
Pestolozzi wos verdienselilk didocticus moor slecht orgonisotor

Johonn Heinrich Pestolozzi
(l 7 46-1 827) behoort vol-
gens de frodirie in her riitie
klossieke'grcte pedogo-
gen'. Pestclozzi, de onrusF
stoker, kindervriend en
Ítrillier verklqorde weles-
huisdirecneur. Pecfolozzi,
de didocricus die in de vori-
ge e€uw yqn grgte invloed
is geweesf op de Neder-
lcrndse kweekscholen. Dit
ioor wordt ziin 25osre
geboorledog gevierd.

[*.iidfli*{,il:=,
een viertol brieven oie opgenc-
men zijn in het boekie Neuhof'
geschríften. Het ziin brieven von
een ionge, nog optimisiische
Peslolozzi. Thoomes heeíi re von
een biogrof;sci'e :chers ên :on,e
ler.^qen voo'z:en, :oCor de'en-
sien in r jstoriscn perspec:iet weer
lol le'ven komen

Pestolozzi siudeercie theoiogie en
Íilosofie in ZUrich moor hod het
geduld niet om ziin studie of te
ronden. Hij wos von jonosof
b,egoon mei hei lot vcn de orrnen
op hei ploïeloncj, die woren over-
geieverci con de willekeur von de
londodel Hii besloot zich oon bi1

een progressieÍ pohtiek genoot-
schop. ln die kring - hei is harinrig

joo, voor de Fronse Revolurie

begon [r,iieL op nel oude regine
von cie stonden vesle vorr-nen oon
le nemen- Hier kwom hi1 onder cie
indruk von de veriichte ideclen von
Rousseou. Hi1 zog dot de snelle
vooruiigong von de mensheid cok
zijn keerzifden hod. de mens,

zowel de orisiocrool cls cie pou-
per, wos vervreemd von zijn oor-
spronkelilk goede nofuur. Mccr
onders don Rotlsseou besloot
Pestolozzi om de dood bi1 het
woord te voegen: hii liei zich
'omschoíen' tol boer, keerde letter-
lilk ierug tot een eenvcudig leven
in nouw verbond mef cie oorde.

Foillisementen
Ziin boerderll, de NeuhoÍ, rÍchrte

Peslolozzi ol snel ;n ois opvoe-
dingsinstituul voor verwcorloosde
kinderen. De proktische problemen
von een dergelilke ondernemiqq
groeiden hem echier ol snel boven
het hoofd. No enkele ioren wcs
het insliïuut fqllliet. Misschien ken-

merkt dii de trogiek von de Zwit-

Omslag van Pestalazzi, NeuhoÍleschiften'

serse pedogoog. Von olle 'grote'
pedogogen wos hi; het meest een
rnon von de proktilk. Mocr ol ziin
expeÍrmenlen met zelf opgezefie
schcien en kÍnderhuizen. cok die
woormee hii de condcchi trok von
vele Europese schoolpedcgogen,
liepen op mislukkingen uii door
ruzie mel orrders oÍ p-^rsoneel.

Somensleiier Thoomes heeft geko-
zet 'raat b''ever die Pestolozzi

lussen 1775 en 1777 Áeejd

geschreven. Dol is liidens en vlok
no zrin eer'.re <.n!srhuis expe'i.
men-op Ce NeunoÍ. De br;even
zÍin gerichi oon ziin vriend ïschor-
neÍ. eeq rnuloedr'jke progressrevc
oíislocroot, die cpenstond voor
liefdodigheid en Ce problemen
von C'e ormen, Pestoiozzi zei'te

telerover hen de bcsis von ziin
sociool-psychologische ideeên uit-

een. Hii wilde een opvoeding
reolíseren '"voorin ook he! verpcu-
perde weeskind de kons kreeg
zich lol 'mens' le vormen. lnleres-

sont is iuist dot hil het belongrilkste
middel om dor doel te bereiken in

de crmoede zelf vond. Juist het

ormen[ind moesl voorbereid wor-

den op een ieven vol belemmerin-
gen en sr,ijd, olleer een leven in

eenvoud zeif kon hem ciot leren. ln

ploots von ieriongen noor iu"e
moesl het leren 'werken zocioï het
in eigen onderhouo kon voorzien.
Arbeid zools spinnen, iwiinen en
weven mookte doorom een
wezerli.k onderoeer uit vcn ziin
pedogogiek.
Thoomes oot z en dot dit sronci-

punl vook len onrechle ois ccnser-
vo''ef ,s opqe\of Men -.lelce tcr
Peslolozzi de oucie stondenmcol-
schopp,; w,,oe benouden omdor
h;j ieder oolt oe ormen, ;lecnrs
voor de eigen slond wilde opvoe-
den. U;t de brieven bli;kt dcr ztin
opzel principiêler wos. Hel o.rer-
wínnen .,rcn de ormoede ontwikkei-
de en verslerkte de menseliike ver-

mogens op een mcnier dÍe vonuil
rijkdom niet mogeliik zov ziin.let
ging de pedogoog veeleer om
ochting voor hei ormenkind. Zon'
der orberd. zo wos ziin en,orirg,
bleef het sowieso opgesloren ,n

'geestesdofheid'. Moor noosr die
ervoring ging híi uil von het ver-
lichte idee dst kinderen olleen
door opvoeding mens Lunnen wor-

den. Mens in de wqre zin von het
woord, nomelilk ols rede{iik en

ethisch wezen.
De opvoeding kon doorom het

besle gecombineerd worden mel

hel werken ín een succesvol{e
incjuskiële onderneming. Kind en

ondernemer wcren geboot bii
dezelÍde deugden: spooízoom-
heid, ilver, goedkope voeding,
eenvoudige kleding. De onderne
meí moesï don wel ols voder voor
ziin 'orbeiders' zorgen. Alleen
vonuit zorgzoomheid kon 'wore'

zedeiilkheid bi1 de kinderen wor'-

den opgeroepen.

Acfueel
? estai ozzi' s opvoed ku nci i ge
ídeeén cver orbeid en ormoede lii
ken misschien gedoteerd. Ze roe-

pen ,areiiicht ossociolíes op rnet

een oucierweise orbeidsmcrocl.
Tocl wre rekering houdr ':et het

iiicigeocnden koraktelron ziin iei<.-

sten rirCt :ciueie 'heno s. d;e
qe'crlil.: runnen '.vo.Oen 'n nel

oeCcgcgiei'-onderuvirs. De wij:e
woorop hij ollerlei probieemkinde-
ren cis mens cccepteerde, biecii

sfcÍ vocr een heiendoccse discus-
sie cver moeililk opvoedbore i<Ín-

cieren. De kloof tussen orm en riik
roept notuurliik nog sieeds vrogen
op ciie voor de opvoecling von

beiong :irn. Hoe smor ,s de eii'i-
sche horizon von een kind dot von

iongsof cls vonzellsprekend overio-
cjen wordt meï speelgoed en oon-
dochi. Hoe belongriik is werk voor

iongeren die vondoog rn een 'och-

ferstcncissituotie' leven. No 25C

ioor heefi Peslolozzi de pobo nog
sieeds iets ie bieden. / Bo/oaro
cie Jong

J.H. Peslaiozzi, Neuhoígeschr;í
ten. lngeleid en van commentcor
voorzíen door Doon Thaomes. tJit-

geverrj Kok, Kampen !qgó.7ó
poglno s. fnls: / 19,V).


