
mari jke  verbrugge

Educatie en opvoeding

In zijn bijdrage in deze bundel stelt Ben van der Hilst, dat
de staat met de invoering van de leerplichtwet ouders gro-
tendeels uit de ouderlijke macht zou hebben ontzet en de
opvoeding van kinderen in handen van de staat zou heb-
ben gegeven. De school zou derhalve niet mogen afzien
van opvoedingstaken en zich niet kunnen beroepen op een
scheiding tussen opvoeding en onderwijs. 
Ik zie dat anders. Naar mijn idee moet de invoering van

de leerplichtwet primair begrepen worden als een uitvloei-
sel van de Verlichtingsgedachte. Men meende destijds dat
educatie en de ontplooiïng van onze redelijke vermogens
ons tot betere mensen zouden maken. Zoals Kant het for-
muleerde, was “Aufklärung der Ausgang des Menschen
aus seiner selbstverschüldeten Unmündigkeit”. Opleiding
en geestelijke ontwikkeling zouden weldenkende burgers
voortbrengen, die beter in staat waren goede keuzes te
maken, vanuit hun besef van de verantwoordelijkheid voor
het eigen en andermans welzijn.
Het mag duidelijk zijn dat het project van de Verlichting

is mislukt. Misschien zijn er in de geschiedenis wel nooit
zoveel mensen vermoord als in de grote oorlogen van de
twintigste eeuw en we zijn er sinds de achttiende eeuw
gemiddeld genomen in ontwikkeling misschien op vooruit
gegaan, maar betere mensen zijn we er niet door gewor-
den. Het project van de Verlichting is dus in die zin mis-
lukt, dat – zoals Plato al wist – educatie mensen nog niet
goed maakt. Hooguit kan men iemand de ontwikkeling
bijbrengen die hem in staat stelt de overwegingen te maken
die horen bij de deugd. De rest moet hij zelf doen. Men kan
iemand dus wel de mogelijkheid aanreiken om een goed
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mens te worden. Daar hoort waarschijnlijk inderdaad een
zekere mate van geestelijke ontwikkeling bij, maar het
vergt nog meer.
De mate waarin iemand ‘vrij’ is om te leren rekenen,

schrijven, timmeren, etc. staat of valt doorgaans met zijn
opvoeding. Die taak kan een school niet overnemen (tenzij
we over internaten spreken), omdat het daarbij niet zozeer
gaat om dingen weten of kunnen, maar om dingen doen en
leven: gezond eten, op tijd naar bed gaan, niet je zusje
slaan, naar papa en mama luisteren, enzovoort. Als die
basis thuis gelegd is, kan de school erop voortbouwen en
haar aanvullen, maar dat is iets anders.
De introductie van de leerplichtwet is dan ook op de

voet gevolgd door maatschappelijke programma’s tot ‘ver-
heffing van den arbeider’. Het is immers ook in de vorige
eeuw al gebleken dat kinderen zonder een fatsoenlijke
ondergrond thuis niet of nauwelijks tot ontplooiïng van
hun capaciteiten konden komen. Zeker het ontstijgen aan
het eigen milieu vraagt in feite een surplus aan talenten en
inspanningen van een kind: je moet je losmaken van de
manier van leven en omgangsvormen thuis, doorzetten,
basale achterstanden in bijvoorbeeld taal of gevoel voor
vorm wegwerken, opboksen tegen maatschappelijke voor-
oordelen, enzovoort. 
Wat de situatie in ons hedendaags onderwijs vertroe-

belt, is mijns inziens precies de verwarring tussen op -
voeding (taak van de ouders) en onderwijs (taak van de
leraar). We constateren dat in vele gevallen kinderen eigen-
lijk niet in staat zijn, niet voorbereid zijn om te voldoen aan
de eisen die het onderwijs stelt. Naast een gestage toename
van kinderen met aandoeningen als adhd en autisme,
zien we ook een toename van kinderen met ernstige ge -
dragsstoornissen in een meer algemene zin. Dat zijn ge -
gevens die wijzen op een maatschappelijk probleem. 
De ongeconcentreerdheid, ongezeglijkheid en ongeïn-

teresseerdheid van leerlingen zoals we die nu (niet uitslui-
tend, maar wel stelselmatig) in het onderwijs tegenkomen,
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kunnen niet binnen het onderwijs worden opgelost. Het
onderwijs behoeft daarbij de steun van maatschappelijke
maatregelen en analyses om te zorgen dat kinderen vrij
zijn om aan de eisen van het onderwijs te voldoen. Daar
ligt een belangrijke taak voor de overheid, voor ouders,
voor alle op jeugd betrokken instanties en voor de sociale
wetenschappen, die de afgelopen decennia vanuit een vrij-
blijvende ivoren onderzoekstoren een enorm stempel heb-
ben gedrukt op de manier waarop wij onze kinderen en
jongeren zien en met hen omgaan. Zonder deze maat-
schappelijke bezinning op onze omgang met kinderen en
jongeren is naar mijn idee iedere onderwijshervorming bij
voorbaat tot mislukken gedoemd.
Het is dus mijns inziens niet zo (zoals Van der Hilst be -

toogt) dat in onze situatie de educatie de opvoeding be -
dreigt, maar andersom.

de taak van de  opvoeder

Maar wat vult onderwijs dan precies aan op de opvoeding?
Hoe verhouden de functie van de ouder en van de leraar
zich tot elkaar? 
De overeenkomst tussen beide ligt, denk ik, hierin dat

zowel de ouder als de leraar proberen een kind vrij te
maken voor en in de ontplooiïng van zijn mogelijkheden.
Dat is niet iets wat een kind zelf wel kan of doet. Daar zijn
wij als mensen veel te complex voor: het evenwicht dat een
mens behoeft om de verantwoordelijkheid voor zijn eigen
leven op zich te nemen, wordt altijd met moeite verworven
en altijd maar min of meer (de geschiedenis is geplaveid
met voorbeelden). En het vermogen tot leren waarmee wij
geboren worden, moet niet verward worden met een zelf-
standige wil om te leren of om het juiste te leren, zoals bij
voorstanders van het Nieuwe Leren maar al te gemakkelijk
gebeurt. Zelfs een beukenootje heeft een scala aan gunsti-
ge voorwaarden nodig om uit te groeien tot een krachtige
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boom. Hoe klein de kans is dat dat gebeurt, blijkt uit de
enorme hoeveelheid nootjes die een beuk daar jaarlijks
voor produceert. Bij een mens met zijn mogelijkheden tot
moreel besef, wilsuitoefening en geestelijk leven zijn de
mogelijkheden tot wildgroei en destructie nog groter, juist
naarmate ze minder fysiek zijn. Een mens móet vormen
aangereikt en opgelegd krijgen, wil hij zichzelf in de hand
krijgen. Dat is geen kwestie van brute beknotting en
knechting, maar wel van disciplinering en sturing. Ook die
dingen kunnen niet zomaar op één hoop geveegd worden,
zoals mensen met een geromantiseerd mensbeeld wel wil-
len.
Een opvoeding werkt dus idealiter zo dat een kind vor-

men opgelegd en aangereikt krijgt om zijn eigen impulsen,
emoties en driften te kanaliseren. Het moet zich zo leren
gedragen en begrijpen dat het tenslotte als een zelfstandig
persoon de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven op
zich kan nemen. 
Natuurlijk moet die opvoeding doortrokken zijn van

liefde en aandacht voor de mogelijkheden en onmogelijk-
heden van een kind. Iemand wordt niet vrij wanneer zijn
opvoeding te bepalend is geweest, of te eenzijdig, of als die
opvoeding niet aansluit bij zijn karakter. Maar iemand
wordt evenmin vrij als zijn opvoeding te weinig bepalend
is geweest, want ook dat is een vorm van gebrek aan aan-
dacht en voeling met wat een kind nodig heeft.
Het grote probleem met opvoeding is daarbij natuurlijk

dat een kind niet alleen leert van wat zijn ouders zeggen of
vinden, maar vooral ook van wat die ouders zelf doen. En
het is niet altijd gemakkelijk om zelf voor te leven wat je je
kinderen wilt meegeven. Als je als ouder enige zelfkritiek
kunt opbrengen, heb je al gauw het gevoel dat je zogezegd
met je vinger in je eigen neus tegen je kind zegt dat het niet
publiekelijk in zijn neus mag peuteren.
Opvoeden lukt dus, zoals gezegd, altijd maar min of

meer, maar de marges zijn wel van belang en het is in ieder
geval geen oplossing om als ouder afstand te doen van je
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verantwoordelijkheid en een kind zelf maar te laten uitzoe-
ken hoe het denkt met de dingen om te moeten gaan. Het is
precies dat ‘zelf’ dat in en door de opvoeding tot ontwikke-
ling gebracht wordt en dat tot zijn recht komt wanneer het
kind zelf-standig is geworden, zijn eigen basis kan zijn.

de taak van de  leraar

Voor de leraar ligt de taak in de vorming van een kind iets
anders. De persoon van de leraar is natuurlijk ook van
groot belang voor de leerling. In de regel geldt dat die per-
soon belangrijker is naarmate de leerling jonger is. Maar
ook voor pubers, die loskomen van hun thuisfront, is het
van groot belang dat zij zich kunnen spiegelen aan volwas-
senen die verantwoordelijkheid voor hen nemen en op hen
betrokken zijn. Ik hecht dus ook voor pubers zeer aan
onderwijs met een persoonlijk gezicht. Het begrip van in -
dividueel onderwijs (dat rustig kan plaatsvinden in zalen
met zestig leerlingen en twee ongekwalificeerde begelei-
ders) als persoonlijk onderwijs is volgens mij een fout, die
ons onderwijs kil en asociaal dreigt te maken.
Hoewel de persoon van de leraar dus wel degelijk van

be lang is voor de leerling, gaat het in de relatie tussen
leraar en leerling primair om het openen van een geeste -
lijke ruimte. De leraar maakt de leerling bekend en ver-
trouwd met een geheel aan gegevens en technieken die in
hun onderlinge samenhang een kunst of kunde vormen,
waarin de leerling zich kan bekwamen. Dat geldt voor le -
zen, schaatsen, timmeren, wiskunde en Latijn. Binnen die
ruimte of samenhang gelden specifieke regels en zijn spe-
cifieke geestelijke en/of fysieke bekwaamheden vereist om
op zo’n gebied vaardig te kunnen zijn. Te zorgen dat een
leerling zich daarin leert redden is de taak van de leraar, die
de eisen van het vak beheerst en de talenten van de leerling
inschat. De leraar maakt de leerling dus vrij door hem in
contact te brengen met een bepaalde geestelijke ruimte,
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waarin hij hem wegwijs maakt, zodat de leerling er tenslot-
te (tot op zekere hoogte) zelf in verder kan. Dan zijn leraar
en leerling klaar met elkaar, zoals ouder en kind met elkaar
klaar zijn als het kind zich zelfstandig weet te redden en
zijn eigen leven op zich neemt. 
Opvoeding en onderwijs vullen elkaar dus aan in de vor-

ming van een kind tot volwassene, maar onderwijs voor-
onderstelt opvoeding en kan die niet vervangen, zoals les-
sen over ‘dikmakers’ of pesten op school een desastreus
gezinsdieet of verstoorde huiselijke verhoudingen niet
kunnen compenseren.

subjectieve  kennis?

Laten we nu eens kijken naar de huidige situatie in het on -
derwijs en de achtergrond daarvan. Onderwijshervormers
hebben de afgelopen decennia gepleit voor vernieuwing
van het onderwijs, omdat de eisen van de maatschappij en
de aard en beleving van de leerling veranderd zouden zijn.
Vakkennis zou minder belangrijk zijn, omdat kennis im -
mers subjectief is en snel verandert, en nieuwe opvattingen
in de leerpsychologie zouden gangbare didactische prak-
tijken op de helling zetten.
Om te beginnen wreekt zich in deze denktrant een

tekort aan intellectuele en wetenschappelijke ondergrond.
Kennis kán namelijk helemaal niet veranderen en is niet
subjectief. Dat heeft Plato rond 400 voor Chr. al vrij on -
ontkoombaar helder gemaakt en die kennis is blijkbaar
nog zeer actueel. Het verwerven van kennis is namelijk wel
een subjectieve aangelegenheid, maar dat is iets anders dan
de inhoud van die kennis. Die is zo objectief als maar zijn
kan; dat komt mee met de betekenis van het woord. Kennis
hebben betekent immers dat je weet hoe iets zit, of dat nu
een grammaticaregel betreft, of het ontstaan van het heel-
al. Tot zover is er helemaal niets aan de hand. Het pro-
bleem doet zich pas voor met het feit dat wij meestal hele-
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maal niet weten ‘hoe het zit’. Omdat wij nu eenmaal geen
goden zijn die alles overzien, is onze kennis doorgaans
partieel. En dat wist niet alleen Plato al, dat wist ook de
dichter Pindaros, die nog ouder is. “Niemand heeft nog
ooit een betrouwbaar teken gekregen van de goden”
schrijft hij in zijn gedichten. Maar de Griekse orakels spra-
ken toch altijd de waarheid? Toen de Lydische koning
Kroisos zijn machtige buurland Perzië wilde aanvallen,
kreeg hij van het orakel te horen: “Als gij de rivier de Halys
–  de grens tussen de twee rijken –  oversteekt, zult ge een
machtig rijk vernietigen”. En dat was ook zo. Alleen had
Kroisos in zijn strijdlust niet begrepen dat die uitspraak
zijn eigen rijk betrof. En dus heeft Pindaros gelijk. Niet
omdat de goden onbetrouwbaar zijn, maar omdat wij
mensen in de beperktheid van ons overzicht altijd maar
een stukje van de waarheid zien. Dit tekort vullen we aan
met meer of minder schrandere opvattingen en interpreta-
ties en díe zijn inderdaad steeds aan verandering onderhe-
vig. Dat geldt dus ook voor onze inschatting van de wer-
king van het menselijk ken- en leervermogen. Wat blijft
staan is, dát de dingen op enig moment op een bepaalde
manier in elkaar zitten en dat onze opvattingen daar wel
degelijk meer of minder recht aan kunnen doen. Als dus
bijvoorbeeld de opvatting over ons leervermogen veran-
dert, is het nog maar de vraag of ze er daarmee over het
geheel genomen ook beter op geworden is. 
Mensen die gedachteloos dit soort flauwekul debiteren

over subjectieve en veranderende kennis en zich nota bene
tegelijkertijd beroepen op de onomstotelijk gewaande re -
sultaten van leer- of neuropsychologisch onderzoek, zijn
wetenschappelijke kwakzalvers. In hun klakkeloze omar-
ming van de moderne leerpsychologie miskennen zij het
onderscheid tussen theorie en feit (een wetenschappelijke
doodzonde). In hun ijver het onderwijs naar die theorie
vorm te geven, miskennen zij bovendien vaak het onder-
scheid tussen theorie en praktijk; de theorie kan altijd
slechts een aspect van de praktijk zijn, willen we niet
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terechtkomen in ideologisch geladen monsterpraktijken
waarin de veelvormigheid van het leven verstikt raakt,
zoals dat bijvoorbeeld is gebeurd met het communisme in
de praktijk.
Er heeft eens iemand op een muur geschreven ‘“God is

dood”, Nietzsche’, met als antwoord ‘“Nietzsche is dood”,
God’. Zo geldt ook hier dat juist degenen die menen aller-
lei kennis uit het verleden als irrelevant te kunnen afdoen
zelf in hun fundamenten worden aangetast door een lesje
wijsbegeerte van tweeëneenhalfduizend jaar oud.

het r isotto -dilemma

Maar er is nog een andere reden waarom vakinhoudelijk
onderwijs niet zomaar mag wijken voor maatschappelijke
eisen en veranderende leerlingen (waarmee ik overigens
niet wil beweren dat alle vakken voor alle tijdsgewrichten
van even groot belang zijn). Ik zag onlangs toevallig een
fragment van een film, waarin twee Italiaanse broers
ergens in Amerika een restaurant begonnen zijn. De ene
broer beheert het restaurant en de andere broer maakt het
eten klaar. Dat doet hij uitzonderlijk goed, maar helaas
niet naar de smaak van het lokale publiek. Vooral zijn ex -
quise risotto geeft aanleiding tot moeilijkheden en misver-
standen. Wanneer de broer die het beheer in handen heeft,
van de bank te horen heeft gekregen dat hij deze maand
zijn financiële verplichtingen moet nakomen of anders zijn
restaurant kan sluiten, vraagt hij tenslotte voorzichtig aan
zijn broer “what if we take risotto off the menu?”. 
Waarin bestaat nu dit ‘risotto-dilemma’? De mensen

lusten het klaarblijkelijk niet, ze komen er in ieder geval
niet voor naar het restaurant en het restaurant dreigt eraan
ten onder te gaan, dus waarom zou je er verder moeilijk
over doen? Als deze kok er dan mee ophoudt, huur je ande-
re koks in die wel met plezier ‘spaghetti meatballs’ klaar-
maken. Risotto is kennelijk passé, daar heeft men geen
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behoefte meer aan en het gaat er toch maar om dat mensen
met plezier hun honger stillen en daar geld voor willen
betalen. Dat zou je zeggen. 
Maar is dat ook het hele verhaal? Zou het verdriet van

de meesterkok er niet in kunnen bestaan dat er met het ple-
zier van het bereiden en genieten van een perfecte risotto
iets essentieels verloren gaat? Want laten we wel wezen:
met een perfecte risotto is niets mis. Een perfecte risotto is
een kunstwerk dat mensen een enorm verruimde blik
biedt op wat eten in zijn hoogste vorm kan zijn. Wie be -
perkt blijft tot hamburgers en spaghetti meatballs omdat
de risotto niet meer geserveerd wordt, kan zich qua smaak
helemaal niet meer ontwikkelen. En de reden dat de men-
sen geen risotto meer hoeven, bestaat er in dit geval ook
niet in dat ze een ándere smaak ontwikkeld hebben, waar-
door ze bijvoorbeeld wel exquise Thaise gerechten lekker
vinden. Ze hebben aan de ontwikkeling van hun smaak
gewoon geen prioriteit gegeven en zijn daardoor op culi-
nair gebied blijven steken in de smaak van een kind. De kok
heeft dus wel degelijk een punt: er is niet zozeer iets mis
met de risotto omdat mensen er niet meer naar vragen, er
is veeleer iets mis met die mensen dat ze niet meer om ri -
sotto vragen, en dat kan hij beter beoordelen dan zij, want
hij weet tenminste waar hij het over heeft.
Het probleem met risotto is namelijk dat men die moet

leren waarderen, door te weten wat er wordt klaargemaakt
en hoe en waarom zó, door verschillende smaken uit te
proberen en te vergelijken enzovoort. Je wordt daartoe
gebracht door iemand die je die dingen met enthousiasme
uitlegt en bijbrengt en met liefde doet wat hij jou ook leert.
Daar zul je uiteraard zelf ook de nodige moeite voor moe-
ten doen.
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conclusie

Hiermee keren we terug naar het onderwijs: in onze ijver
het onderwijs aan te passen aan de actuele vraag van de
maatschappij en tegemoet te komen aan de beleving van de
leerling, zien we over het hoofd dat onderwijs essentieel
ook een vormende taak heeft. Het leren beheersen van een
vak is niet alleen iets praktisch wat je rechtstreeks te gelde
moet kunnen maken. In de moeite die de verwerving ervan
met zich meebrengt en de bekwaamheden die de beheer-
sing ervan oplevert, leert iemand ook zichzelf kennen en
sturen en maakt hij zich iets eigen wat hem niet primair
inpast in de maatschappij, maar hem er een verhouding 
toe geeft. Het vak bemiddelt zijn positie in de samenleving.
Bij het leren van een vak wordt iemand voor taken gesteld,
hij moet zich over zichzelf heenzetten, zijn smaak en bele-
ving juist niet zomaar absoluut stellen en in dat alles maakt
hij, of hij nu leert timmeren of klassieke talen doet, naast
en met de toeëigening van dat vak een geestelijke groei
door die hem helpt rijp te worden voor een zelfstandig
leven.
Juist in onze ingewikkelde, postmoderne samenleving

met alle moeilijkheden die op ons afkomen (vergrijzing,
energie-, milieu-, en klimaatproblemen, integratievraag-
stukken en virtualisering, om maar eens wat te noemen) is
het van groot belang dat onze kinderen, willen ze zich kun-
nen handhaven en waarmaken, hoogwaardig geestelijk
voedsel krijgen en geen paar miezerige boontjes in een
grote lepel appelmoes.
De taak van ons onderwijs is juist om onze kinderen en

jongeren te inspireren tot vakbeheersing volgens alle re -
gelen der kunst. Willen zij iets van onze gezamenlijke toe-
komst kunnen maken, dan moeten wij het hele reservoir
van onze cultuur voor hen openzetten, van techniek, eco-
nomie en informatica tot geschiedenis, wiskunde, filosofie
en taalbeheersing. En dan bedoel ik niet dat we de boel op
internet zetten en de kinderen ernaar laten googelen, maar
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dat ze die gebieden leren beheersen en in de vingers krij-
gen, ieder op zijn eigen gebied en niveau.
Wanneer nu het onderwijs die taak niet kan vervullen,

moeten we niet de risotto schrappen en de eisen verlagen,
maar kijken wat we fout doen met onze kinderen dat ze
niet meer vrij zijn om zich inderdaad te ontplooien. Ook
wat dat betreft moet het reservoir van onze cultuur open
en moeten niet allerlei beproefde didactische en pedagogi-
sche middelen worden gediskwalificeerd omdat we nu
zogenaamd sinds een paar decennia het leerpsychologisch
licht gezien hebben. Want wát er mis is met onze kinderen
heeft mijns inziens eerder te maken met een gebrek aan
disciplinering dan – zoals Van der Hilst suggereert –  met
een overmaat daaraan; het heeft te maken met een gebrek
aan ouderlijke en maatschappelijke zorg en aandacht en
met een eenzijdige visie op het wezen van het kind, waarin
het op een verkeerde manier centraal gesteld wordt, tot
schade van de eigen ontplooiïng en de werkelijke behoef-
ten van onze maatschappij. 
Degenen die zich zorgen maken om de toestand van ons

onderwijs, moeten zich dan ook niet laten verleiden tot 
het uitvechten van een ideologische ‘nieuwe schoolstrijd’,
maar verbindingen trachten te leggen tussen oude en nieu-
we vormen van leren en lesgeven, die de praktijk van ons
onderwijs daadwerkelijk ten goede komen.
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