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Proeve van een praktische psychologie (C. Freinet, 1943) 
 

Uittreksels uit de Nederlandse vertaling-in-wording 
(april 2011) 

 
 
Dit document bevat uittreksels uit de hoofdstukken 1 tot 8 van de vertaling-
in-wording van een van Célestin Freinets hoofdwerken, 'Essai de 
psychologie sensible' (1943, ongewijzigde heruitgave in 1971). Een recente 
Franse uitgave verscheen bij Seuil: 
 
 C. Freinet, Oeuvres pédagogiques, Seuil, 1994, tôme 1. 
 
Vooraf dit: 
 

- De onderstaande tekst is een sterk ingekorte versie van de 
hoofdstukken 1 tot 8 van het originele werk. Daardoor gaat jammer 
genoeg een van de sterkten van Essai de psychologie sensible ten dele 
verloren:  de innerlijke samenhang, de goed doordachte geleidelijke 
opbouw van het werk. De geïnteresseerde lezer raad ik stellig aan het 
volledige werk te lezen (hopelijk kan dat begin 2012 eindelijk ook in 
het Nederlands). 
 

- Ik heb vooral de door Freinet gebruikte beelden en voorbeelden en 
de (gedrags)wetten uit de tekst gelicht. 
 

- Mijn eigen toevoegingen staan [in het rood tussen vierkante haakjes].  
 
Dit is nog geen definitieve versie van de vertaling en het is dan ook nog 
mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Samen met de Nederlandse 
vertaler Rouke Broersma hoop ik dat je je suggesties en kritische 
bedenkingen met ons zult delen.  
 
Veel leesplezier! 
 
Geert VH  
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  Hoofdstuk 1 

ER IS LEVEN 
 

 

 

[Het beeld van de graankorrels] 

 
Al bij zijn geboorte draagt de mens 
levenspotentie in zich mee. Dat geldt ook voor 
alle andere dieren van laag tot hoog, en dat 
geldt evenzeer voor een graankorrel of het 
onooglijkste zaadje. (...) 

Zodra de externe voorwaarden gunstig zijn 
voor ontkieming, ontwaakt er een kracht, die 
de korrel doet zwellen en in beweging zet, 
waardoor zijn groei naar zijn glansrijke 
toekomst begint. Er ontstaat een wortel, 
daarna andere. Die vertakken zich om de aard-
deeltjes te doorzoeken, terwijl de stengel zijn 
klim naar de open lucht begint. Want ook die 
moet groeien en steeds hoger klimmen. En als 
hij daarin wordt belemmerd, groeit hij languit 
onder de eventuele obstakels door, en gaat via 
een sluiproute angstvallig op zoek naar een 
uitweg. 
Plotseling is daar de lichtzone die hij wilde 
bereiken. Dan verzamelt hij zoveel mogelijk 
kracht om vrucht te zetten; en de aar ver-
schijnt, waarin de korrels zwellen die op hun 
beurt profiteren van alle gunstige omstandig-
heden om kracht en energie te winnen. 
Als een plant bij deze voortdurende drang 
naar macht voldoende voeding met zijn 
wortels uit de grond en met zijn top uit de 
lucht heeft gehaald, ontluikt de plant uit in al 
zijn pracht (...) 
 
Bij een kind gaat het net zo. (...) 
 
Als de grond te hard en te schraal is, zal een 
korenscheut vooral zijn wortels laten uitlopen. 
Hij laat ze de grond indringen op zoek naar 
water en voedingsstoffen; hij zal verkennen, 
vechten, nogmaals proberen, omkeren om 
steeds opnieuw te beginnen, omdat het voor 
hem een kwestie van leven of dood is, en 
omdat het tot zijn wezen behoort om te 
groeien, te bloeien en vrucht voort te brengen. 
Als een steen hem belemmert om met zijn 
stengel door de aarde te breken, dan zien we 
hem daaronder rondtasten om de kleinste 
doorgangetjes te benutten, waarbij hij soms 
gedwongen is zijn volhardend speurwerk in 
een andere richting voort te zetten. 
 

Deze onverzettelijke zoektocht naar 
levensvoorwaarden, deze permanente strijd 
tegen hindernissen die zijn opgroeien in de 
weg staan, al die onvermoeibare en soms 
vergeefse verkenningen, die aangrijpende 
inspanningen van een stengel die in een woud 
van stengels als eerste de open lucht, het 
blauw van de hemel, de zon en de 
vruchtzetting lijkt te willen bereiken - dat is 
meteen ook het hele verhaal van de mens-
wording voor een kind dat aan het levens-
avontuur begint. 
 
 

 
Eerste wet: ER IS LEVEN 

 
Alles wijst erop dat de mens, net als alle levende 
wezens is geladen met een levenspotentie, 
waarvan we oorsprong, aard, of doel nog niet 
kunnen vaststellen. Deze energie probeert niet 
alleen zichzelf in stand te houden en opnieuw 
op te laden, maar wil ook toenemen, zoveel 
mogelijk macht verwerven, zich ontplooien en 
zich voortplanten en voortzetten in andere 
wezens. En wel op een wijze die kenmerkend is 
voor ons organisme en medebepaald door een 
noodzakelijk evenwicht. zonder welke het leven 
zich niet zou kunnen verwezenlijken. 
Elke dwang en elke hindernis die deze 
dynamische verwezenlijking van de aangeboren 
bestemming van het wezen in de weg staan, 
worden ervaren als een gevaarlijke verstoring 
van het noodzakelijke evenwicht. Vermindering 
van levenspotentie veroorzaakt een gevoel van 
minderwaardigheid, onmacht en pijn. Te 
vergelijken met een stoot die ons lichaam 
kwetst en vermindering van onze lichamelijke 
kracht kan veroorzaken, ons organisme kan 
destabiliseren en ons pijn toebrengt die de 
voelbare vertaling is van de ondergane 
kwetsing. 
Anderzijds put de mens uit het normale 
heropladen van energie een machtsgevoel dat 
voor hem even essentieel is als ademhalen: 
iedere hapering veroorzaakt benauwdheid, 
terwijl bevrediging juist werkt als stimulans 
voor het levensinstinct, waarzonder, ondanks 
de meest verbazingwekkende ontdekkingen van 
wetenschap en filosofie, er niets zou zijn. 
Heel ons onderwijs is gericht op het bewaren en 
doen toenemen van die levenspotentie, die door 
de traditionele werkwijzen juist aangetast en 
soms zelfs geheel uitgeschakeld wordt. 
Volharding en geestdrift zijn de barometers van 
een gezonde onderwijsmethode. 
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Hoofdstuk 2 
 

HET DYNAMISCHE 
KARAKTER VAN HET LEVEN 
 
 

[Het beeld van de  bergstroom] 
 
De dynamiek van een mensenleven is als 
een bergstroom. Bij de geboorte is de 
kracht van die kolkende stroom nog maar 
in potentie aanwezig. Of en in welke mate 
die kracht zich manifeeert hangt af van de 
natuurlijke omstandigheden op de berg-
flank, waarlangs hij afdaalt en waarbij hij 
voortdurend in kracht en vaart toeneemt. 

Als de bron een stroompje is 
geworden, kan zijn ontdekkingsreis 
beginnen. En het krachtspotentieel van 
een bron bezit dezelfde bijzondere 
eigenschap als de levenspotentie van een 
menselijk wezen: dat alsmaar doorgaan 
mat hem niet af, maar prikkelt juist tot 
verdere krachtsexplosie.. 

Gaandeweg wordt de stroom vanzelf 
steeds krachtiger, totdat hij totaal 
onstuitbaar lijkt. Maar waarheen? Die 
vraag stelt hij zich niet en al zou hij dat 
doen, dan zou dat niets veranderen aan 
zijn dwingende behoefte om met een 
voortdurend aanzwellende energie het 
dal te bereiken. (... de wild kolkende 
bergstroom bereikt uiteindelijk het dal en 
wordt langzaam aan breder en rustiger, hij 
bevloeit akkers, voedt zijkanalen, en krijgt 
energie van zijstromen; uiteindelijk mondt 
hij in de zee uit. Dit is de natuurlijke loop, als 
de stroom onderweg geen barrages en 
dammen tegenkomt, door anderen opgericht, 
die zijn natuurlijke loop verstoren, gvh). 

 
De waterdruppels echter, die zich zo 

onstuimig naar beneden stortten, worden 
onderweg wel eens door mensen 
opgevangen. Die gaan de waterdruppels 
onderzoeken, berekenen deskundig hun 
beweeglijkheid en zuiverheid; ze maken 
analyses van hun samenstelling en hun 
mogelijk nut. Ze experimenteren, 
schudden, verhitten, koelen en 
combineren met zoveel kennis en 
fijnzinnige kunde, net zolang tot ze over-
tuigd zijn alle geheimen van de water-
druppel ontsluierd te hebben. Ze weten 
werkelijk alles, behalve die onkenbare, 

die nog onverklaarbare kracht die lak 
heeft aan experimenten en menselijk 
meten, en die de waterdruppels doet 
bewegen, springen, onstuitbaar stromen. 
Niet omdat ze uit waterstof en zuurstof 
bestaan, ook niet vanwege eigenschappen 
als verdampen, condenseren, in andere 
stoffen oplossen – dat zijn bijkomende 
details – maar alleen omdat ze de richting 
volgen die de natuur hen voor de 
voltooiing van hun ontdekkingsreis 
voorschrijft. 

Onderwijsspecialisten zijn met 
kinderen aan de slag gegaan als waren ze 
waterdruppels. (...) 

 
 
[Het beeld van de chagrijnige 

vrachtwagenchauffeur] 
 
We hebben allemaal wel eens een 

chagrijnige vrachtwagenchauffeur 
meegemaakt die met zijn oude 
rammelkast midden op de weg blijft 
rijden ondanks het woedend claxonneren 
van een auto die wil passeren om voorbij 
de verstikkende slipstream van stof en 
dieseldamp weer tempo te kunnen 
maken. 

Wij zijn zelf maar al te vaak zo’n 
brompot van een vrachtwagen-
bestuurder: als de bergstroom toeneemt 
in omvang en nieuwe elementen van 
kracht ontdekt, zijn wij zo’n beetje op een 
leeftijd dat je juist rustiger en bezadigder 
wordt. 

Dus voelen wij, ondanks onszelf, 
stiekem iets als onbegrip, ja zelfs jaloezie, 
jegens jongeren die graag onstuimig te 
keer gaan alvorens op hun beurt een 
kalme en vruchtbare rivier te kunnen 
worden. Net als huisvaders snappen 
onderwijzers niets van die niet te 
onderdrukken dynamiek van hun 
kinderen. Met een inconsequentie die je 
niet voor mogelijk zou houden als die niet 
zoveel voorkwam, proberen zij ze in hun 
loop te stuiten en aan de bergstroom het 
tempo van een bezadigde rivier op te 
leggen. Vergeefse moeite!… Ten einde 
raad werpen ze dan maar machtige dam-
men op die de loop van de stroom daad-
werkelijk stuiten en uiteenslaan. En dan 
verbazen ze zich ook nog dat de stroom 
geen stroom meer is en dat er niets meer 
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over is van dat elan en van die 
onstuitbare kracht. 

 
Ouders kunnen vaak nog wel berusten 

in het tempoverschil, omdat het om hun 
eigen kinderen gaat. (...) Maar opvoeders! 
Wat een prikkelbare 
vrachtwagenchauffeurs! Wat hebben die 
een dammen opgeworpen om de stroom 
te temmen! En wat een onbegrip voor een 
levensritme dat ze zijn vergeten! 

Laten wij van onze kant toch proberen 
in een snelle auto te stappen, en met een 
krachtig en luchtig tempo, zij aan zij met 
andere nieuwe gonzende auto’s 
ervandoor gaan, aangedreven door 
eenzelfde wil tot macht en overwinning. 

 
 
 
 
tweede wet: HET DYNAMISCHE KARAKTER 

VAN HET LEVEN 
 
Het leven is geen zijn maar een worden. Dat 
worden moet onze psychologie bezielen om 
onze pedagogie te beïnvloeden en te sturen. 
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Hoofdstuk 3 
DE GROEI VAN EEN WEZEN 

 
Elk levend wezen bezit een voor zijn soort 
kenmerkende levenstechniek. Daarzonder 
kan het niet leven, zich niet verdedigen, zich 
niet voortplanten, zou het onverzettelijke elan 
doven dat hem voortstuwt ter verwezen-
lijking van zijn levenscyclus. 

Deze levenstechniek is het resultaat van 

ervaring en aanpassing gedurende 

honderdduizenden generaties. Overal waar 

een individu niet in staat was tot succesvol 

handelen, is het verdwenen, en is de soort 

uitgestorven. Elke nog levende soort bezit 

een levenstechniek die zich heeft bewezen 

en die, als de omstandigheden niet 

drastisch veranderen, de instandhouding 

van de soort verzekert. 

Deze levenstechniek is het instinct, 

eigenlijk niets anders dan de fysiologische 

vertaling van de langdurige ervaringen van 

voorgaande generaties. 
(...) 
Het instinct bestaat. Alleen, er is een maar.  

Het instinct is een levenstechniek die alleen 
zin heeft in de omgeving waar de duizenden 
generaties voor ons zich hebben ontwikkeld. 
Als die omgeving verandert, klopt het niet 
meer. De instinctieve levenstechniek is niet 
langer afgestemd op behoeftenbevrediging 
onder de nieuwe levensomstandigheden. 

 
[Het beeld van de nestbouwende vogel] 
 
Neem een vogel die zijn nest bekleedt met 

woldraadjes die hij verzamelt in de struiken 
langs schapenpaadjes, alleen maar omdat 
generaties vogels van deze soort al millennia 
lang hun nesten met die wol bekleed hebben 
en omdat de jonkies de herinnering aan dat 
warme en zachte nest in hun lijf meedragen. 
Maar wanneer door onvoorziene omstan-
digheden (bijvoorbeeld als het schaap uit de 
streek verdwijnt als gevolg van economische 
veranderingen) er geen enkel plukje wol meer 
is te vinden, schiet het instinct van de vogel 
tekort en wordt dat ontoereikend als nest-
bouwtechniek. Dan is het van tweeën een. Of 
de vogel schikt zich zijn onmacht, waarna de 
jongen omkomen in een te koud nest, de soort 
degenereert en ten slotte uitsterft. Of in een 
poging tot aanpassing, die wij intelligentie 
plegen te noemen, zoekt het diertje een 

middel om dit onvoorziene en 
onvoorzienbare tekort het hoofd te bieden. 
Bijvoorbeeld, het vervangt de wol door zachte 
strootjes, droge bladeren, luchtig mos of door 
zijn eigen dons.  

Stel, je ziet zo’n onrustige vogel en je raadt 
de oorzaak van zijn schrijnende 
onevenwichtigheid, dan zou je heel zorgzaam 
een beetje wol kunnen ophangen in ‘t 
gebladerte waarin hij nestelt.  

Of, bij gebrek aan wol wat dons of een 
andere zachte stof. Zo geef je die vogel de 
mogelijkheid om zijn instinctieve behoeften te 
bevredigen. Soms tevergeefs. Het kan best zijn 
dat die vogel jouw wolpluisje niet vertrouwt, 
omdat zijn instinct of zijn ervaring hem 
influistert dat het daar met boos opzet is 
aangebracht. Of het dons beantwoordt niet 
aan zijn eisen, of het ruikt verdacht. Dan nog 
liever lijden en zijn kleintjes te laten lijden. Zo 
is de natuur!… 

Jouw zorgzame ingreep was in feite een 
poging tot vorming, een pedagogische 
handeling. 

Als de vogel in zijn vertrouwde omgeving 
alles zou vinden wat zijn instinct zoekt voor 
de nestbouw, dan hoef je niet in te grijpen: 
zijn levenstechniek volstaat, hij heeft geen 
andere nodig. 

Maar je hebt zijn klagelijke kreetjes 
gehoord en de oorzaak van zijn onrust 
geraden. Als je nou maar precies wist wat ie 
wou, zou je hem misschien tevreden kunnen 
stellen. Maar dat is helemaal nog niet zo 
zeker, want je ziet hoe achterdochtig zijn 
instinctieve verlangens kunnen zijn. 
Misschien vind je het wel beter om hem te 
vangen en in een kooi op te sluiten. Of om 
hem materialen aan te bieden die jíj geschikt 
acht voor de bouw van zijn nest, of zelfs een 
kant-en-klaar nest, en de vogel hoeft alleen 
nog maar te leggen. En je gaat prat op je 
succesvolle ingreep. 

Maar als deze in gevangenschap 
opgevoede vogels na enkele generaties, aan 
zichzelf overgelaten worden, hebben ze al hun 
instinctieve redmiddelen verloren. Of liever, 
het instinct is herleid tot een levenstechniek 
die is aangepast aan een leven in 
gevangenschap. Deze leefregel zal niet in staat 
blijken de problemen op te lossen die door 
een andere, meer eisende omgeving worden 
opgeroepen. De vogel wordt het slachtoffer 
van de elementen of een prooi van zijn vij-
anden. 

 



Uittreksels uit C. Freinets Proeve van een praktische psychologie (werkvertaling) 6 

Je hebt weliswaar een pedagogie 
ontworpen, maar een die verkeerd en 
kortzichtig is, met een schijn van voorlopig 
succes in een kunstmatige, door jou 
gecreëerde omgeving, maar waardeloos in de 
echte leefomgeving. 

 
 

Derde wet:  
VAN INSTINCT NAAR OPVOEDING 

 
Het instinct is als een merkteken dat in ons is 
achtergelaten door voorgaande generaties. Die 
hebben het aan ons overgeleverd na oneindig veel 
verkenningen waarvan het succes de soort kon 
doen voortbestaan. 

Veranderingen in de omgeving dwingen elk 
individu deze merktekens te wijzigen door nieuwe 
ervaringen op te doen. De daaruit voortvloeiende 
aanpassing is de essentie van het opvoeden. 

 
 

In tijden die niet eens zo ver achter ons liggen, 
toen de mens nog niet zo rampzalig in zijn 
leefomgeving en die van zijn kinderen 
ingreep, bleef het instinct als levenstechniek in 
de meeste gevallen voldoen: het kind leefde in 
de voorouderlijke woning en hield zich in 
leven met hetzelfde voedsel als voorgaande 
generaties. (...) 
 
Maar onze tijd kenmerkt zich door 
voortdurende veranderingen in de ons 
omringende wereld. (...) 
 

De hedendaagse onderwijs-problemen ko-
men voort uit de permanente wanverhouding 
tussen enerzijds de binnenwereld van het 
individu dat om te overleven een minimum 
aan evenwicht en harmonie in stand wil 
houden, en anderzijds een buitenwereld die 
onophoudelijk in beweging is, opgezweept 
door tegenstrijdige krachten.  

Kortom, nog niet zo lang geleden duurden 
aanpassingen aan een gewijzigde omgeving 
nog enkele generaties. Tegenwoordig moeten 
enkelingen deze krachttoer tijdens hun eigen 
leven volbrengen: het evenwicht hervinden of 
sterven. 
 
 

 

 

 



Uittreksels uit C. Freinets Proeve van een praktische psychologie (werkvertaling) 7 

Hoofdstuk 4 
EEN GOEDE START VOOR HET LEVEN  

 
Op grond van het voorafgaande kom ik nu tot 
enkele vaststellingen die vreemd genoeg vaak 
miskend worden.  

Een kind is van oorsprong geen passief 
wezen, noch een marionet of een kneedbaar 
stuk was dat de ouders in elke gewenste vorm 
zouden kunnen boetseren. Vanaf de geboorte 
is het kind een met levenspotentie begiftigd 
wezen, dat, om te groeien en zich waar te 
maken, zijn dwingende verlangen naar macht 
moet bevredigen. 

Evenwicht, gezondheid, geluk zijn geen 
statische en onwrikbare gegevenheden, maar 
de uitkomst van een sterke start, een har-
monieuze inzet van de levenspotentie en de 
bevrediging van het machtsverlangen, dat op 
zijn beurt voortvloeit uit het goed functi-
oneren van de menselijke machine. 

Als die levenspotentie niet omgezet kan 
worden in positieve ontwikkelingen, als grote 
obstakels expansie belemmeren, dan geraakt 
de mens in een toestand van onbalans, een 
meer of minder ernstige vorm van ongemak 
en leed. 

We kunnen inwendige en uitwendige 
obstakels onderscheiden. 

 
Obstakels van inwendige aard 

Inwendige obstakels zijn het gevolg van een 
slechte beginsituatie van het menselijk 
organisme, aangeboren of bij ongeval: 
lichamelijke misvorming, onvolwaardig 
organen, een algeheel gebrek aan vitaliteit. 

 

(...) 

 
Obstakels van uitwendige aard  

[opnieuw het beeld van de bergstroom] 
De loop van een net ontsprongen 
bergstroompje wordt niet alleen door diens 
eigen kracht bepaald, hij wordt helaas ook 
beteugeld of versterkt, tegengehouden, 
afgebogen of verzwakt door andere krachten. 
Afhankelijk van zijn omgeving zal onze berg-
stroom zijn onstuimige loop vervolgen, al of 
niet kronkelend al naar gelang de grondsoort 
die hij uitschuurt, al of niet doorsneden met 
watervallen en draaikolken. Ook kan hij 
gestuit worden door een kunstmatige 
barrière, een dam, om vervolgens, samen-
geperst in een zwarte koker, neer te storten 
en verderop geradbraakt te worden in een 

turbine. Maar het kan ook gebeuren dat hij 
voortijdig uitvloeit in een rustige vlakte, 
meanderend tussen loverrijke oevers, waar 
een andere waterloop hem opslokt en zijn 
kracht en macht overneemt. Van de 
oorspronkelijke bergstroom is dan geen 
spoor meer te bekennen.  
Voor een jong kind is het milieu dus evenzeer 
bepalend als een goed gestel. Zelfs iemand 
met een voortreffelijke uitgangspositie kan 
door toedoen van een vijandige en verdorven 
omgeving heel snel te gronde gaan. 
Anderzijds kan een onvolwaardig wezen in 
een gunstiger en doelmatiger omgeving juist 
helemaal opknappen. 
 

(...) 

 
Het mag dan zo zijn dat het inwendige en 

het uitwendige soms ter wille van het betoog 
losgekoppeld worden, ze zijn en blijven vanaf 
het begin van het leven innig en 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

 
PRAKTISCHE PEDAGOGISCHE RICHTLIJNEN 

 
Uit het voorgaande vloeien enkele praktische 
pedagogische richtlijnen voort. (...) 
 

1 Voordat het kind wordt geboren 
Ik zei het al eerder: bij de geboorte dient men 
voor een optimale lichamelijke conditie van 
het kind te zorgen. Een goede start is van 
levensbelang. 

 

(...) 

 
2 Het kind  wordt geboren 

Om het komende kind goed te ontvangen 
zouden mensen zich even zorgzaam moeten 
voorbereiden als een vogel zijn nest bouwt. 
De keus van wieg of babyuitzet is slechts 
bijzaak. Een vogel bouwt zijn nest niet zomaar 
ergens lukraak. Ook mensen zouden veel 
hogere eisen moeten stellen aan het nest en 
de omgeving voor het kind-op-komst: de keus 
voor het wonen in een gunstig klimaat 
(instinctief bij vogels), minimale 
voorwaarden ten aanzien van warmte, 
ventilatie, reinheid, rust, aangepaste voeding. 
(...) 
 

Als we weer gevoelig worden voor de roep 
om zuivere lucht en rust - een natuurlijk 
gevoel dat we dreigen te verliezen – hebben 
we er best wat extra loop- of fietskilometers 
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voor over om de onrust van de stad te ruilen 
voor een rustig en rustgevend nest in de 
vredige voorstad.  
 

 
3 Het kind begint aan zijn leven 

De relaties van de boreling met de levende 
omgeving zijn aanvankelijk nood-
zakelijkerwijs beperkt. Op sociaal terrein is de 
taak van de ouders voor alles: het tere 
wezentje beschermen tegen al zijn vijanden. 
Een pasgeborene heeft geen behoefte aan 
bezoek, en al evenmin aan geknuffel en schel 
licht. Vooral lawaai kan zijn jong en teer orga-
nisme meer hinderen dan men aanneemt. Een 

baby wil warmte, specifieke voeding, rust, 
geborgenheid. 
 

Dit is in het kort waar echt zorgzame ouders 
met het oog op het evenwicht en dus het 
toekomstige geluk voor hun kinderen zich 
druk over zouden moeten maken. Ze zeggen 
wel eens: ‘hij komt uit een goed nest’ en deze 
volkswijsheid vertolkt perfect het grote 
belang van een voorspoedige start. 

Maak dus dat je kind zo levenslustig 
mogelijk het leven ingaat, met een 
ongeschonden machtspotentieel, naar lijf en 
leden in staat om de zware tocht met gunstig 
gevolg af te leggen. 
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Hoofdstuk 5 
HET PRIMAAT VAN DE VROEGSTE 

LICHAMELIJKE REFLEXEN 
 

 
Stel dat een kind na een ideale ontwikkeling 
in de baarmoeder zonder enig gebrek ter 
wereld komt, in een natuurlijke, familiale en 
sociale omgeving, die volledig in 
overeenstemming is met zijn functionele 
behoeften, dan zullen zijn eerste dagen, ja 
misschien wel maanden, zonder complicaties 
verlopen. Dan groeit het voorspoedig op, 
volgens de wetten van de soort, en komt het 
tot volle wasdom: een gelukkig en blijvend 
evenwicht.  
 
[Het beeld van de jonge boom]  
 
Zo’n kind zou opgroeien als een jonge boom 
die kaarsrecht opschiet, stevig wortel schiet, 
zijn stam versterkt en naar alle kanten gaat 
vertakken. Dat kan niemand hem meer 
afpakken. Een volwassen boom zal dat 
gezonde kenmerk van een geslaagde start 
voorgoed behouden. 

Maar wat hebben ze, voordat het jonge 
boompje de boomkwekerij verlaat, allemaal 
niet gedaan om het een mooie toekomst te 
bezorgen! Ze hebben hem berookt, besproeid, 
beschermd tegen kwalijke contacten, opge-
bonden, gesnoeid, gestut, geleid. Kosten noch 
moeite worden gespaard om het boompje 
stevig en diep te laten wortelen en om de 
stam te laten uitlopen tot een harmonieuze, 
machtige kroon, waarvan het dichte loof zal 
baden in licht en zuivere lucht. De boom 
groeit in een volmaakt evenwicht van 
gezonde krachten. Zijn taaie schors is bestand 
tegen gulzige geiten en insecten. Aan heel zijn 
postuur en zijn kracht herken je de boom met 
een goede start, de trots van de boomgaard. 
Wat is dat voor onzin om te menen dat 
kinderen niet dezelfde toegewijde zorg nodig 
hebben als gewassen? Wie ziet nu nog niet de 
doorslaggevende betekenis in van dit 
allereerste begin? 

 
Meestal kampt een kind na de geboorte 

met al of niet ernstige kwaaltjes die zijn 
levensenergie aantasten, zijn 
machtspotentieel ondermijnen, de normale 
bevrediging van zijn basisbehoeften 
belemmeren. Daardoor komt het geregeld in 
een zwakke positie te staan tegenover de 

obstakels die natuur, gezin, maatschappij en 
andere mensen1 opwerpen. 

 
[Het beeld van de eenzame wandelaar] 
 
Zo’n jong wezen, in een bestaan geworpen 

waarvoor het onvoldoende is toegerust, 
kunnen we vergelijken met een eenzame 
wandelaar, in een donkere nacht, op een 
doodlopende weg, ver van de bewoonde 
wereld. 

Als zo iemand sterk, evenwichtig en 
besluitvaardig is, zullen de hindernissen of 
gevaarlijke afgronden op zijn weg niet 
onoverkomelijk zijn, en als het niet al te 
duister is, en als er nog een pad te zien is, dan 
zal hij de moeilijkheden overwinnen en met 
nauwelijks merkbare aarzeling zijn weg 
vervolgen. Voor zo iemand bestaat geen 
gevaar voor verdwalen. Hij gaat on-
vermijdelijk en vol goede moed de kant op 
waar het leven hem heen stuwt, ten dienste 
van het machtspotentieel, de essentie van zijn 
bestaan. 

Ik vat deze uitgangspositie samen in deze 
 

Vierde wet 
 
Hoe beter iemand er lichamelijk en organisch 
voorstaat en hoe sterker de hem omringende 
natuur, de volwassenen, de sociale instellingen en 
de maatschappijstructuur als geheel zijn 
machtsverlangen ten dienste van een zinvol leven 
bevorderen, des te groter de kans dat hij voor 
zichzelf persoonlijk geluk en sociale harmonie 
weet te verwezenlijken. 
 
Maar als dit ideaal niet of slechts gedeeltelijk 
wordt verwezenlijkt, wat dan? Hoe reageert 
een jong wezen dat plotseling voor een 
hindernis komt te staan die het belet zijn weg 
te vervolgen? 

Deze eerste problemen overwegend kom 
ik op een volgende wet die ik stapsgewijs zal 
inleiden.  

De vroegste vormen van onmacht zijn van 
lichamelijke oorsprong, en het kind reageert 
met louter lichamelijke en organische 
middelen. Er is aanvankelijk geen enkele 
complicatie van psychische aard: die  ontstaan 
pas – en we zullen later nog zien hoe – als de 
basale lichamelijke hulpmiddelen van het 
kind tekortschieten. 

                                                 
1 Hier noemt Freinet de vier recours-barrières waar hij in hoofdstuk 13 uitvoerig  op 

terugkomt (noot vertaler). 
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Als een kind bijvoorbeeld honger heeft, wil 
dat zeggen dat het lichaam de behoefte voelt 
om gevoed te worden. Het kind beweegt zich 
en gaat automatisch zuigbewegingen maken, 
of het gaat huilen: onmiskenbaar het 
alarmsignaal van een onbevredigd 
organisme. Of een kind voelt een onprettige 
aanraking: het gaat bewegen met armen en 
benen, het huilt. Of het wordt geplaagd door 
fel licht: het knippert met de ogen en 
probeert het hoofd af te wenden. Of 
plotseling klinkt er kabaal: het schokt en 
vertoont de eerste natuurlijke afweer-
gebaren. Allemaal zonder ook maar een 
zweem van een verstandelijk proces; de 
reacties van het kind zijn in dit eerste 
stadium uitsluitend lichamelijk en organisch. 

Lagere diersoorten zijn als het ware in dit 
stadium van automatische reacties blijven 
steken.  (...) 

 
We hebben daarmee onze 

 
Vijfde wet 

Bij een pasgeborene is onmacht uitsluitend 
lichamelijk en organisch van aard. Het kind 
probeert die onmacht met uitsluitend 
fysiologische en fysieke reacties te pareren.  

Bij de levensaanvang bestaan er geen 
psychische afwijkingen die aanleiding kunnen 
geven tot de daarmee gepaard gaande complexe 
reacties.  
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Hoofdstuk 6 
PROEFONDERVINDELIJK 

VERKENNEN 
 
 
 

Maar, zo zal men zeggen, zit er in de eerste 
gebaren van een kind dan geen begin van 
begrip, geen greintje intelligentie, erfelijk 
overgeleverd en eigen aan het menszijn? 

Ik meen van niet. Hoe je het ook bekijkt, 
heel het menselijk handelen wordt bepaald 
door de wet van het proefondervindelijk 
verkennen, waarvan we nu aard en 
functioneren gaan bestuderen. 
 
[opnieuw de bergstroom] 
 
De pas ontsprongen, aan de zwaartekracht 
onderhevige bron moet zich een weg banen 
tussen de stenen. Bij voldoende verval en 
zonder blokkades zal hij zonder aarzelen de 
geul kiezen die het lot hem heeft toebedacht.  

Maar bij verval, als er tussen het groen 
nergens een vore is te bekennen, hoopt het 
water zich even op, druppelsgewijs, tot het 
voldoende kracht heeft om weer verder te 
gaan. Het water dringt ergens naar binnen, of 
vloeit om een steen heen, of, als het op een 
hoopje aarde stuit, verspreidt het zich tot het 
een spleet heeft ontdekt waarlangs het 
stroompje zijn loop kan vervolgen.  

Als je zo’n bron zich zo zonder horten en 
stoten ziet ontwikkelen, zou je haar bijna 
verstandig en aardig gaan vinden, en wellicht 
daarom heeft men door de eeuwen heen haar 
zuiverheid en speelsheid bezongen en soms 
verheerlijkt. Bij nadere beschouwing 
evenwel, gaat het hier echt alleen maar om 
mechanisch, werktuiglijk verkennen: volgens 
de wetten van de zwaartekracht en de 
stromingsleer loopt het water onvermijdelijk 
van de helling af, en hoe meer verval hoe 
meer kracht. Als een hindernis de wassende 
vloed stuit, hoop het water zich weer op en 
gaat vervolgens op zoek naar nieuwe 
uitwegen.  
 
Zo is er bij een kind ook aanvankelijk alleen 
maar een werktuiglijk verkennen, opge-
roepen door iets dat vergelijkbaar is met de 
zwaartekracht bij een waterbron: namelijk de 
aangeboren en nog onverklaarbare 

levensdrang, die het kind  alsmaar voortstuwt 
naar een rijker leven. (...) 

 
Met het leven begint ook de ervaring, die 

in feite, zoals we nog zullen zien, niets anders 
is dan de systematisering en toepassing van 
het verkennen. Niet het zielenleven of een 
hypothetisch gedachteleven liggen aan de 
basis van onze eerste handelingen, maar 
omgekeerd: de ervaring vormt de basis van 
ons zielenleven. 

Een voorbeeld. Het voedingsuur is 
aangebroken. De baby wordt zichtbaar 
ongeduldig. Als hij ook maar een greintje 
intelligentie bezat, zou hij onmiddellijk de 
probate oplossing kiezen. Maar nee, het kind 
probeert eerst het zuiggebaar uit dat geen 
bevrediging biedt, dan brengt het de mond 
naar het hoofdkussen, zoekt met de lippen, 
het roert zich, en als dat alles niets oplevert, 
zet hij het op een huilen, verandert van toon, 
voert het gekrijs verder op, net zo hard als 
een vorige keer, toen dat bleek te werken.  

 
(...) 
 
Net zoals we de loop van een stroompje 

zouden kunnen voorspellen als we de kracht 
van het water en de terreingesteldheid 
kenden,  zouden we de volgorde in de 
verkenningen van een kind kunnen 
voorspellen, als we precies en volledig op de 
hoogte waren van de aard en de omgeving 
van dat kind, op een zeker moment. 

 
Dat brengt ons bij de zesde wet: 

 
HET MECHANISCH, WERKTUIGLIJK 

VERKENNEN 
Aanvankelijk hebben de fysieke en fysiologische 
hulpmiddelen van de mens geen enkele 
verstandelijke of psychische inhoud. Ze ontstaan 
verkennenderwijs, waarbij de verkenning in dit 
stadium slechts een soort werktuigelijke 
wisselwerking is tussen het individu in zijn jacht 
op levenskracht en de omgeving. 
  
 (...) 

Daarbij moeten we ervoor oppassen het 
woord mechanisch niet al te letterlijk te 
nemen. Want hoewel het voorbarig zou zijn 
in de eerste gebaren en reacties van heel 
jonge kinderen een kiem van beredeneerd 
gedrag te zien, we moeten tegelijk bedenken 
dat deze gebaren en reacties wel degelijk zin 
en bestaansrecht hebben. Het zijn uitingen 
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van een verstoord evenwicht, dat het kind, 
gedreven door levenselan en machtsstreven, 
hardnekkig probeert te herstellen. Wij 
moeten het daarbij helpen, vanuit de 
wetenschap dat zijn kreetjes, gebaren en 
gehuil even zovele alarmsignalen zijn, waar 
we ernstig rekening mee moeten houden. 
Alarmsignalen onderdrukken kan nooit de 
juiste oplossing zijn om ongelukken te 
voorkomen. Het kan de belemmeringen juist 
versterken en de onbalans verergeren. 
 
Besef dus: als een kind met de ogen knippert, 
het hoofd probeert te draaien, druk beweegt, 
huilt, krijst, dan is er iets ongewoons 
waarmee het de strijd aangaat. Een moeder 
begrijpt dit verband instinctief, maar zij 
reageert erop met slechts één remedie, die 
inderdaad voortreffelijk werkt: de borst. Stel, 
een kind trappelt onrustig, huilt of krijst. Dan 
is het lang niet altijd zo dat de moeder de 
werkelijke oorzaak probeert te achterhalen. 
Zonder zich af te vragen of tempering van het 
zonlicht of een schone luier misschien al 
zouden volstaan, kiest ze de even eenvoudige 
als voor de hand liggende remedie: borst of 
zuigfles. En het verzadigde kind wordt stil en 
valt in slaap. 

Zo gaat de moeder nu al net zo te werk als 
ze later ook met haar opgroeiende zoon zal 
doen: ze koopt diens eisen eerst af met een 
fopspeen en weer later met een bioscoopje… 

En, zoals we zullen zien, het kind gaat zich 
hierop instellen door met gebaar of gehuil de 
borst, de fopspeen of het bioscoopje af te 
dwingen. 

 
[beeld van de alpinist met de stok] 

  
Net of je een alpinist bij problemen alleen 

maar een stok hebt te bieden. En die stok kan 
inderdaad een geweldig hulpmiddel zijn. 
Knellen zijn schoenen? De stok! Is hij ’s 
nachts bang in het donker? De stok! Brandt 
de zon en krijgt hij het benauwd in zijn te 
dikke kleding? De stok! Honger? De stok!  

Onze bergwandelaar is een poosje 
opgelucht, want die stok biedt werkelijk 
soelaas. Maar al gauw knelt de schoen 
opnieuw, hinderen zijn kleren nog meer, 
kwelt de honger. Die stok lost geen van zijn 
problemen echt op.  

Het heeft meer zin de werkelijke oorzaken 
van zijn pijn en onbalans te achterhalen: geef 
hem te eten, repareer zijn schoenen, verlos 

hem van zijn te krappe kleren en hij heeft 
geen stok nodig. 

Door deze inzichten ook op uw jonge kind 
toe te passen zult u zijn verkenningen 
stimuleren. Geef de jonge bron de kans om 
klaterend en helder naar de vallei af te dalen.  
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  Hoofdstuk 7 

EERSTE GEAUTOMATISEERDE 

REFLEXEN 

 
(...) 
 
[schapen en geiten] 
 
De schapen en geiten van mijn dorp grazen 

op de helling van de Saint-Jean en de Saint-
Michel. Bij hun terugkeer zijn het vooral de 
lammetjes die de weg naar hun stal nog wel 
eens willen vergeten. Dan zie je ’s avonds bij 
de intocht van de kudde, hoe ze bij elk 
volgend straatje hopeloos in de war raken, en 
al blatend op zoek gaan naar hun eigen ruif.  

Eindelijk gaat er een deur open en zijn ze 
onder dak. In de  stal vinden ze de warmte 
van andere lijven en een bodem van hooi als 
aanvulling op het schrale voer. Dit is een 
succeservaring. Morgenavond lopen dezelfde 
schapen misschien nog eens te verkennen, 
maar ze zullen de neiging voelen de route te 
volgen die hen gisteren naar succes leidde. 
Laat ze dit de volgende dag nog eens doen en 
die neiging om deze succeservaring te 
herhalen begint al een gewoonte te worden, 
een automatische reflex. En zo is een soort 
levensregel ontstaan, die de meest dringende 
behoeften bevredigt en zo het verkennen 
overbodig maakt. 

 
(...) 
 
Zo leert ook een peuter verkennenderwijs 

een lepel naar zijn mond te brengen. In het 
begin kan hij wel eens tegen zijn neus stoten, 
of ongelukkig achter zijn onderkin blijven 
haken. Steunend op herhaling gaan succes-
ervaringen over in automatische reflexen die 
tot levensregels worden. Het kind voert alleen 
nog die handeling uit die hem in staat stelde 
de lepel in de mond te brengen. Daarna zal 
het deze handeling geleidelijk aan zonder na-
denken uitvoeren, automatisch, (...). 

 
(...) 
 
Dit proces, waarbij de tijdens het 

proefondervindelijk verkennen succesvol 
gebleken handelingen door automatische 
herhaling worden vastgelegd, deze overgang van 
een reflex in een levensregel, is een 
gedragskenmerk van alle organische 
levensvormen. 

Zonder dit algemeen geldende 
aanpassingsproces zou het leven zelf niet 
mogelijk zijn. 

 
[het beeld van de steiger] 
 
Bij het opbouwen van een steiger 

beginnen metselaars uiteraard aan de basis. 
Ze stellen verkennenderwijs wat lange palen 
op en verrichten meetwerk, wat in feite niets 
anders is dan een praktische vorm van 
verkennen. Ze brengen dwarsliggers aan, 
beproeven de stevigheid en, als de eerste eta-
ge is gelegd, wagen ze zich daar voorzichtig 
verkennend op. Dan stellen ze vast of de 
opstelling deugt en dus of deze ervaring (het 
resultaat van hun verkenning) geslaagd is. Zo 
ja, dan heeft het geen zin meer naar andere 
oplossingen te zoeken. 

Deze eerste laag dient vervolgens als 
steun- en natuurlijk uitgangspunt voor het 
optrekken van de tweede etage volgens 
hetzelfde principe. 

Op dezelfde wijze vormt zich ons gedrag 
door automatisering van opeenvolgende 
geslaagde ervaringen, die vervolgens deel 
gaan uitmaken van onze natuur, van ons 
wezen, en die we niet meer kunnen 
veranderen zonder ons huidige evenwicht en 
de uiteindelijke stevigheid van het bouwwerk 
ernstig aan te tasten. 

(...) 
 
Het gaat hierbij niet om de vraag of wij 

moeten proberen een kind vroegtijdig te 
binden aan levensregels die zijn gedrag 
ingrijpend zullen bepalen. Levensregels zijn 
onontkoombaar. Ook al kennen we niet altijd 
hun oorsprong, aard en richting, ze zijn 
daarom niet minder noodzakelijk voor de 
organische groei van het leven. Voordat we 
het steigerwerk naar een hoger niveau 
optrekken, moeten de eerste onderdelen 
stevig vastzitten. Daarbij moeten we, zoals 
nog zal blijken, uiterst omzichtig volgens een 
geleidelijke aanpak te werk gaan, want je 
kunt lerende wezens niet zomaar van die 
pasklare steigers aanbieden, die je waar je 
maar wilt kunt opstellen zonder dat ze stevig 
gegrondvest en in het bouwwerk verankerd 
zijn. Want hoe hoger je ze optrekt, des te 
erger gaan ze wiebelen.  (...) 
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Dit proces van in levensregels vastgelegde 
succeservaringen geldt overigens niet alleen 
voor kinderen. (...) 

 
Soms zie je bij autobusstations hoe 

arbeiders en kantoorbedienden kalmpjes hun 
ochtendkrant staan te lezen. Zelf maak je je 
druk over het nummer van de bus die eraan 
komt, over het grote aantal reizigers, over de 
tijd die maar verstrijkt. En zij blijven gewoon 
verdiept in lectuur of gesprek alsof ze 
nergens op wachten. Opeens, door een 
speciaal remgeluid, een waarschuwings-
signaal, of een uiterst minieme 
sfeerverandering, weten ze automatisch dat 
hun bus eraan komt. Zonder zelfs maar op te 
kijken vouwen ze rustig hun krant dicht en 
maken ze aanstalten om in te stappen met 
een vanzelfsprekendheid die je verbaast. Wil, 
rede of intelligentie spelen geen enkele rol in 
de herhaling van een daad die in alle 
opzichten vergelijkbaar is met die van een 
schaap dat zich ter hoogte van zijn 
schaapskooi losmaakt uit de bewegende 
stroom van de kudde om zich naar zijn stal te 
begeven. 
Zo maakt het huidige leven de mens toch tot 
een machine, zult u zeggen.  
Maar het leven van de herder en dat van de 
arbeider wordt door die reflexen juist 
vergemakkelijkt, is mijn reactie. Hoe zou hij 
het ooit kunnen volhouden als hij over iedere 
handeling weer moest nadenken, omdat hij 
de eerste lagen van zijn steigerwerk niet had 
geborgd? (...) 
 

Ik beschouw dus het proces van ver-
werving van levensregels in zijn voort-
durende evolutie, waarbij mijn aandacht 
steeds vooral naar de stevigheid en de 
samenhang van de steiger zal uitgaan. 

  
Dat breng ik tot uitdrukking in de 

zevende wet: 
 
OVER GEAUTOMATISEERD GEDRAG ALS 
LEVENSREGEL 
Een succeservaring tijdens het verkennen 
appelleert als het ware aan het machtsgevoel 
over het leven en heeft de neiging zich 
automatisch te herhalen zodat er een nieuwe 
levensregel uit kan ontstaan. 
 

Deze wet van het geautomatiseerde gedrag is 
van buitengewoon belang voor het inzicht in 
nieuwe leer- en levensprocessen. 

 
HET AUTOMATISME VAN DE REFLEXEN 
Kippen komen op het gerammel van de bus 
met zaadkorrels af; een varken begint te 
knorren als hij de boer hoort aankomen; een 
schaap keert automatisch terug naar zijn 
schaapskooi. Dat zijn automatische reacties, 
zoals een bel die gaat rinkelen als je op de 
knop drukt; ze veronderstellen geen 
waarneming of vergelijking, geen nadenken 
of bijzondere intelligentie. 

Mensen – en in het bijzonder kinderen – 
kunnen net zo makkelijk als dieren bepaalde 
reflexen automatiseren. Een pasgeborene 
voelt honger opkomen zodra het uur van de 
fles nadert; hij wordt overmand door slaap 
zodra hij ’s avonds op zijn vaste tijdstip in de 
wieg gelegd wordt, en hij wordt elke keer op 
hetzelfde moment weer wakker. Ook zijn 
poepdrang is onderworpen aan stipte en 
dwingende reflexen. 

Deze automatische levensregels opereren 
buiten onze wil om met dezelfde precisie en 
efficiëntie als onze biologisch bepaalde 
reflexen. Op deze onmisbare, in het 
onderbewuste verankerde eerste etage van 
het steigerwerk kunnen de andere etages 
worden opgericht. Hoe hechter en steviger de 
eerste etage des te makkelijker en 
betrouwbaarder worden de volgende. 

(...) 
Dus in plaats van deze automatisering van 

de reflexen te beschouwen als een 
minderwaardige eigenschap, omdat we ze 
gemeen hebben met de dieren, moeten we er 
juist de voorwaarde voor verdere 
ontwikkeling in zien. We moeten ze 
aanmoedigen en bevorderen. 

 
(...) (O)pvoeding is de hulp en de sturing 

die wij kunnen aanbieden tijdens dit 
natuurlijke aanpassings- en levensproces van 
stapsgewijze mechanisering van gedragingen 
die door automatische herhaling een levens-
krachtig fundament vormen, waarop een 
efficiënt organisme steen voor steen kan 
voortbouwen. 
 
DE OUDERS 
Dit alles maakt duidelijk dat de allervroegste 
kindertijd voor mij van fundamentele 
betekenis is: dan wordt immers de eerste 
etage opgebouwd, die bepalend is voor het 
tempo, de soliditeit, de balans en de 
draagkracht van heel het latere bouwwerk.  

(...) 
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Een weloverwogen opvoeding van heel 
jonge kinderen bestond tot voor kort niet. 
Moeders brachten hun kinderen 
instinctmatig groot, zoals wijfjesdieren dat 
doen: ze gaven hun de borst als ze huilden, 
verschoonden ze een paar keer per dag als 
het uitkwam en wiegden hen in slaap. En daar 
bleef het bij. 

Een kind richtte, zo goed het kon, zijn 
leven zelf in en stemde zijn automatismen zo 
goed mogelijk af op een weinig 
gestructureerde omgeving die bovendien 
geen enkele opvoedingseis stelde. (...) 

Vandaag gelden andere, zij het niet steeds 
betere opvattingen;  maar in elk geval is het 
begrip voor regels toegenomen. Ik zal 
daarvan zowel de positieve kant als de 
autoritaire uitwassen bespreken 
 
HET KIND MOET GEREGULEERD WORDEN 
Kinderen moeten gereguleerd worden, dat 
wil zeggen: ervoor zorgen dat ze de basale 
automatismen van de eerste steigeretage 
verwerven.  

Wen ze vanaf de eerste levensuren aan een 
regel, een automatisme waarnaar ze zich snel 
en moeiteloos zullen schikken; ze zullen regel 
en automatisme gaan ervaren als even 
levensnoodzakelijk als het zuiginstinct of de 
regelmatige afwisseling van dag en nacht.. 

(...) 
Laat uw kind vanaf zijn eerste levensuren 

maar even doorhuilen en geef het pas de 
borst op het moment dat u geschikt acht. 
Reguleer vervolgens de borstvoeding volgens 
de beste aanwijzingen die ervaring, 
observatie en de kindergeneeskunde leveren. 
Uw kind zal heel snel merken dat zijn gehuil 
en gekrijs de borstvoeding niet kunnen 
afdwingen. (...) En neem van mij aan, het zal 
zich graag bij deze realiteit neerleggen, 
zonder dat dit zijn gedrag in negatieve zin 
aantast.  

 
(...) [er volgen nog enkele voorbeelden: 

wen uw kind zo snel mogelijk aan een 
regelmatige slaap, stoelgang, wandeling in 
de buitenlucht (gvh)] (...) 

 
Een kind dat dagelijks op vaste uren 

verlost is van zijn natuurlijke behoeften, die 
hem zonder automatisme zouden kunnen 
obsederen en voortdurend beheersen, een 
kind dat dus op zijn eerste etage kan 
vertrouwen, zal met vrucht de constructie 
van zijn bouwwerk voortzetten. Het zal tijd 

hebben om met zijn handen te spelen, om te 
brabbelen en te glimlachen, om in de kamer 
het dansen van diamanten lichtjes en vage 
schaduwvormen gade te slaan, om instinctief 
de polsslag van de omringende wereld te 
ondergaan. Zo kan het kind in eigen tempo 
doorgaan met dit vruchtbare proefondervin-
delijke verkennen, dat ik zie als de dageraad 
van het bewustzijn, van de intelligentie, van 
rede en wetenschap. 
 
MISPLAATSTE BEZORGDHEID 
Deze nieuwe manier van omgaan met heel 
jonge kinderen is echter niet zonder gevaar. 

(...) 
Kinderen waren vroeger veel meer op 

zichzelf aangewezen en zochten hun nood-
zakelijke levensregels in de natuur. En die 
ontdekten ze, weliswaar langzaam, maar toch 
vrijwel zeker. Gesteund door de traditie lukte 
het hun zich te voegen in het bestaande ritme, 
in een werk- en denkwijze die hun leven ging 
bezielen. 

In het moderne gezin kan een kind daar 
niet meer op terugvallen. Er ontspint zich dan 
ook een soort gevecht rond het zoeken en 
vastleggen van deze regels, een strijd die het 
kind helaas maar al te vaak wint en waarbij 
het de ouders, die hem geen verstandige 
automatismen wisten bij te brengen, 
onderwerpt aan zijn eigen onverstandige 
automatismen.  

Een moeder wil haar kind misschien niet 
steeds bij het eerste het beste signaal borst of 
fles geven, maar ze mist de wijsheid en de 
ruggengraat om het te doen wennen aan de 
aanbevolen tijdstippen, en uiteindelijk schikt 
zij zich naar de uren waaraan het kind zich 
heeft gewend. Het kind wordt ’s nachts 
wakker en moet de borst hebben. Gewoonte 
is automatisme geworden, maar dan één dat 
het evenwicht en de goede gang van zaken 
verstoort: een scheef geplaatste paal voor de 
constructie van de steiger. 

(...) 
 Ik zou een heel boek kunnen schrijven 

over de soms vermakelijke verscheidenheid 
aan vreemde automatismen, die kinderen aan 
hun slappe en onnadenkende ouders 
opleggen. Stuk voor stuk verkeerd geplaatste 
palen, en zulke fouten kun je moeilijk 
ongedaan maken: hoe schever hoe vastge-
roester, zo lijkt het wel. En soms kan de 
wankele constructie daarbovenop een heel 
leven lang blijven wiebelen.  
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De gevolgen zijn afschuwelijk: zulke 
foutieve automatismen scheppen wanorde, 
die op hun beurt dan weer nervositeit, 
zinloze bezorgdheid, ontevredenheid en 
obsessies veroorzaakt bij mensen die 
tevergeefs evenwicht zoeken op hun wankele 
steiger. (...) 

Een kind dat niet gestuurd wordt door 
regels, zo onvervangbaar en voortreffelijk als 
natuurwetten, kiest vanuit zijn willekeurige 
verkenningen zijn eigen regel: alweer een 
scheef geplaatste steigerpaal. 

(...) 
Pas als de ouders de hier beschreven 

werking van de reflexen doorhebben, als ze 
beseffen hoe belangrijk die eerste constructie 
is waarop daarna het hele bouwwerk zal 
oprijzen, pas dan kunnen ze de wijsheid en de 
noodzakelijke discipline opbrengen om het 
kind echt te helpen, zijn bestaan solide in te 
richten. 
 
VERKENNING EN DRESSUUR 
Maar nog een ander, niet minder ernstig 
gevaar bedreigt ons. 

Ik zei: geef uw kinderen regels. Er zijn 
volwassenen die dit advies zo letterlijk 
nemen dat ze de kinderen voor wie ze 
verantwoordelijk zijn, bij elke gelegenheid 
kneden naar wetten die hen zelf goed 
uitkomen. Zij begaan, als tirannen-in-spe, 
dezelfde fout als alleenheersers: ze 
beschouwen regels absoluut niet als middel 
om automatismen te creëren, die het kind 
harmonie en macht geven, maar als een 
handige aanzet tot onderwerping. Anders 
gezegd, de regels bestaan niet ter wille van 
het kind maar louter ter wille van de meester 
zelf, of van de groep achter wiens belang hij 
zijn autoritaire instelling verbergt. 

(...) We bevinden ons hier op het terrein 
van de dressuur. 

Maar dressuur is geen opvoeding. 
Bij echte opvoeding kan het kind zelf 

bouwen volgens het bestek van zijn eigen 
instinctieve behoeften; het kind maakt zijn 
bouwwerk met hulp van de volwassene. 

Bij dressuur heeft de volwassene vooraf 
besloten welke vorm de constructie krijgt en 
welke vleugel, ten koste van de andere, alle 
materialen krijgt om zo hoog mogelijk te 
worden. Die bevoorrechte vleugel schiet om-
hoog en torent boven de belendende 
gebouwen uit. En de mens is trots op deze 
pijlsnelle opbouw. 

(...) [F. illustreert dit met het voorbeeld 
van een gedresseerde politiehond en een 
afgericht renpaard. Het paard bvb. is als 
paard niet veel zaaks meer, het is te 
beperkt geworden in zijn functioneren 
(gvh)] 

 
In ieder van ons zit een dresseur 

verborgen. Het voelt toch zo prettig om te 
beschikken over een levende machine die 
geleerd heeft je te gehoorzamen en 
handelingen uit te voeren, waaraan jij trots 
en voordeel ontleent. Wie een hond heeft, laat 
zijn vrienden graag zien hoe goed hij luistert, 
een poot geeft, gaat liggen, aanslaat of jaagt… 
Zijn behendigheid is uw werk, en daar bent u 
trots op. 

(...) 
Maar opeens wankelt de onevenwichtige 

steiger op zijn grondvesten. Uw dressuur 
heeft het kind gericht naar abnormale en 
foutieve leefregels, die het begin zullen 
worden van allerlei complexen, waarop ik 
nog terugkom. 

(...) 

 
Ik vat mijn aanbevelingen als volgt samen: 

- Toon in uw omgang met onze jonge kinderen 
vanaf het begin dat het u om hen gaat en niet 
om eigenliefde.  

- Reguleer en automatiseer zo vroeg mogelijk 
de voor de bevrediging van de basisbehoeften 
noodzakelijke handelingen: eten, slapen, 
ontlasten. En houd u ook zelf aan uw eigen 
regels als u niet wilt dat het kind u aan de zij-
ne onderwerpt. 

- Maar maak van het kind geen automaat, 
gedresseerd om handelingen te herhalen die 
vreemd zijn aan zijn natuur. 

- Bedenk dat elke geslaagde handeling de 
neiging heeft zich te herhalen, zich vast te 
leggen en over te gaan in een onuitwisbare en 
soevereine levensregel. Vermijd daarom 
herhaling van gebaren, woorden, voor-
beelden die in strijd lijken met de verstandige 
opvoeding van onze kinderen. 
Bevorder juist herhaling van positief gedrag.  

Zo werkt u mee aan een origineel en 
gedurfd bouwwerk, zowel onwrikbaar 
gefundeerd in de realiteit als gespitst op 
levenskracht en gedreven door idealen. 
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Hoofdstuk 8 
VAN MECHANISCH NAAR 

INTELLIGENT VERKENNEN 
 
 
 
[de opgesloten kip] 
 
Als een kip in haar afgesloten hok de boerin 
op het erf met de voerbak hoort rammelen, 
daarna vleugelgefladder en gretig snavelgetik 
op een blikken bodem, voelt ze automatisch 
de behoefte opkomen om buiten haar honger 
te gaan stillen. 

In die reactie zit even weinig intelligentie 
en redenering als in het mechanisme van een 
bel die gaat rinkelen als je buiten op de knop 
drukt. 

Was de weg volledig vrij, dan zou de kip 
naar de boerin rennen en was haar probleem 
opgelost. Maar een paar obstakels staan in de 
weg. 

De kip begint haar verkenningen. Niet 
zomaar op goed geluk: ze gaat eerst naar die 
ene plek waar wat licht lijkt te gloren, dan 
naar een plaats waar de geluiden duidelijker 
doorkomen, op zoek naar oplossingen die ze 
haalbaar acht op grond van eerder 
verworven automatismen. Ze ontdekt een gat, 
steekt haar snavel erdoor, en daarna de kop, 
ze deinst terug om een nieuwe poging te 
doen, maar trekt zich uiteindelijk toch 
aarzelend weer terug. 

Een nieuw geluid van de boerin jut haar 
nogmaals op, en hardnekkig blijft ze 
volharden in steeds dezelfde vruchteloze 
pogingen. 

Stel nu dat de boerin de buitendeur van 
het kippenhok zou openen, zodat de 
opgesloten kip nu door het gaaswerk de 
blauwe lucht ontwaart en de zon die 
takkenschaduwen op de mesthoop laat 
dansen en de pikkende toom kippen die 
elkaar de laatste graankorrels betwisten. 
Helemaal in de war door het plotselinge licht, 
de verhevigde lokroep van het leven en de 
ogenschijnlijk nieuwe ontsnappings-
mogelijkheden, zal onze hen het gat voor 
gezien houden en zich op de pas ontdekte 
nieuwe oplossing storten. Met haar bek stoot 
ze pijnlijk tegen het onzichtbare gaas. Ze 
deinst achteruit, aarzelt even, maar stort zich 
dan opnieuw op het gaas en gaat daarmee 
door zolang ze zich niet verwondt. Behalve 

als ze afgeleid wordt door andere prikkels: 
een andere kip die haar verjaagt, of de deur 
die halfopen gaat, waardoor een straal licht 
het kippenhok binnendringt. 

Enkel en alleen haar natuurlijke begeerten 
en de wisselende omstandigheden in de 
buitenwereld prikkelen de opgesloten kip tot 
haar pogingen. (...) 
 
[de opgesloten hond] 
 
Nu stoppen we een hond in dat kippenhok. 
Die heeft dezelfde drang naar  het erf, naar 
waar voedsel en vrijheid zijn te vinden. Hij zal 
misschien eerst een keer tegen het gaas 
opspringen, maar hij snapt meteen hoe het zit 
met dat obstakel en gaat geen tweede keer in 
de aanval: één ervaring is voor hem genoeg. 
Dus gaat hij in een andere richting 
verkennen. Net als bij de kip worden die 
verkenningen bepaald door zijn eigen 
levensdrang – behoeftebevrediging - en 
anderzijds door de prikkels en verlokkingen 
van de buitenwereld. Er is echter één 
wezenlijk verschil: een hond is ontvankelijk 
voor ervaringen, hij ziet snel de zinloosheid 
van een bepaalde uitweg in en gaat dan uit 
zichzelf op zoek naar andere.  

Hij doet een stap terug, staat even perplex, 
net als bij een kruispunt van wegen, om de 
andere mogelijkheden tot zich te laten 
doordringen. Aha, door dit muurgedeelte is 
een gedempt geluid waar te nemen. Daar gaat 
ie op af en begint te graven. Zo nu en dan 
drukt hij zijn neus in het gaandeweg dieper 
wordende gat. Biedt zo’n inspectie enige 
hoop, dan graaft hij met groeiend 
enthousiasme door. (...). 

 
Als je echter het kippenhok binnengaat en 

de hond met een zweep bedreigt, kan hij 
onmogelijk zijn gebruikelijke verkenningen 
voortzetten en hij vervalt tot het mechanisch 
verkennen van de kip: hij stort zich op het 
gaas, of op een gat dat hij was begonnen te 
graven, of op het deurtje dat op een te klein 
kiertje staat. Toch zal de hond u ook dan het 
bewijs leveren dat hij superieur is aan de kip: 
immers, hij ziet de zinloosheid van zijn expe-
rimenten in en keert zich tegen de knallende 
zweep en de dreigende hand, reflexen die bij 
een bedreigde kip nooit zullen voorkomen. 

Sommige wezens bezitten kennelijk de 
eigenschap dat ze in hoge mate ontvankelijk 
zijn voor de lessen van de ervaring. 
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Bovendien laten ze zich daardoor leiden bij 
hun verkenningen, die dus niet meer louter 
mechanisch zijn. Deze eigenschap noemen we 
intelligentie.  

 
 

Achtste wet: 
DE WET VAN HET INTELLIGENTE 

VERKENNEN 
 
Als een individu slechts kan reageren op 
instinctieve impulsen en op prikkels van buitenaf, 
dan voltrekken zijn reacties zich mechanisch, dus 
louter als gevolg van de kracht van prikkels en 
wisselende omgevingsfactoren. 

Bij bepaalde individuen – dieren of mensen – 
treedt nog een derde kenmerk op: de 
ontvankelijkheid voor ervaring, die de eerste 
trap van de intelligentie vormt. Aan de snelheid 
en de zekerheid waarmee een individu intuïtief 
lessen trekt uit zijn verkenningen meten we de 
graad van zijn intelligentie af. 
 
 
Wat betekent deze wet voor ons pedagogisch 
handelen? 

Intelligent verkennen, dus het samengaan 
van verkennen en ontvankelijkheid voor de 
ervaring, waarvan het belang tot op heden 
door geen enkele pedagogische theorie werd 
erkend, is een universeel en algemeen proces. 
Voor de mens geldt nog in het bijzonder dat 
hij verscheidene van deze stadia tamelijk snel 
doorloopt. 

Zo blijft een pasgeborene niet lang hangen 
in het mechanische verkennen; hij evolueert 
heel snel naar het intelligente verkennen.  

Als hij honger heeft en met zijn hand 
probeert de fles te pakken, beseft hij al heel 
snel het machteloze en het zinloze van deze 
beweging. Dus zoekt hij een andere oplossing, 
net als de hond die bij de eerste aanraking 
met het gaas heeft vastgesteld dat er geen 
doorkomen aan is. Hij huilt… Als zijn gehuil 
niets oplevert, doet hij er nog een schepje 
bovenop en zet het op een woedend gekrijs.  

Of als hij last heeft van het licht, krijgt hij al 
gauw door dat met de ogen knipperen niet 
helpt. Hij probeert zijn hoofd af te wenden. 
Vervolgens gaat hij gebaren maken en werkt 
ook dat niet, dan zet hij het op een huilen. 

Het tempo waarin de verschillende stadia 
worden doorlopen, kan van persoon tot 
persoon oneindig verschillen. Kenmerkend 
voor geestelijk gehandicapten is dat zij 
onontvankelijk lijken voor hun proefonder-
vindelijke ervaringen, of althans dat de 

automatisering van gedragingen zich bij hen 
zeer langzaam voltrekt. (...) 

Een wezen dat volkomen afgesloten blijft 
voor de lessen van de ervaring, is gespeend 
van intelligentie en komt niet verder dan me-
chanische bevrediging van zijn lichamelijke 
behoeften.  

(...) 
Het heeft geen enkele zin je daarover op te 

winden. Zorg dat het kind veel, heel veel 
levende ervaringen opdoet, en laat het niet 
voortijdig overgaan naar ingewikkelde 
handelingen die hem alleen maar zouden ont-
wrichten. Begin ook niet met training van de 
intelligentie als zodanig: intelligentie is 
immers niets anders dan ontvankelijkheid 
voor ervaringen. 

 
(...) 
   
Bovendien moeten we intelligentie leren 

beoordelen volgens andere normen dan de 
huidige, louter intellectuele benadering van 
de psychologie. Om de ervaringsontvankelijk-
heid - het begin dus van de feitelijke intellec-
tuele ontwikkeling - te kunnen meten, hebben 
we functiegerichte maatstaven nodig. 

Naast de erfelijk bepaalde is er ook vaak 
sprake van een toevallige, tijdelijke en dus 
eenvoudig te verhelpen onontvankelijkheid: 
onvoldoende of juist overmatige voeding, 
vergiftiging, trauma’s, bacteriële aandoe-
ningen, bepaalde injecties of medische 
ingrepen met overmatige gifdoses – dat alles 
kan de levenskracht ernstig aantasten, 
waardoor het kind niet in staat is om vanuit 
de onontbeerlijke proefondervindelijke 
verkenningen te handelen. 

(...) 
De conclusie is dat bij bepaalde 

opvoedingsprocessen de huidige, eenzijdig 
intellectuele benadering teruggedrongen 
moet worden. Intelligentieontwikkeling 
begint niet bij het intellect zelf maar bij de 
levensomstandigheden die het 
proefondervindelijk verkennen al of niet 
gunstig beïnvloeden. Dus op die zowel 
inwendige als uitwendige levensomstandig-
heden moeten we ons richten om de 
intelligentie te ontwikkelen en te verrijken. 
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  DE KRACHT VAN HET VOORBEELD 

 
(...) 

Een geslaagde daad die min of meer 
volledig aan onze behoeften beantwoordt, 
creëert als het ware levensstroom die 
automatisch de herhaling in gang zet, en deze 
vervolgens in een levensregel vastlegt. 

Zoals we gezien hebben, is het enerzijds 
mogelijk dat zo’n handeling louter en 
rechtstreeks bepaald wordt door een 
lichamelijke behoefte en anderzijds dat deze 
voortvloeit uit het wezenlijke proces van het 
proefondervindelijk verkennen. 

Zo’n proces kan evenwel net zo goed 
opgeroepen worden door gedragingen van 
buitenaf, die iemand verlokken tot 
nabootsing. Uiteraard heeft dit verschijnsel 
aanvankelijk een fysiologisch en 
onontkoombaar  karakter: de wetenschap 
noemt dit mimesis. Het bestaat eenvoudig, 
net als de zin van het leven of het verkennen 
of de automatische herhaling van geslaagde 
handelingen. 

Imitatie voltrekt zich, net als verkenning, 
in hoge mate als een automatisme. Het maakt 
als het ware deel uit van onze lichamelijke 
behoefte aan ritme en rijm. Als je iemand 
voor je uit ziet lopen, heb je de neiging diens 
pas over te nemen. Als je buurman in de 
treincoupé eet, krijg je honger; als hij drinkt, 
krijg je dorst; als hij rookt haal je je 
sigarettenkoker te voorschijn. Daar zit geen 
greintje intelligentie of rationele overweging 
achter. 

Een waterdruppel wordt, vanaf het 
moment dat hij zich in de stroom verliest, 
onherroepelijk meegesleept; een schaap, 
ingeklemd in een kudde, doet precies zoals 
het schaap dat voor hem loopt. Onbewust 
gaan wij mensen net zo te werk: de toegang 
tot het station vinden we verkennenderwijs, 
soms nadat we eerst bij andere toegangen bot 
vingen. Maar een stroom van reizigers die het 
perron opdrommen, volgen we automatisch. 
En als we een reiziger zien instappen, volgen 
we die ook. 

Ik wil hier nog eens benadrukken: 
nabootsing van gebaren waarvan we getuige 
zijn, is aanvankelijk nooit gestoeld op een 
redenering. Geen enkele baby zegt tegen 
zichzelf: dit of dat ga ik om deze of gene 
reden nabootsen. Nee, er gebeurt wat ik 
eerder met betrekking tot reflexhandelingen 
aangaf: een druk op de knop doet de bel 
rinkelen. Imitatie vraagt nooit enige inspan-

ning; omgekeerd is die wel nodig om je eraan 
te onttrekken, en dan nog is het de vraag in 
hoeverre ons dat lukt. 

 
We imiteren echter niet zomaar wat. De 

wet van de imitatie werkt precies zo als de 
wet van het proefondervindelijk verkennen 
en valt daarmee samen. Een kind blijft in de 
tuin niet zomaar bij de eerste de beste steen 
stilstaan. Het gaat onmiddellijk over tot die 
handelingen die aan zijn voornaamste 
behoeften van het moment beantwoorden: 
als het honger heeft, wordt het aangetrokken 
door een bessenstruik of door de vruchten 
van een boom. Als het angstig is, zal het 
takken of schuilhoeken zoeken. En soms gaat 
het gewoonweg af op alles wat maar 
enigszins zijn verlangen naar evenwicht en 
harmonie bevredigt, zoals vogelgezang of het 
gemurmel van kabbelend water. 

Imiteren van andermans gedrag verloopt 
net zo: als uw kind geen honger heeft, zult u 
vergeefs eetgebaren met zijn lepel voordoen. 
Ziet hij zijn vriendjes rennen als hij zelf moe 
is of helemaal opgaat in een werk-spel dat 
zijn momentele behoeften bevredigt, dan laat 
hij zich niet meeslepen door hun gehol. Een 
paard dat geen dorst heeft kun je niet doen 
drinken. 

Op bepaalde momenten is men dus niet 
ontvankelijk voor bepaalde daden. Dat is een 
ervaringsfeit. Maar hoe is dat te verklaren? 

De mens geeft beetje bij beetje en op grond 
van ervaringen, definitief vorm aan zijn 
levensregels. Steen voor steen bouwt hij de 
muren van zijn huis op. Zolang hij nog met 
zijn eigen funderingen of muren in de weer is, 
aanvaardt hij maar al te graag de hulp van 
een langskomende deskundige die 
bereidwillig een handje helpt.  

 
[het smeden van de levensketting] 
 
 Proefondervindelijk smeed ik een schakel 

in mijn levensketting. Bij het in de juiste vorm 
buigen kan ik een voorbeeld nemen aan 
andere degelijke kettingen. Dat een mens 
geheel zelfstandig iets tot stand brengt is, 
eerder uitzondering dan regel; zoiets brengt 
te veel onzekerheden met zich mee en vergt 
te veel inspanning.  

 
[de wandelaar op het sneeuwveld] 
Als ik me op een sneeuwveld waag, kan ik 

vanzelfsprekend recht op het beoogde doel 
afgaan. Maar nog niemand is mij voorgegaan. 
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Nu en dan zak ik weg in een greppel waar ik 
slechts met grote moeite weer uit kom; of ik 
blijf steken in door de noordenwind 
opgejaagde sneeuwhopen. Een rukwind 
verblindt me en houdt me op. Mijn tocht is 
één onafgebroken reeks van deels mislukte 
verkenningen, die me op sommige momenten 
zelfs naar de ondergang drijven. 

En net wanneer als deze gevaarlijke keten 
van verkenningen me bijna te veel wordt, 
ontwaar ik in de blanke sneeuw een spoor. Ie-
mand is me voorgegaan, heeft voor mij 
verkend… zijn aarzelingen kunnen mij juist 
helpen om de kloven te overwinnen. Van zijn 
ervaringen kan ik profiteren, ik kan ze 
inpassen in mijn eigen reeks van verken-
ningen. Ik druk mijn voetstappen in zijn 
spoor. 

Onze neiging tot imitatie is niets anders 
dan een natuurlijke vervlechting van 
andermans handeling met het proces van 
onze eigen verkenning. Dat wordt bewezen 
door het feit dat deze ontvankelijkheid voor 
het voorbeeld stopt, zodra onze eigen 
verkenning is voltooid, zodra de - eerst 
geslaagde en vervolgens herhaalde - ervaring, 
is vastgelegd in het automatisme van een 
levensregel. Wanneer we na een reeks van 
langdurige proefondervindelijke verken-
ningen ons eigen spoor al diep in de 
sneeuwhelling hebben getrokken, laten we 
ons niet meer afleiden door een voetspoor 
dat een andere kant op gaat. We zijn dan 
onontvankelijk voor de ervaring van anderen, 
het imitatieproces speelt geen rol meer. 
 

Als we op een kruispunt van verschillende 
wegen staan en geen van de mogelijke routes 
is ons bekend, dan aarzelen we en zijn we 
geneigd de reiziger te volgen die vastberaden 
rechts afslaat. We zijn net zo ontvankelijk 
voor de ondervinding van deze vreemdeling 
als voor onze eigen proefondervindelijke 
verkenningen. Als we op grond van eerdere 
ervaringen mogen aannemen dat deze 
onbekende de juiste weg kiest, volgen we 
hem zonder aarzelen. Zo niet, dan blijven we 
behoedzaam en keren we misschien zelfs wel 
op onze schreden terug om een andere route 
te verkennen. 

Maar als we al vaker over de linker weg 
zijn gekomen, nemen we die automatisch nu 
ook en zal het voorbeeld van de onbekende 
die naar rechts ging, ons gedrag op geen 
enkele wijze beïnvloeden. 

Op een ons onbekend station volgen we de 
mensenstroom. Als we met de plaatselijk 

situatie bekend zijn en het traject naar het 
perron al is opgenomen in ons automatisch 
handelen, gaan we onze gang, zonder ons ook 
maar iets aan te trekken van degenen die een 
andere weg kiezen. Net zoals een schaap 
wanneer het de afslag naar zijn stal heeft 
bereikt, automatisch de kudde verlaat, omdat 
op dat moment zijn eigen ervaring, vast-
gelegd in een levensregel, hem onverschillig 
maakt voor de invloed van die duizenden 
andere voetstappen. 
 

Er resteert nog één andere aantekening. 
Op een sneeuwveld kan ik aangetrokken 

worden door de voetsporen van een 
voorganger, omdat diens voorbeeld 
misschien waardevol zal blijken voor mijn 
eigen handelen. Maar het spoor van een haas 
zal ik niet zo gauw volgen, omdat ik intuïtief 
aanvoel dat dit dier een andere bestemming 
volgt, die niet samenvalt met de mijne. Als ik 
op het station een employee door de kan-
toordeur naar binnen zie gaan, zal ik hem niet 
zomaar volgen, omdat ik uit ervaring weet 
dat zijn levensregel niet past in de keten van 
mijn eigen ondervinding. 

Kortom, imitatie is een natuurlijk proces 
waarbij een externe ervaring in de keten van 
onze eigen ervaringen wordt ingepast. Maar 
dat kan alleen zolang onze ketting nog in 
staat van vorming verkeer. Is deze definitief 
tot levensregel gesmeed, dan zal de imitatie 
slechts oppervlakkig inhaken op onze eigen 
ervaring zonder daarin te integreren. 
Bovendien moet zo’n externe schakel in 
voldoende mate aan onze eigen behoefte 
beantwoorden om zonder schade voor de 
keten van onze eigen ervaringen 
ingeschakeld te kunnen worden. Zijn de om-
standigheden voor deze inschakeling 
optimaal, dan wordt de geïmiteerde 
handeling even hecht in ons gedrag 
gesoldeerd als onze eigen schakels. 

Van de stevigheid en de samenhang van de 
ketting zal de kwaliteit van ons handelen 
afhangen. Een ketting is goed samengesteld 
wanneer alle schakels volmaakt in ons wezen 
zijn geïntegreerd, omdat ze gesmeed zijn 
hetzij uit de eigen ondervinding, hetzij uit de 
toeëigening van andermans ervaringen die 
voor de volle honderd procent waardevol zijn 
voor ons eigen gedrag. 

Sommige kettingen zijn en blijven gammel. 
Ze tellen slechts een paar  schakels van eigen 
ondervinding, waaraan slordig wat 
imitatieschakels zijn gelast, aanhangsels die 
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weinig goeds voor het latere handelen 
beloven. 

Zo is het ook met kettingen die niet vanuit 
de persoonlijke ervaring tot stand kwamen. 
Uitsluitend gevormd door andermans 
ervaringen, bepaald door het lot, slordig en 

onsamenhangend gesmeed, geënt op gedrag 
waarmee ze nooit wezenlijk konden 
versmelten, zullen ze niet bijdragen tot een 
authentiek en vruchtbaar leven. 
  

 
 
Het imitatieproces kunnen we als volgt schematisch weergeven 
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In de eerste kolom links zijn de imitatieschakels niet te onderscheiden van de functionele schakels 
waarmee ze als het ware organisch zijn verbonden.  
 

In de tweede kolom krijgen de niet-
geïntegreerde voorbeeldervaringen geen vat 
op de hoofdlijn van de keten. 

In de derde kolom, ten slotte, versterken 
de voorbeeldervaringen de persoonlijke 
keten niet, maar vormen ze een al dan niet 
goed gesmede eigen ketting, doorgaans met 
allerlei hiaten en uitsteeksels in van de 
hoofdlijn afwijkende richtingen. 

Zo iemand bezit geen persoonlijke 
levensregel. 
 
Op basis van voorgaande overwegingen 
betreffende de imitatie van waargenomen 
handelingen formuleer ik de 
 

 
negende gedragswet: IMITATIE VAN 

VOORBEELDEN 

 
1. Een geslaagde handeling roept automatisch 

herhaling van die handeling op. Een geslaagde 
handeling van anderen leidt tot eenzelfde 
automatische herhaling, wanneer deze past bij 
het ontwikkelingsproces van het individu. Deze 
imitatie van waargenomen handelingen bezit al 
de kenmerken van onze eigen geslaagde proefon-
dervindelijke verkenningen: 

a.  Net zomin als de herhaling van geslaagde 
handelingen berust imitatie op een redenering of 
een bewust besluit. 
b.  Imitatie vergt nooit een bijzondere 
inspanning. 

c.   Imitatie is altijd gericht op vervolmaking door 
automatische herhaling. Dat is een kwestie van 
een levensnoodzakelijk evenwicht. 

d.  Net zoals een persoonlijke succeservaring streeft 
ook het geïmiteerde voorbeeld ernaar zich in een 
automatisme vast te leggen, waaruit dan weer 
een neiging ontstaat, die de basis vormt voor een 
soms onuitwisbare levensregel. Het gaat dan niet 
meer om een aan de levensketen nevengeschikte 
schakel, maar een die erin zit, er voor altijd deel 
van uitmaakt en die samen met de andere 
schakels, bijdraagt tot het karakter de bepalende 
eigenschappen van deze keten. 
2.  Maar men imiteert niet domweg álle 
handelingen waarvan men getuige is.  
Door imitatie worden om zo te zeggen externe 
schakels ingelast in de keten  van ons gedrag en 
worden ze gelijkwaardig aan de schakels van ons 
proefondervindelijk verkennen. Dit heeft tot 
gevolg dat: 

a. Als het geïmiteerde voorbeeld niet vast in de reeks 
proefondervindelijke verkenningen van het 
gedrag wordt opgenomen, wordt het er slechts 
aan toegevoegd. Het voorbeeld kan dan wel geï-
miteerd zijn, maar de handelingen die het 
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oproept, integreren niet in de gedragsketen. Ze 
missen dan ook de eigenschappen van 
daadwerkelijk geïntegreerde schakels. 

b. Een slechts gedeeltelijk geïntegreerd voorbeeld, 
een schakel die onvoldoende is vastgehaakt aan 
de voorafgaande en zich slecht leent voor 
aanhaking van de volgende schakels, kan de 
soliditeit en de samenhang van de keten aan-
zienlijk beschadigen. 
 
PROEFONDERVINDELIJKE VERIFICATIE EN 
PEDAGOGISCHE  

TOEPASSINGEN VAN DEZE GEGEVENS 
 

1. Ontvankelijkheid voor het geïmiteerde 
voorbeeld 
Zoals ik al zei, een kind wordt volledig in 
beslag genomen door zijn 
proefondervindelijke verkenningen die nog 
niet zijn vastgelegd in levensregels. Hoe 
jonger (en dus nog onbeschreven) des te 
ontvankelijker voor het voorbeeld. Die ont-
vankelijkheid zwakt af naarmate de 
levensregels zich vormen. Wanneer deze 
ontwikkeling zo’n beetje voltooid is, kan er 
incidenteel nog imitatie zijn, maar de innige 
verbondenheid met het voorbeeld is 
verdwenen; echte inschakeling blijft voortaan 
uit. Het voorbeeld zal zo goed als definitief 
verankerde levensregels nog slechts 
oppervlakkig beïnvloeden. 

 (...) 
Een kind bouwt zijn leven op door middel 

van intense, ingespannen proefondervinde-
lijke verkenningen. Wij moeten zorgen dat dit 
proces zo vruchtbaar en zo rijk mogelijk 
verloopt. Daarnaast dienen zich  succesvolle 
ervaringen van anderen aan als 
navolgenswaardige voorbeelden die het 
ongewisse van de eigen verkenningen 
verminderen. (...) 
 
2. De onmacht van de rede tegenover de 
automatische imitatie 
Een van de ergste misvattingen bij ouders en 
onderwijzers is de veronderstelling dat 
formeel, verbaal of zelfs praktisch onderwijs 
enig effect kan hebben op de vorming van de 
persoonlijkheid, en dat je kinderen het fou-
tieve of onlogische van hun gedrag kunt doen 
inzien door het maken van aanmerkingen, of 
door ze het foutieve of het inconsequente van 
hun handelen uit te leggen. 

In de praktijk is dat allemaal illusie: 
gedraag u correct aan tafel en uw kind zal 
zich correct gedragen; als u een elleboog op 
tafel zet, zal uw kind dat ook doen; als u 

netjes eet, zal uw kind u nadoen en netjes 
eten. Van nature imiteert het uw gebaren, uw 
houding, uw tics. Ook als het om de meest 
wezenlijke gebeurtenissen in het leven gaat, 
zal het kind uw houding navolgen. Het zal 
eerlijk en betrouwbaar zijn als u eerlijk en 
betrouwbaar bent, maar grof en leugenachtig 
als u, ondanks uw theorieën en uw logische 
redeneringen, grof en leugenachtig bent.  

(...) 
Richt je leven in zoals je wilt dat je 

kinderen hun leven inrichten; dwing jezelf tot 
handelingen, houdingen, gedragingen die je 
graag bij hen zou willen terugzien. Dat is de 
beste opvoeding. Alleen de levende daad telt. 
(...) 

Wat daarentegen echt telt zijn uw 
levenswijze, uw voorbeelden van orde-
lijkheid, van echte discipline, van respect en 
oprechtheid, van belangeloosheid en van 
toewijding aan de gemeenschap, waarden 
waarvan het hele schoolleven doordrenkt 
moet zijn. Dat is wat uw leerlingen zal 
stempelen, niet de intellectuele en formele 
kennis die u aanbiedt. 

(...) 
 

3. De neiging tot herhaling van nagevolgde 
handelingen, een herhaling die eerst als 
neigingen, later als vrijwel onuitwisbare 
levensregels in het gedrag en in het organisme 
worden gegrift. 
Laten we de principes van doelmatig 
pedagogisch optreden beknopt samenvatten.  
 

Het voorbeeld overtreft overal en altijd de 
uitleg of de rationele rechtvaardiging. Het 
voorbeeld overtreft het woord. En het woord 
heeft alleen gewicht – hoe aanzienlijk en be-
slissend soms ook – zolang het in overeen-
stemming met het voorbeeld is. Het woord 
kan het voorbeeld versterken; het kan het 
voorbeeld niet verbeteren of herstellen. 

We moeten dus heel zorgvuldig waken 
over de kwaliteit van de voorbeelden die de 
kinderen al vanaf jonge leeftijd 
voorgeschoteld krijgen en ze verre houden 
van verkeerde voorbeelden en zoveel 
mogelijk positieve voorbeelden bieden. 

Maar deze keus mag nooit ten koste gaan 
van het leven. Het is niet de bedoeling onze 
kinderen huisarrest op te leggen om maar te 
voorkomen dat ze op straat met verkeerde 
vriendjes spelen; en ze moeten natuurlijk 
volledig deelnemen aan het gezinsleven; 
evenmin mogen we ze – afgeschermd van de 
maatschappij - isoleren in een benepen en 
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afstompend schoolleven. Daarmee zouden we 
ze hinderen bij het smeden van hun 
levensketting. Dan zouden we ze net zo goed 
domweg alle voeding kunnen verbieden, om 
te voorkomen dat ze iets schadelijks eten.  

Eerst komt het leven. In ieder mens zit 
heel wat onvermoede veerkracht die het 
merendeel van onze fouten kan herstellen. 

Problemen los je niet op door kinderen 
dingen te onthouden, af te nemen of te 
verbieden maar steeds door moedige daden. 

Daarom moeten we de ontvankelijkheid 
voor het voorbeeld aanmoedigen. We weten 
immers dat deze ontvankelijkheid effectiever 
is naarmate iemand meer in 
overeenstemming met zijn wezenlijke 
behoeften leeft. Als we concreet aan deze 
behoeften tegemoetkomen, wordt een solide 
ketting gesmeed, zo solide dat geen enkele 
vreemde schakel zich daartussen zal kunnen 
wringen. Een schadelijk voorbeeld kan zich 
misschien eventjes in het gedrag laten gelden, 
maar zal niet in de ketting opgenomen 
worden. 

Deze op de essentiële behoeften van het 
kind gerichte aanpak is het grondbeginsel 
van ons onderwijs-in-ontwikkeling waarin de 
vormende waarden van het werk voor 
individu en samenleving centraal staan.  

Een kind dat op school werk-op-maat 
vindt, waarin het volledig opgaat, laat zich 
daarvan niet afleiden, zelfs niet door de 
verleidelijkste voorbeelden. Een kind dat 
binnen of buiten school opgaat in 
stimulerende opbouwende bezigheden, is 
niet gevoelig voor slechte voorbeelden. Die 
glijden gewoonweg langs hem af.  

Daarop berusten de preventieve en 
helende waarden van ons onderwijs. 

 


