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school omdat deze haar opvoedende taak

weer serieus nam, wordt niet overtuigend
geanalyseerd. Het is mii althans niet
duidelijk geworden dat het om méér dan
enkele incidentele gevallen ging. Wel weet

ik dat er in íe kringen van de openbare
school al lang het nodige lesmateriaal
voorhanden was om opvoedend onderwi.js
te geven. De openbare school heeÍt haar
opvoedende taak in deze periode nauwelijks uit het oog verloren, maar er - nadat

de zedenkundige leesboekjes uit de eerste helft van de negentiende eeuw als achterhaald werden beschouwd - een nieuwe, moderne inhoud aan gegeven. lk denk
bij voorbeeld aan de leesboekjes van Johan Leopold uit de jaren 1870 en de invloed van het Herbartianisme vanaf de

jaren 1880.

SIGNALEMENT
J.H. Pestalozzi, Neuhof-geschriften. tngeleid, vertaald en van commentaar voorzien
door Daan Thoomes. Kampen, 1996. ISBN
90 2242 7765 5.76 blz.
ln 1996 ís het 250 jaar geleden dat de vermaarde Zwitserse pedagoog pestalozzi
(1746-1827) werd geboren. Dit boekwerkje verschijnt naar aanleiding hiervan.
Het eerste deel bevat een degelijke inleiding op de denkbeeldén alsmede de handel en wandel van pestalozzi. De daarin
aangeboden achterg rond inf ormatie geeÍt
houvast om de zogenoemde Neuhof-geschriften ot Armengeschriften, brieven van
Pestalozzi uÍt zijn jonge jaren, beter op hun
historische en actuele waarde te kunnen

Deze kritische noot laat onverlet dat
Verhóeven een interessant boek heeÍt ge-

schatten. Het betreft hier brieven die

schreven over de onderwijsgeschiedenis
van een regio. Het boek is in heldere taal
geschreven en bevat veel inÍormatie over
het regionale reilen en zeilen op dit gebied. Bovendien werpt het een verrassend

om zijn boerderij Neuhof, tevens

licht op de schoolstrijd en zijn consequen-

ties, waarbij de verschillende partijen en
participanten veel genuanceerder worden
behandeld dan (vanuit het plerspectief van
de Antithese) lange tijd het geval is geweest.
Jan Lenders

Pestalozzi schreef aan zijn geldschieters

opvoedingsinstituut voor wezen en arme
kinderen, in bedrijf te kunnen houden. ln
deze brieven zet Pestalozzí veel van zijn
opvoedingsideeën uiteen waarin hij onder
andere een belangrijke rol zag weggelegd
voor een beroepsopleiding (voor landbouw en fabrieksarbeíd) als onderdeel
van de armenopvoeding. Het belang van
Pestalozzi ook voor de hedendaagse pedagogische theorievorming blijkt uit diverse thema's die hij aansnijdt in zijn brie_
ven, zoals bijvoorbeeld de morele opvoeding en de verbinding van opvoeding en
industriéle produktie. Dit boekje van be-

scheiden omvang brengt opvoedingshistorie tot actuele verbeelding.
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1996
250" anniversaire de la naissance de

PESTALOZZT

Samedi 9 novembre 1996
Aula Magna du Cháteau d'Yverdon
à 10 heures 30

Journée de clóture
de I'année commémorative et
remise des prix du concours

Le Chàteau d'Yverdon

En cours d'année paraïtront
deux ouvrages nouveaux:

Sur les pas de Pestalozzi
Editions du Pestalozzianum à Zurich
et

Pestalozzi àYverdon
Editions du Centre de documentation
et recherchePestalozzi à Yverdon

D'autres projets pourront voir le jour.
Le public en sera informé par la presse.

