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Besprekingen

- misschien een iets te groot hart - op de

goede plaats.

Pestalozzi heeft vooral bekendheid ge-

kregen als sociaal-pedagoog: degene die de

armen wilde opvoeden voor de armoede, dat

wil zeggen dat hij kansarmen zo goed moge-

lijk wilde toerusten voor een dragelijk, waar-

dig, deugdzaam en relatief zelfstandig leven

aan de onderkant van de samenleving. Een

eerste voorwaarde om dit te kunnen bereiken

was om de situatie van de doelgroep door en

door te kennen. Pestalozzi leefde letterlijk

met zijn cliëntjes. Hij had zelf als romanti-

sche boer en alternatieve producent aanvan-

kelijk kinderen in dienst als goedkope werk-

lrachten, zoals al zijn verlichte en onverlichte

collega-agrariërs, In tegenstelling tot dezen

wilde hij verdergaan dan de kinderen alleen

maar werk te gwen om ze zo voor bedelen en

zwerven te behoeden, Iaat staan dat hij ze lou-

ter wilde uitbuiten. Hij wilde oprecht hen

goed voorbereiden op een betere en leefbare

toekomst. De beste hulp die men kan geven,

zo was zijn uitgangspunt, is hulp om te leren

zlchzelf te helpen, een idee dat met grote

regelmaat - ook heden nog - in de armenzorg

en de ontwikkelingshulp als een 'nieuw

inzicht' de kop opsteekt. Pestalozzi streefde

ernaar gemarginaliseerde kinderen morele en

ambachtelijk-industriële vaardigheden bii te

brengen teneinde hen in staat te stellen zoveel

mogelijk zelf, nu en later, in een - weliswaar

schamel - onderhoud te voorzien. 'Geef de

arme geen vis, maaÍ een hengel', om met Ho

Chi Minh te spreken. Op zijn boerderij de

Neuhof nam Pestalozzi tientallen bedelkin-

deren onder zi.in hoede, waarvan een deel

overigens weer snel vertrokken was zodra z,e

door hun weldoener, met geld van mecenas-

sen, gekleed en gevoed waren. Deze opvoe-

dende opvang kostte uiteraard veel geld en

inspanningen. Net als een mqderne pedagoog

moest Pestalozziveeltijd besteden aan het

v€rwerven van fondsen voor zijn projecten'

Destijds geschiedde dat nog door het bena-

deren van riike fflantropen in plaats van amb-

tenaren. Pestalozzi had een goed gevoel voor

public relations, wat met name tot uiting
kwam in zijn talrijke publicaties, waaronder

prospectuss€n, open (bedel)brieven (zoals de

onderhavige Armen- of Neuhof-geschrirtefl '
maar ook meer filosofische beschouwingen

en literair werk. Hij had duideliik minder

aanleg als manager. Zijn werk voor de wezen

en andere verschoppelingen had ongetwijfeld

meer effect kunnen sorteren, indien hij een

kundige zaakwaarnemer naast zich had

gehad.

Naast zijn sociaalpedagogische arbeid,

waar in het hier besproken boekje de meeste

aandacht naar uitgaat, is Pestalozzi ook

bekend vanwege zijn onderwijsinnovaties, die

een inspiratiebron waren voor beroemde

onderwijskundigen als Fróbel (van de kleu-

ter- of fróbelschool) en Herbart (de grote

man van de negentiende-eeuwse cognitieve

psychologie). Pestalozzi meende dat leerlin-

gen het meest gediend zijn met concrete en

aanschouwelijke kennis, en natuurlijke ewa-

ringen. Hij hechtte groot belang aan het

goede voorbeeld, grote onderlinge betrok-

kenheid tussen pupil en onderwijzet het

bevorderen van een goede motivatie, ver-

trouwen in de leergierigheid en ontplooi-
ingslust van het kind, stimuleren van het ple-

zier in het leren, rekeninghouden met aanleg

en geaardheid van ieder individu, zich rich-

ten op zelfwerkzaamheid en creativiteit, en op
.de harmonische ontwikkeling van hoofd,

han en hand. Kortom, de bekende idealen uit
de lange geschiedenis van de pedagogische

wilsheid. Opmerkelijk is voorts dat Pestdoz-

zi opvoeding en onderwijs steeds beschouw-

de in een politiek en sociaal-economisch
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ledcc Ook in dczc zin was hij een cóte'soci-
aal-pdagoog. Nict in de laatstc plaats vcr-
dicnt hij aandacht omdat hij oog had voor
handicapo cn lcet- en opvocdlrgmocilijkhc-
dcn bii Hrdcr€n. Tcrccht gcldt hij als één van

dc pionicosran hc spcciad ondcrwijs.
Ik denk dat vecl hedendaagse pedA-

ogcn bij hct lczcn van dezc goed verzorgde

oi€e* ven dc Ncahofgacbiftcn een en

andcr arllcn herkennen in de sucvingen en

c/odcrr..ld[hden van Pesalozzi. Het is

niet ondenkbear dat ze er ook lering stió-
ftg, d.d'vcritrg en bcmocdiging aan zoudsr
líunm ondenen. Ik kan iedcreen van harte

advisccn wet tij4 d was het maar cen uurtje,
voor dit bockic uit te trekken.
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