijn wel-is-waar
niet altijd „schooltalenten", maar dat doet niets
of aan hun betrekkelijke waarde.
Tot de goede behandeling van zulke talenten,
juist ook van diegene, die geen schooltalenten zijn,
behoort, dat men voor hen den algemeenen ontwikkelingsgang kiest, die bier de juiste is. Maar
hier staat dikwijls de ijdelheid, dikwijls ook eenvoudig de gedachteloosheid van de ouders tegenover ; soms ook het egolsme of de verkeerde liefde,
die zich van een zekeren ontwikkelingsgang grootere voordeelen belooft en gemakkelijker „vooruitkomen" ; dikwijls ether ook dit, dat veelmaals
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de ontwikkelingsgang op school uiterlijk al te licht
en te gemakkelijk wordt gemaakt (wij bedoelen
vooral het bezoeken van de middelbare en hoogere
scholen) of dat de school meer „sociale" dan zakelijke overwegingen in acht neemt, zoowel bij
het opnemen als bij het bevorderen der leerlingen.
Het is niet noodig, nader op deze algemeen bekende dingen in te gaan. Maar waarom moet bijvoorbeeld iedereen, die het zich finantieel (met of
zonder stipendien) veroorloven kan, of wier
ouders het graag zouden hebben, een „gestudeerde"
worden ? Alleen zonder dit zouden er al minder
verknoeide levens, minder beroepsellende en meer
daadkrachtige menschen zijn.
Tot oefening van bet talent, zooals voor elke
inspanning, is het wezenlijk noodig, de traagheid
te overwinnen. Slechts arbeid en inspanning heb ben beteekenis voor de oefening. Ook een uitgesproken, sterke begaafdheid kan zoo min in den
opvoedingstijd als later in het Leven, buiten ijver.
Men moet dit vooral die jonge menschen inprenten, die, steunend op bijzondere talenten, zonder
veel inspanning, aan „bet hoofd der klasse marcheeren". Juist de schoolopvoeding levert bier weer
gevaar op. Want het komt in de school, bij het
beoordeelen der leerlingen, ondanks alle „cijfers
voor vlijt", in 't algemeen toch wezenlijk aan op
„wat gedaan wordt" en wel juist op het resultaat
van bet werk, niet op het werken zelf.
Dat ligt voor de hand, waar men een massadoel heeft, waarmede men dan tevreden is. Intusschen vindt men het „geniale" bluffen op een
talent, ook wel op andere plaatsen dan in de gewone school. De opvoeding moest dit echter nergens steunen. Groote gaven zijn groote opgaven,
die niet alleen later in het beroep, maar ook reeds
Opvoeding
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gedurende de opvoeding, groote inspanning van
het individu verlangen.
Talenten zijn relatief veel belovende krachten;
zij hebben echter desondanks, behalve oefening,
beheersching noodig. Als alle drift-mogelijkheden
moeten ook zij ondergeschikt worden gemaakt aan
de normatieve energie, en dat is bij hen van belang
in een bijzondere beteekenis, omdat zij de sterkste
en meest uitgesproken cultureele mogelijkheden beteekenen. Wel is waar staan zij, juist als zoodanig,
reeds in nadere verhouding tot de bestemming dan
de overige, nog gansch niet gerichte, nog geheel
vage driftachtigheid; in hen is een deel van de bestemming als 't ware reeds tot vleesch en bloed
geworden. De krachten, die in de talenten liggen,
mogen niet alleen niet verwijderd worden van haar
bestemming (verliederlijking of verwildering van
het talent) doch zij moeten daaraan steeds meer en
steeds uitsluitender ter beschikking gesteld worden.
In dit verband moet vooral gewaarschuwd worden tegen die vervreemding van het talent van zijn
cultureele beteekenis, dat wij virtuozendom noemen. Deze vormt geen klein gevaar bij de opvoeding van sterke en uit hun aard zeldzame talenten.
Wel moet, zooals vanzelf spreekt, elk talent (met
een beperking, waarvoor later de grond zal aangegeven worden) tot zijn maximale voortbrengingsvermogen ontwikkeld worden, (dat is de taak van
de oefening) zoodat het laatste doel dus de virtuositeit, de maximale vaardigheid vormt. Maar dat
heeft niets to maken met virtuozendom, zoodra bij
alle virtuositeit het talent ondergeschikt blijft aan
zijn cultureele doel en juist in dienst hiervan en terwille hiervan tot virtuositeit wordt ontwikkeld.
Virtuozendom echter is het, wanneer een talent
quasi terwille van zichzelf of terwille van de
vaardigheid zelf, deze ontwikkeling krijgt en dan
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gebruikt wordt op dienovereenkomstige wijze. Dit
gebruik is namelijk niet het gebruik tot het verwerkelijken van een cultureele taak, maar louter
een „produceeren" van de virtuositeit. Alsof deze
waarde in zichzelf heeft en niet enkel waarde als
werktuig. Wanneer op deze wijze de vaardigheid
niet eigenlijk in dienst staat van een doel dat-zijnmoet, kan zij dienstbaar zijn aan louter
driftachtige doeleinden, bijvoorbeeld aan de ijdelheid of aan het (als doel opgevatte) verwerven van
geld of aan ongedisciplineerd-erotische doeleinden en dergelijken. Dan echter wordt zij verkeerd gebruikt en het is jammer van het talent.
De opvoeding moet daarom aan den jongen
mensch, juist aan den bijzonder talentvolle, de
verantwoordelijkheid leeren, die zijn begaafdheid
hem voor alle tijden oplegt.
Zij mag niet door bewondering en prikkeling
van de groeiende vaardigheid als zoodanig, bet
virtuoze streven aankweeken. Zij mag de vaardigheid niet verwennen en niet doen alsof deze (evenals het talent) op zichzelf reeds iets bijzonders zou
zijn.
Niemand, ook de meest begaafde niet, kan met
alle ontwikkeling van zijn talenten jets meer doen
dan zijn plicht; dit moet den jongen mensch als
tot vleesch van zijn vleesch en bloed van zijn bloed
worden.
Hier moest eigenlijk „het publiek" den opvoeder
bij helpen. Het publiek echter beklapt en verwent
den virtuoos, ook (en misschien juist) wanneer
hij enkel virtuoos is en daarmede, cultureel ge
sproken, een volkomen overbodig sujet.
Eindelijk een laatste gewichtig gezichtspunt: de
concentratie der talenten, die met de beroepsvorming in engeren zin in dicht verband staat. Ook
deze behoort eigenlijk bij bet disciplineeren, wel
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niet van het talent op zichzelf, maar van de geheele
mogelijkheid, die in de begaafdheid ligt.
De meeste individuen hebben, wanneer men
veelbeteekenende en onbeteekenende tezamen telt,
zeer vele en velerlei talenten, in den zin van min
of meer vastgelegde drift-richtingen of krachten,
die in cultureele tithing zijn aan te wenden. Wanneer zij alle tot hun maximale vaardigheid werden
ontwikkeld, zou er - nog afgezien van de mogelijkheid niets van terecht komen. Hier is te
vergelijken, wat over den „volmaaktheidswaan"
gezegd is. Want de vitale energie, die in 't algemeen
aanwezig is, zou versplinterd worden. Dit gevaar
moet - wij spreken alleen van de gevallen, waarin
het door de veelvormigheid van den aanleg in 't
algemeen aanwezig is juist door concentratie,
als bijzondere taak van de opvoeding, voorkomen
worden.
Wij verstaan hieronder de bewuste „verwaar!oozing" van enkele weinig sprekende of cultureel
(hetzij volgens hun aard of volgens de sociale of
historische situatie van den opvoedeling) moeielijker
te gebruiken talenten, terwille van een des te intensiever ontwikkeling van een of van enkele andere.
De keuze moet ten eerste geschieden volgens de
sterkte - en dan tusschen talenten van ongevolgens die situatie.
veer gelijke sterkte
Bepaaide tijden en bepaalde toestanden hebben
zekere talenten of soorten van daadkracht dringender noodig dan andere. Mede beslissend zal ook de
geheele persoonlijkheid van den jongen mensch
zijn, bijvoorbeeld zijn gezondheidstoestand. Men
zal het talent, dat speciaal ontwikkeld moet worden
en daarmede zijn beroep (in engeren zin) aanpassen
bij zijn innerlijke en uiterlijke omstandigheden, in
zoover dat mogelijk is, zonder schade te doen aan
zijn levensbestemming.
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Men zal er tenslotte op toezien, dat de uitverkoren talenten, wanneer het er — gegeven de aanleg
en de aanwezige of de bereikbare vitale energie —
meerdere zijn, bij elkander passen, elkander
wederkeerig niet hinderen, maar elkaar steunen en
tezamen een geheel kunnen vormen.
Zulk een verwaarloozen van enkele aanwezige
mogelijkheden, behoeft niet in tegenspraak te zijn
met de individueele bestemming, wanneer de keus
slechts op de juiste wijze geschiedt en wanneer de
gekozen talenten met des te meer zorg worden aangekweekt. Want al is de bestemming door den
aanleg in zekere mate aangegeven, zij is dit Loch
slechts op een meer of minder vage wijze; en buitendien weten wij, dat aanleg en bestemming zich
nimmer als 't ware dekken, anders zou de geheele
opvoeding en zelf-opvoeding overbodig zijn. In
elks aanleg is veel (al bevat hij misschien naar
andere kanten te weinig) dat, zoo als het daar is,
voor een goede en doorslaande vervulling van de
levenstaak niet bruikbaar is.
Hiertoe behooren alle nog geheel vage en ongerichte drift-krachten, echter ook vele weinig bepaalde en weinig uitgesproken of minder krachtige
talenten, dat wil zeggen, meer of minder cultureel
gerichte driften.
En het is juist
vooral tegenover de beperkte
levenskracht van elk individu — in het belang van
een doorslaande vervulling der individueele levenstaak noodzakelijk, deze keuze, beperking, concentratie, door te voeren.
Bij goede concentratie gaat er trouwens in den
grond van de zaak niets verloren. Want het is
een felt, dat door de uitgekozen talenten de overige
krachten, vage driften zoowel als zulke krachten,
die in minder bepaalde en uitgesproken talenten
slechts relatief zijn vastgelegd, als het ware opge-
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zogen worden, wanneer slechts het aankweeken en
oefenen van de gekozen begaafdheden intensief
genoeg gebeurt. Van de vitale krachten, die niet in
talenten zijn vastgelegd, is dat zonder meer duidelijk en bet is ook de vanzelfsprekende taak van een
goede ontwikkeling; want zij moeten immers
dienstbaar gemaakt worden aan het levensberoep
en zij kunnen dit, in zooverre de geheele wilsvorming gelukt. Maar ook voor de „vagere" talenten
geldt het als plicht en is bet mogelijk; al is bet
niet altijd volkomen mogelijk, dan wordt hiermede
de noodzakelijkheid van concentratie toch niet
twijfelachtig gemaakt.
Men mag deze concentratie ook niet verwarren
met een kunstmatig aangekweekte eenzijdigheid,
die aan de kracht en de breedte van de persoonlijkbeid geen recht zou doen wedervaren. Dat zou
verkeerde (overdreven) concentratie zijn. Er zijn
zekere naturen, die veel en velerlei goed kunnen
doen; hen mag men niet besnoeien. Maar er zijn
ook anders aangelegde, en wel zeer velen ; deze
mag men zich niet laten versplinteren. En tenslotte
mag het gevaar voor versplintering en dilettantisme
ook bij die sterk en breed a angelegden niet over bet
hoofd worden gezien.
Een ding moet echter bij de vraag der opvoeding
tot concentratie methodisch in 't oog worden gehouden. Met de concentratie mag niet van meet af.
aangevangen worden en zij mag slechts langzamerhand worden doorgevoerd.
Dit in bet belang, zoowel van de psychologische
mogelijkheid (bet opzuigen kan slechts langzamerhand geschieden) als vooral ook in 't belang van
een harmonische opvoeding als geheel. Wij hebben
er reeds vroeger op gewezen, dat elke opvoeding er
naar trachten moet, de natuur in zijn geheele breedheid to vatten en dat alle mogelijkheden, die
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voorhanden zijn, in 't oog gehouden moeten worden. Men kan niet van begin-af weten, waar het
wezen van het kind been wil, of voor welk bijzonder beroep het later speciaal voorbereid moet
worden. Bovendien (zie vorming van het oordeel ;
jets dergelijks geldt ook voor de vorming der
talenten) is een zekere breedte van basis noodzakelijk, niet alleen voor de mogelijkheid am later
juist te kiezen, maar ook voor het begrijpen en
het contact van de menschen onder elkaar. Aileen
wanneer men van begin of rekening houdt met de
geheele breedte der mogelijkheden en dus ook der
talenten, en aan die alien in den eersten tijd zoo
mogelijk evenveel zorg besteedt, belet men die verkeerde eenzijdigheid, waarover wij meer dan eens
gesproken hebben. Men belet echter ook, tegelijkertijd, die algemeene disharmonie in het individu, die
het gevolg pleegt te zijn van al te vroege specialiceering.
Over het geheel kan men zeggen, dat het eigenlijke arbeiden aan de concentratie eerst dan moet
beginnen, als de talenten zich scherp van elkander
afteekenen en enkele duidelijk op den voorgrond
komen. En dat pleegt in het latere puberteitstijdperk het geval te zijn, waar er orde in den chaos
begint te komen.
Het is verkeerd, in 't algemeen tenminste, voor
dezen tijd te kiezen, welke talenten begunstigd
zullen worden, voor den opvoeder zoowel als voor
het kind. Dit moet vooral in 't oog worden
gehouden, zoowel bij het specialiceeren van de
schoolvakken als bij de beroepskeus in 't algemeen.
Want beide hangen samen met uitverkiezing en
concentratie. Voor den eigenlijken kinderleeftijd is
dus in elk geval de basis te behouden van zoo
veelzijdig mogelijke ontwikkeling, altijd natuurlijk
met in acht nemen der individualiteit. 't Sterkst
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moet daarentegen de concentratie bevorderd worden, wanneer de beroepskeuze, op grond van juiste
criteria, is geschied. Ook alweer niet zoo, alsof de
jonge mensch niet anders zou mogen leeren en
kennen dan wat tot zijn beroep in den engsten
zin behoort ; wij weten, dat de levenstaak grooter
is dan dit beroep. Maar zóó, dat hij een ding of
weinig dingen van den grand of en met alle energie
„leert" (in den zin van ontwikkeling der vaardigheid) , opdat hij geen dilettant worde. Een arbeid
moet altijd in het centrum van het levenswerk
staan en het andere moet er zich harmonisch ombeen groepeeren.
En hiertoe heeft ook de opvoeding Naar deel
bij te dragen. Overigens kan zij ook bier slechts de
normale ontwikkeling, zooals die door het ware
wezen van het individu gewild wordt, ondersteunen en bevorderen. Zij heeft er daarom, in de eerste
plaats als karaktervorming, voor te zorgen, dat
dit ware wezen en deze ware wil van den opvoedeling in hem onbelemmerd kunnen doorbreken en
tot souvereine ontplooiing kunnen komen. VvYij
moeten de kinderen zoo opvoeden, als zij zich zelf,
volgens hun ware wezen, en daarmede volgens
hunne bestemming, ontwikkelen en opvoeden
zouden, wanneer zij voor zichzelf de kracht en
het inzicht daartoe bezaten.

