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Binnen het lectoraat Christelijk leraarschap wordt gewerkt aan
de samenstelling van een pedagogische canon voor de christelijke leraar. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze canon
een twintigtal vensters bevat die ons zicht geven op de pedagogische traditie. De gedachte daarachter is dat de leraar die
vandaag over pedagogiek nadenkt niet de eerste is die dat doet.

V

elen deden dat voor ons en zo staan we op
de schouders van reuzen. In de ontmoeting met historische pedagogische bron-

AUGUST HERMANN FRANCKE
(1663-1727)

nen leren we de traditie kennen en worden we
uitgedaagd na te denken over onze eigen pedagogische positie. Dat laatste is het belangrijkste bij
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het gebruik van een pedagogische canon. Zo wor-

INLEIDING

den we al lezend, denkend, pratend een ‘dieper

August Hermann Francke werd op 22 maart 1663

gewortelde leraar, die ideeën en handelen met

geboren in de Noord-Duitse havenstad Lübeck.

elkaar kan verbinden: een kritische cultuurdra-

Hij is de bekendste Duitse vertegenwoordiger van

ger, die zelf anderen weer kan inspireren’. (Piet

de piëtistische pedagogiek. Zijn opvattingen over

Murre et al., p. 13) Daarom geeft elk canonven-

de wijze waarop een christelijke opvoeding in de

sters bij de verschillende bronteksten ook reflec-

praktijk gestalte moet krijgen zijn in essentie van

tievragen. Die zijn uiteraard niet alleen geschikt

blijvende waarde en kunnen ook de hedendaagse

om er als individuele leraar over na te denken,

christelijke opvoeders inspireren.

maar ook om ze in teamverband te bespreken.

BETEKENIS
Hieronder als voorbeeld een gedeelte van het

De betekenis van Francke is tweeledig. Ten eer-

canonvenster van de Duitse pedagoog August

ste vanwege zijn pedagogisch hoofdwerk Kurzer

Hermann Francke. In verband met de hier be-

und einfaltiger Unterricht wie die Kinder zur wahren

schikbare ruimte is de biografische informatie

Gottseligkeit und christlichen Klugheit anz führen sind,

hier weg gelaten. In de definitieve uitgave van de

waarin hij een op de praktijk gerichte piëtistische

pedagogische canon worden naast een kennisma-

pedagogiek beschreef. Ten tweede vanwege zijn

kingstekst ook een verdiepende en een verbre-

invloed op de inrichting van het onderwijsstelsel

dende tekst opgenomen. De canon is te vinden

in Duitsland. Toen Francke in 1692 predikant

via www.christelijkleraarschap.nl. Voorlopig is het

in Glaucha en professor in Halle geworden was,

een project ‘under construction’. We hopen dat

begon hij in zijn pastorie een armenschooltje.

de canon eind 2015 compleet is.

Dat was het begin van de Franckesche Stiftungen.

Naast de armenschool ontstonden er een wees-

KENNISMAKINGSTEKST

huis, een kostschool, een opleidingsschool voor

Hieronder volgt een tweetal fragmenten uit Over

leraren, een uitgeverij en een apotheek. De in-

de opvoeding der jeugd tot godzaligheid en wijsheid,

richting van de Realschule, een Duitse zesklassige

tweede druk (1925), pag. 57-60 en pag. 90-91.

middelbare school en vergelijkbaar met de HBS
in ons land, stoelde onder meer op de ideeën van
Francke over de inhoud van de schoolvakken en
de didactiek daarvan.
In 1904, tweehonderdtwee jaar na publicatie van
het origineel, verscheen het pedagogisch hoofdwerk van Francke in het Nederlands onder de titel ‘Over de opvoeding der jeugd tot godzaligheid
en wijsheid’. In 1925 verscheen van het werkje
een tweede druk. Francke beschrijft in zijn Kurzer
und einfaltiger Unterricht in achtentwintig, merendeels korte paragrafen hoe door middel van de
gemoedsvorming de kinderen dienen opgevoed
te worden tot eer van God. Francke maakt daarbij
onderscheid tussen de opvoeding tot ware godzaligheid en tot ware christelijke wijsheid. Een
tweedeling die ook in de titel terugkomt.
In zijn opvoedingsadviezen spreekt Francke vooral de onderwijzers aan, al vergeet hij de ouders
niet. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het
feit dat hij het werkje in eerste instantie schreef
als een leidraad voor het personeel dat werkzaam
was op de Franckesche Stiftungen.

VI
‘Dat niet alle onderwijzing in de Christelijke leer moet
uitgesteld worden tot de kinderen bekwaam zijn zelf
den Catechismus [van Luther] te lezen en van buiten
te leeren, maar dat men hun de eerste beginselen der
Christelijke leer als het ware ook bij de moedermelk moet
geven, zooals men daarvan ook bij de eerste Christenen
in de Kerkhistorie zeer schoone voorbeelden vindt. Timotheüs had van kinds af de Heilige Schriften geweten. 2
Tim. 3:15. Zeer verkeerd handelen dan ook die ouders,
welke uit teerhartigheid hun kinderen in alles toegeven
en niet willen, dat zij in hun eerste jaren tot godsvrucht
gemaand worden. […]
Het is waar: de kinderen mogen op dien teederen leeftijd
niet gedwongen worden veel van buiten te leeren en de
hersenen al te sterk in te spannen, doch met den grondslag van het Christelijk geloof moeten zij, zoo eenvoudig
en kinderlijk als maar eenigszins mogelijk is, worden
bekend gemaakt. Dit is echter geenszins genoeg (anders
zouden zij niet meer doen dan als papegaaien iets napraten): zij moeten tevens gewend worden stille te zijn en
hun wil te breken.
Ook moet men met alle liefde, zachtmoedigheid en geduld er naar streven, dat zij aan de werking des H.
Geestes, die in de kleine kinderen niet ledig is, plaats
geven en eenige goede sprankels der Goddelijke liefde
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en ware broederlijke liefde in hun jonge harten laten
werken.
Dit kan zeer wel verkregen worden, zooals de ervaring
in vele voorbeelden leert, als slechts de onderwijzer en de
ouders elkander in dezen de hand reiken. Wanneer echter de ouders de kinderen vertroetelen, hun eigenwilligheid niet durven breken (wat toch in die jaren, waarin
de wil nog niet al te zeer aan kracht heeft gewonnen, het
gemakkelijkst geschieden kan), en door hun onachtzaamheid en door de lichtzinnigheid en wuftheid die zij
in de kinderen dulden, alle goede tucht weer bederven, is
het onmogelijk, dat zij in hun kinderen de werking des
Heiligen Geestes zullen zien, dien zij anders niet zonder
vreugdetranen zouden gewaar worden.
Strengheid werkt weinig uit bij zulke jonge kinderen.
Met zeer groote liefde, zachtmoedigheid en geduld moet
men hen verdragen en aan stilheid gewennen en alzoo
ongemerkt tot de liefde Gods heenleiden en van alle
boosheid en moedwil aftrekken. Waar echter de kinderen
aan hun eigen vrijen moedwil worden overgelaten, wassen de krachten van den ouden mensch zoo sterk in hen,
dat zij later met roeden noch stokken kunnen bedwongen
worden. Gaan daarentegen deze beide te samen, n.l.
eenvoudig, kinderlijk onderwijs en teedere, Christelijke
tucht, dan zal God Zijn genadigen zegen gaarne op zulk
een opvoeding schenken.’

bij sommigen de anders goede natuur door gestrengheid meer onderdrukt dan gewekt wordt, bij anderen
daarentegen liefde en goede woorden niet het geringste
uitwerken, voordat eerst hun harde natuur gebroken en
overwonnen is. Zoo kan de liefde zowel als de gestrengheid, te onpas aangewend in de opvoeding, gelijkelijk
schaden. Kan echter de roede geheel achterwege blijven
en niettemin het doel eener opvoeding bereikt worden,
dan moet God daarvoor worden geprezen.’

XVI
‘In een wijs opvoeder wordt ook vereischt dat hij wel
onderscheid make of de kinderen volgens hun natuurlijke geaardheid meer door gestrengheid dan door liefde
te winnen zijn. Want het valt niet te loochenen dat

giek heeft Francke als vertegenwoordiger van de

WAARDERING
Bij ds. Jacobus Koelman, de Hollandse vertegenwoordiger van de piëtistische pedagogiek, komen
in zijn Plichten der ouders veel opvoedingsadviezen
voor die we inhoudelijk ook tegenkomen bij
Francke. Evenals Francke heeft Koelman de intentie de kinderen een godzalige opvoeding te
geven. Hoewel ze tijdgenoten waren, komen in
hun werken geen verwijzingen voor naar elkaars
gedachtengoed. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de vertegenwoordigers
van de nadere reformatie in ons land in hun tijd
vraagtekens hebben gezet bij het Duitse piëtisme.
In alle handboeken over de historische pedagopiëtistische pedagogiek een plaats gekregen. In
veel gevallen wordt ‘het breken van de wil´ het
kenmerkende van zijn pedagogiek genoemd.
In de beschrijvingen die van zijn opvattingen

gegeven worden, wordt dan een pessimistisch
kindbeeld geschetst. Hij liet immers weinig ruimte voor vrije tijd, de kinderen mochten niet veel

REFLECTIE

vrolijkheid beleven en ze dienden afgeschermd

a. Wat vindt u van het advies van Franc-

te worden van alle aardse verleiding. Zijn geloofs-

ke om de catechismus van buiten te

overtuiging zou tot eenzijdigheid geleid hebben

leren?

en zijn opvoeding tot godzaligheid zou voor de
opvoedeling een vlucht uit de wereld betekenen.

b. Wat bedoelt Francke met ‘hun wil te
breken’?

Dr. L.A. Groenendijk, historisch pedagoog en

c. Waarom is samenwerking tussen ou-

kenner van de piëtistische pedagogiek, is van

ders en onderwijzer volgens Francke

oordeel dat Francke ten onrechte wordt afgeschil-

van belang? Deelt u die mening?

derd als een ´godsdienstfanatieke kindermenner’.

d. Wat is Franckes mening over het

Uit zijn Kurzer und einfaltiger Unterricht blijkt dat

gebruik van de roede? Deelt u die

volgens Groenendijk in elk geval niet. Francke

mening?

prefereerde een zachtmoedige aanpak boven een

e. Welke opvoedingsadviezen van Fran-

hardhandige. Het zijn de opvolgers van Francke

cke vindt u nog toepasbaar in deze

geweest, die het fysiek ‘breken van de wil’ in prak-

tijd?

tijk hebben gebracht.
Tegenover de veelal negatieve waardering van zijn
pedagogische denkbeelden staat de brede positie-

REFERENTIES

ve waardering van zijn organisatorische capacitei-

Murre, P., Muynck, A., Vermeulen, H. (2012). Vi-

ten. De Franckesche Stiftungen beschouwt men

tale idealen, voorbeeldige praktijken. Grote peda-

terecht als een bewijs van zijn geweldig organisa-

gogen over opvoeding en onderwijs. Amsterdam:

tievermogen. Zijn streven om het volksonderwijs

Buijten & Schipperheijn.

op hoger peil te brengen wordt eveneens positief
gewaardeerd. In dat opzicht wordt hij gezien als
een bezielend leider, die de kinderen aanspoorde
tot ijver.
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